
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudne początki 



 

 

 

1 IX 1939 r. – data szczególna, miał to też być szczególny dzień dla 

mieleckiej oświaty podstawowej. Wtedy  miał  oficjalnie  rozpocząć  się 

rok szkolny w nowej mieleckiej szkole – Publicznej Szkole Powszechnej 

w Mielcu „na blokach”, bo również i tak nazywano nowszą część miasta. 

Z przyczyn oczywistych około 200 dzieci zapisanych do tej placówki 

nie rozpoczęło nauki. Kilka miesięcy wcześniej  zaczęto organizować 

szkołę. W najstarszej kronice szkolnej wspomniana jest dyrekcja 

Polskich Zakładów Lotniczych, która na skutek interwencji władz 

szkolnych przydzieliła w bloku 111 jedną klatkę, a więc sześć mieszkań, 

na lokum dla szkoły. Dyrekcja ponadto przerobiła odpowiednio lokale 

i uzyskano osiem klas. Wiadomo nawet, gdzie wykonano pierwsze 

meble szkolne. Wspomniana jest  stolarnia  niejakiego  Weryńskiego. 

No i rzecz pierwszorzędna – kierownikiem szkoły mianowano Romana 

Ochalika1. 

Niestety, nie było mu, jeszcze – jak się później okaże, dane kierowanie 

szkołą. Lokal przeznaczony dla uczniów zajęli Niemcy, którzy z powrotem 

przerobili  klasy   na   mieszkania   dla   swoich   rodaków   pracujących 

w zakładach lotniczych. Ciekawostką pozostaje zostawienie jednej klasy 

na parterze w stanie nienaruszonym. Tam odbywała się nauka i zabawa, 

ale w przedszkolu dla niemieckich dzieci2. 

Ich polscy rówieśnicy i nieco starsze dzieci przez najbliższe lata naukę 

odbywali częściowo, i to z wielkimi przerwami, w starej części miasta. 

Sprawą administracji szkolnej zajął się Niemiec o nazwisku Heissig. 

Zarejstrował nauczycieli, którzy podjęli się naczania3. Z kolei Stanisław 

Dobosz podaje iż, na jednego, najczęściej starszego wiekiem nauczyciela, 

bo takim władze przydzielało posady, przypadało od 70 do 80 uczniów. 

Niby utrzymano siedmioletnie szkolnictwo podstawowe w Mielcu, ale 

zabroniononauczaniahistorii, geografiiiliteratury4. Pozatymwmiesiącach 

zimowych nie odbywały się zajęcia lekcyjne z powodu braku opału, 

ponadto także szkoła męska przez cały okres okupacji była w części zajęta 

przez różne biura i urzędy. Oczywiście, jak w całej okupowanej Polsce, 

tak i w Mielcu na szeroką skalę prowadzono tajne nauczanie. Ważne 
 

 

 

1 Izba Tradycji Szkoły Podstawowej nr 3, Kronika Szkoły, nr 28,  s.4. 
2 Tamże. 
3   E. Witek: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w latach 1893 – 1993. 

Mielec 1993, s. 24. 
4   S. Dobosz: W okresie wojny obronnej i okupacji hitlerowskiej. W: Mielec. Dzieje miasta i regionu. T.3, 

pod red. F. Kiryka. Mielec 1988, s.229. 



 

  

odnotowania jest, iż człowiekiem, który nawiązał współpracę z Komisją 

Oświecenia Publicznego w Krakowie w celu usprawnienia tajnej oświaty 

był Piotr Adamski – były inspektor w Mielcu, a jednym z nauczycieli 

uczestniczących w organizowaniu tego typu zajęć wspomniany wcześniej 

Roman Ochalik5. Obaj, jak się później okaże, nierozerwalnie związani 

z losami szkoły, która jest głównym tematem tych rozważań. 

Kolejna data przełomowa dla Mielca to 6 sierpnia 1944. Wówczas do 

grodu nad Wisłoką wkroczyły wojska Armii Czerwonej. Pomimo że front 

ustalił się na Wiśle aż do końca stycznia 1945 roku i na miasto spadały 

pociski niemieckie, raniły i zabijały ludzi, burzyły domy i dezorganizowały 

całe życie społeczne, gospodarcze i oświatowe, już w pierwszych dniach 

września, miesiąca który dalej mimo wszystko kojarzył się z rozpoczęciem 

roku szkolnego, postanowiono organizować szkolnictwo w Mielcu. Na 

początku tego miesiąca inspektorem szkolnym ponownie został Piotr 

Adamski, który ponownie powierzył organizowanie szkoły Romanowi 

Ochalikowi. Teraz zorganizowanie szkoły napotkało na większe trudności 

niż przed wojną. Wśród problemów należy wspomnieć o „wypraszaniu”, 

zdobywaniu tego samego lokalu u dyrekcji zakładu, usuwanie lokatorów, 

brak jakiegokolwiek sprzętu, z wyjątkiem jednej tablicy, kilku stolików 

i kilku połamanych krzeseł z byłego niemieckiego przedszkola6. 

W tragicznych, wręcz prymitywnych – brak tablic, kredy, papieru - 

warunkach rozpoczęto zajęcia szkolne 29 września 1944 roku7. Kadrę, 

czy jak określa Kronika Szkoły – „siłę nauczycielską” stanowiło 11 osób. 

W tym miejscu należy ich tu wszystkich wymienić: Roman Ochalik – 

kierownik, Anna Bronickowa, Stefania Bąkowska, Józefa Chrobaczyńska, 

Kazimierz Głodzik, Stanisław Kamuda, Antoni Kawecki, Helena Leyko, 

Wanda Wojnarowska, Helena Wiącek i ks. Jan Szyszka8. Uwagę przykuwa 

tu niemalże równowaga płci wśród pierwszego grona pedagogicznego. 

Stosunek nauczycielek  do  nauczycieli  był  6  do  5,  a  później  –  jak 

w szkolnictwie całej Polski – kobiet zatrudnionych w mieleckiej „Trójce” 

było znacznie więcej niż mężczyzn. Zresztą taki stan zachował się do 

czasów obecnych. 

Jeśli chodzi o równowagę w ilości uczniów i uczennic, to przez wszystkie 
 

 

 

5 Tamże, s. 230. 
6 Izba Tradycji Szkoły Podstawowej nr 3, Kronika nr 28, s.5 
7 Słowa te piszęe prawie w 60. rocznicę opisywanych wydarzeń. 
8   Izba Tradycji..., Kronika..., s.6. 



 

 

 

lata funkcjonowania szkoły wynosi on niemal pół na pół, czasem z małą 

przewagą płci pięknej. Nie wiadomo, jak miała się sprawa podziału na 

płci uczniów , którzy zostali zapisani do nowej, nie całkiem powojennej 

szkoły, ale w Kronice Szkolnej zachowała się ich ogólna ilość – prawie 

500 uczniów. Utworzono 13 oddziałów: trzy klasy pierwsze i po dwie 

– drugich, trzecich, czwartych, piątych i szóstych9. 

Kolejny rok szkolny  –  1945/46  rozpoczęto  4  IX,  liczba  uczniów 

w dalszym ciągu nie przekraczała 500. Zajęcia lekcyjne rozłożone były 

na dwie zmiany – starsze dzieci rano, a młodsze po południu. Przybyło 

trzech nowych nauczycieli, a wśród nich późniejszy, wieloletni dyrektor 

szkoły – Feliks Starosielec. Przy notatce przy tym roku szkolnym po 

raz pierwszy dowiadujemy się o wykształceniu kadry nauczycielskiej. 

Spośród 14 „sił nauczycielskich”, jak konsekwentnie jest to nazywane, 

„ośmioro miało ukończone W.K.N. lub Pedagogium, reszta ukończone 

Seminarium”10.Podczas tego przedziału historii szkoły zaskakuje duża 

ilość uczniów, którzy nie byli promowani w czerwcu 1946 roku – aż 4111. 

Wyjaśnienia tego stanu musimy szukać w ówczesnych  zasiedleniach 

ziem odzyskanych  i dużych ruchach uczniów – przybywali i odjeżdżali. 

Następny rok uczniowski i nauczycielski zainaugurowano 3 września 

1946  roku.  Niestety,  brak  danych  umożliwia  podanie  liczby  uczniów 

i oddziałów, a swoją drogą są to pierwsze białe plamy w Kronice Szkoły. 

Dosłownie białe ze względu na zostawione miejsce na wpisanie liczby 

uczniów i oddziałów, tego nikt już nie dokonał. Natomiast widnieje liczba 

nauczycieli – 15 (a więc jeden więcej w stosunku do poprzedniego roku 

szkolnego). Szkoła zaczęła mieć problemy lokalowe, dotychczasowy 

budynek okazał się, jak czytamy w Kronice, „za szczupły”. Z. Z. Met.12, 

a szczególnie przewodniczący, który był jednocześnie przewodniczącym 

Komitetu Rodzicielskiego,  wystarał  się  o  przydział  niewielkiego  bloku 

o  numerze  12813.  Lokal  został  wyremontowany  i  odmalowany  przez 

 
 

 

9 Tamże. 
10 Tamże. 
11 Tamże, s.7. 
12 Czyżby Związek Zakładów Metalowych, czy jakieś Zakłady Metalowe? Autorom nie udało się ustalić 

wyjaśnienia skrótu, ale przypuszczalnie należy łączyć tą nazwę z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego, 

przedwojennymi (i współczesnymi zresztą) Polskimi Zakładami Lotniczymi. 
13   Ciekawostką pozostaje brak ulic w Mielcu-Osiedlu w opisywanym okresie, stąd tak duża liczba przy 

numerze bloku, w którym umieszczono szkołę. Dla przykładu w Mielcu do dziś dnia używa się potocznie 

nazwy „Czterdziestka” dla określenia budynku Komendy Powiatowej Policji. Jak łatwo się domyślić,  jest 

to związane ze starą numeracją. 



 

 

 

 

 
 

Feliks Starosielec - pierwszy dyrektor szkoły 



 

 

 

“sponsora” tamtych czasów, czyli Zakłady Lotnicze14. Po remoncie szkoła 

przeniosła  się z końcem lutego do nowej siedziby. 

W latach 1949-50 przy ulicy Biernackiego wzniesiono okazały, 

dwupiętrowy gmach, w którym znalazła pomieszczenie jedyna osiedlowa 

szkoła podstawowa, zajmująca dotychczas budynek zastępczy przy ulicy 

Marii Curie-Skłodowskiej15. Do nowej szkoły uczęszczały dzieci z całego 

Osiedla i z pobliskiej wioski – Cyranki. Naukę  rozpoczęto  w  grudniu 

1950 r. Radość z nowego lokum była wielka, ale ambicje dyrekcji szkoły 

oraz rodziców sięgały jeszcze wyżej. Komitet Rodzicielski, któremu 

przewodniczył Stefan Stokłosa, podjął – wspierany przez kierownika szkoły, 

Feliksa Starosielca – starania o utworzenie klasy ósmej. W ówczesnym, 

polskim systemie oświaty edukacja trwała siedem lat. Kuratorium 

Okręgu Szkolnego w Rzeszowie wyraziło na dodatkowy oddział zgodę 

i 1 IX 1953 r. rozpoczęła naukę klasa ósma licząca 42 uczniów16. Właśnie 

tutaj upatrywany jest zalążek obecnego II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Mikołaja Kopernika w Mielcu17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14   Izba Tradycji..., Kronika..., tamże. 
15 Obie wymienione w tym zdaniu ulice zachowały swoje nazwy po lata współczesne. 
16   M. Ciejka, J. Macyk: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu 1953-2003. Kra- 

ków 2003, s. 15. 
17   I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego swoje korzenie ma w Starym Mielcu w murach 

Gimnazjum Męskiego, jako datę powstania przyjmuje rok 1905 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE  ŚWIERCZEWSKIM 

NA TARCZY 



 

 

 

Ta nowa, własna siedziba  szkoły  była  i  jest  w  pięknym  miejscu. 

W porównaniu z dotychczasowym siedliskiem położona z drugiej stro- 

ny Osiedla, mieszcząca się tuż pod lasem. Zresztą przez wiele lat Szkoła 

Podstawowa nr 3 nazywana była przez mielczan pieszczotliwie „szkołą 

pod laskiem”. Budynek, który mieścił się i mieści się do dnia dzisiejszego 

przy ulicy Żeromskiego 30, u wylotu ulicy Kochanowskiego, został od- 

dany do użytku 6 IX 1957 roku. W komisji odbiorczej był między innymi 

kierownik szkoły Feliks Starosielec. Z zewnątrz gmach, mający 890 m² 

powierzchni, był wytynkowany na kolorowo. Na ogrodzonym siatką te- 

renie szkolnym, który liczył 8000 m², znalazły się boiska (na dzień ot- 

warcia szkoły jeszcze nie były wykończone), miejsca na działki szkolne 

i kwietniki. Budynek posiadał dwa piętra, 15 sal lekcyjnych, 2 pracownie, 
 

 
 

 

salę gimnastyczną umieszczoną - o dziwo – na najwyższej kondygnacji 

i szereg mniejszych pomieszczeń. Najstarsza Kronika Szkolna wymienia 

z chlubą wszystkie sale i pokoje: parter – 4 klasy, duża jadalnia, kuchnia, 

kancelaria, mieszkanie woźnego i gabinet lekarski, I piętro – 7 klas, gabi- 

net pomocy naukowych, pokój nauczycielski i biblioteka, II piętro – 4 kla- 

sy, pracownia biologiczna i fizyczna, sala gimnastyczna, magazyn wf oraz 

szatnia z prysznicami, sutereny - zwane wówczas suterynami – szatnia 

ogólna, schrony i kotłownia1. 
 

 

1   Izba Tradycji Szkoły Podstawowej nr 3, Kronika Szkoły nr 28, s. 23. 



 

 

 

Przy oddawaniu budynku do użytku znów, jak w przypadku poprzed- 

niej siedziby szkoły, powtórzyła się historia ze stwierdzeniem szeregu 

usterek, które wykonawca – ZBM2 – miał usunąć do końca września na- 

stępnego roku. Do wykonania było poza usunięciem usterek: naprawa 

dachu, zabezpieczenie grzejników w sali gimnastycznej, wybudowanie 

dygestorium, urządzenie boisk3. 

Niczego jednak nie mogła przyćmić radość z rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego w nowym gmachu. Co prawda rok 1957/58 rozpoczął się uro- 

czystym porankiem w Domu Kultury 1 IX, ale naukę szkolną rozpoczęto 

dopiero z kilkudniowym opóźnieniem 7 IX, po oddaniu budynku do użyt- 

ku szkoły. Kształcenie podjęło 789 uczniów w 24 oddziałach: 5 klas I, po 

4 klasy II, III i IV, 3 klasy V oraz po 2 klasy VI i VII. Uczniowie w 80% byli 

dziećmi średniozamożnych pracowników WSK, mieszkających w blo- 

kach o dużej numeracji4, resztę stanowiły dzieci z nowo wybudowanego 

osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Wolności oraz ze starszych 

domów z ulic Leśnej i Torowej5. Granicą oddzielającą rejony szkół podsta- 

wowych ze Starówki i Osiedla pozostawały tory kolejowe. 
 

 

 
 

 

2 Zakład Budownictwa Miejskiego, późniejsze Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane. 
3 Izba Tradycji..., Kronika..., s. 24. 
4 Por. przypis 13 z rozdziału III. 
5 Izba Tradycji..., Kronika..., tamże. 



 

 

 

 

 

Jedni z pierwszych uczniów 

 

 

Budynek szkoły w początkach istnienia 

 

Nad wychowankami czuwała powiększona kadra kierownicza, poza 

kierownikiem Feliksem Starosielcem również jego zastępca - Stanisława 

Kamieniecka (dotychczasowa kierowniczka szkoły w Świętochłowicach), 

którą wybrano na to stanowisko na pierwszym zebraniu Rady Pedagogicz- 



 

 

 

nej w nowej szkole 29 VIII 1957 roku. W skład powiększonego grona peda- 

gogicznego weszli: Krystyna Bulowa, Anna Górecka, Genowefa Jędrychow- 

ska, Teresa Kamińska, Maria Kłosowa, Stefania Krajewska, Helena Leyko, Jo- 

anna Leyko, Maria Mierzwowicz, Stefania Morycz, Leonard Nowak, Krystyna 

Płocicka, Helena Paluchowska, Urszula Rokicka, Zofia Romańczuk, Janina 

Starosielcowa, Janina Strzelecka, Anna Ślusarek, Eugenia Ungiert, Barbara 

Wilkowicz. Ostatnia z wymienionych nauczycielek przeszła do innej pracy 

w listopadzie tego samego roku, a na jej miejsce przejęto Jadwigę Piskor. 

Galerię sfeminizowanego grona nauczycielskiego kończy trzeci (!) nauczy- 

ciel–mężczyzna – Władysław Modelski, który został mianowany drugim 

zastępcą kierownika szkoły 1 II 1958 roku6. Taki model kierownictwa, 

a później dyrekcji, szkoły zachował się do czasów współczesnych – jeden 

naczelny (tu akurat zawsze mężczyzna) i dwóch zastępców. Listę pracow- 

ników szkoły uzupełniali sekretarka Janina Szyszkówna, woźny Stanisław 

Wais oraz liczna grupa pracowników obsługi7. 

Pierwszy rok szkolny, który wówczas dzielił się na cztery okresy, nie 

rozpoczął się zbyt dobrze – pomiędzy 9 a 21 listopada 1957 roku nie od- 

bywały się lekcje z powodu epidemii grypy azjatyckiej, która dotknęła 

ponad 65% uczniów8. Jednak w tym przedziale historii są i pierwsze po- 

ważne sukcesy. 8 VI 1958 roku odbył się konkurs na najlepszego ucznia, 

zorganizowany przez Związek Metalowców. Spośród 38 uczniów klas szó- 

stych i siódmych zgłoszonych do rywalizacji na eliminacje wojewódzkie 

dostali się: Halina Kotulska z VII a, Mirosław Młynarczyk z VI b oraz Kamila 

Giryn i Krystyna Głodzik z VI a. Ostatnia z wymienionych uzyskała na eli- 

minacjach wojewódzkich wysokie, 4 miejsce, a jako nagrodę otrzymała 

zegarek. Poza tym na uwagą zasługuje wysoki poziom nauczania, o czym 

świadczyć chociażby może ilość uczniów wzorowych kończących szkołę. 

Spośród 56 uczniów, którzy w opisywanym roku szkolnym ukończyli kla- 

sę siódmą, tylko sześć (same dziewczyny!) zostało wzorowymi. Oddając 

im cześć, jako iż pierwsze są opisane w Kronice Szkolnej, wymieńmy ich 

nazwiska. Obok, wcześniej już wymienionej tu, Haliny Kotulskiej są to: 

Maria Janczar, Jadwiga Gajek, Barbara Gajek, Maria Kotarzyńska i Barbara 

Nakoneczna9. Podobnie ma się rzecz w kolejnym roku szkolnym 1958/59, 

 

6 Izba Tradycji Szkoły Podstawowej nr 3, Złota Księga Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu, s. 4. 
7 Izba Tradycji..., Kronika..., s. 24 – 25. 
8 Tamże, s. 25. 

9 Tamże, s. 25-26. 



 

 

 

kiedy to z grona 65 uczniów kończących szkołę tylko trzy uczennice 

otrzymały wzorowe świadectwa. Obok, wspomnianych już przy konkur- 

sie na najlepszego ucznia, Girynówny i Głodzikówny figuruje Barbara Le- 

wandowska10. 

Być może na tak wysoki poziom miały wpływ częste wizytacje prze- 

prowadzane w szkole. Już podczas pierwszego roku działalności szkoły 

przy ulicy Żeromskiego takowa została przeprowadzona przez kierow- 

nika Wydziału Oświaty – Jankowskiego i podinspektorów – Orłowskie- 

go, Pezackiego i Rzegockiego. Rok później ten ostatni, już jako inspektor, 

znów wizytował szkołę, żeby powrócić jeszcze raz w kolejnym roku na 

wizytację lekcji języka polskiego w klasach I, IV i VII11. 

Przyczyną ostatniej wizytacji i wyboru tego przedmiotu mogła być 

największa ilość niedostatecznych na okres właśnie z języka ojczystego. 

Choć również nie lepsza była sytuacja w takich przedmiotach jak historia, 

prace ręczne i – co dziwne – wf. Celem podniesienia wyników nauczania 

Rada Pedagogiczna podjęła w styczniu 1960 roku szereg wniosków, m. in. 

pedagogizacji rodziców i badania warunków domowych ucznia. Po prze- 

dyskutowaniu zagadnienia drugoroczności uczący postanowili wszech- 

stronnie pomóc uczniom słabszym, m.in. nauczyciele klas młodszych byli 

zobowiązani do prowadzenia zeszytów obserwacyjnych uczniów opóź- 

nionych w rozwoju umysłowym12. Dla tych dzieci w Mielcu miała zostać 

w przyszłości utworzona szkoła specjalna. 

W oświacie mieleckiej, podobnie jak i w całym kraju, mimo wielu wy- 

siłków włożonych w tworzenie podstaw dobrej pracy wychowawczej, 

mimo poważnego dorobku organizacyjnego szkół w latach  powojen- 

nych widoczne  są  niedomogi  w  systemie  oświatowo-wychowawczym. 

Z tym faktem spotkać się możemy w literaturze badaczy tego zagadnie- 

nia, którzy wręcz stwierdzają, iż „poziom i wyniki pracy dydaktyczno- 

wychowawczej szkół bywały niskie, wiedza uczniów krucha lub bardzo 

ograniczona (np. maturzystów), odpad i odsiew uczniów bardzo znaczny 

(i to już w szkole podstawowej) [...], przygotowanie do życia nie zawsze 

dostateczne”13. Taka sytuacja zmusiła do dyskusji na temat przeprowa- 

dzenia  reform  w  szkolnictwie,  których  znaczącym  zagadnieniem  było 
 

 

 

10 Tamże, s.28. 
11 Tamże, s.25-30. 
12  Tamże 
13 S. Wołoszyn: Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. Warszawa 1964, s. 728. 



 

 

 

wprowadzenie przez Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  15 VII 1961 

r. Ustawy o rozwoju oświaty i wychowania, wprowadzając równocześnie 

obowiązek klasy ósmej. Dawało to możliwość znacznego rozszerzenia za- 

kresu materiału nauczania14. 

Po wakacjach, podczas których wpro- 

wadzono tę ważną ustawę, w szkole w 

Mielcu-Osiedlu zaszły znaczne zmiany. 

Po pierwsze personalne: na stanowiska 

zastępców kierownika powołano Zofię 

Koperę i Hannę Lewicką, obie funkcję 

tą pełniły zaledwie jeden rok szkolny, 

a stanowisko sekretarki szkolnej przy- 

jęła Halina Chrobak, która nieprzerwa- 

nie przepracowała w szkole aż 43 lata, 

współpracując ze wszystkimi czterema 

kierownikami (dyrektorami) oraz z jede- 

nastoma wicedyrektorami, którzy „prze- 

winęli się” przez mury szkolne w latach 
 1961-2004. Wracając do zmian w szkole 

po wakacjach 1961 roku należy wspomnieć o zorganizowaniu pracowni 

robót ręcznych dla dziewcząt, przeznaczając na ten cel szatnię dziew- 

cząt obok sali gimnastycznej. Do pracowni zakupiono 4 maszyny do szy- 

cia. Poza tym w grudniu Wydział Zdrowia zainstalował w szkole gabinet 

dentystyczny, zatrudniając w tymże gabinecie lekarkę-dentystkę wraz 

z pomocą dentystyczną. Ostatnia duża inwestycja tego roku to moc robót 

ogrodowych wokół szkoły – zasadzenie 70-metrowego żywopłotu, wy- 

konanie rabat kwiatowych, na których zasadzono tulipany i goździki oraz 

krzewy ozdobne – pigwy, głogi, jabłonie ozdobne, jaśminy i topole15. Przy 

okazji Kronika Szkolna zwraca uwagę na nieposzanowanie własności spo- 

łecznej, a nawet wymienia... z nazwiska pięciu uczniów, sprawców poła- 

mania bzów i tulipanów. Zważywszy na ten haniebny czyn nie zostaną 

tu przytoczone nazwiska pierwszych skarconych po nazwisku uczniów 

szkoły. Również w tym roku szkolnym zostały wprowadzone odznaki 

„Wzorowy Uczeń”. 
 

 

 

14   A. Tychanowicz: Szkolnictwo ogólnokształcące, podstawowe i średnie oraz wychowanie przedszkolne. 

W: Mielec. Dzieje miasta i regionu. T. 2, pod red. F. Kiryka. Mielec 1988, s. 527. 
15 Izba Tradycji..., Kronika..., s.33-34. 



 

 

 

Kolejny uczniowski i nauczycielski rok – 1962/63 i kolejne wielkie 

zmiany na „podwórku” mieleckiej oświaty podstawowej. „Trójce” przyby- 

wa konkurencja w postaci nowej szkoły podstawowej na Osiedlu, Szkoły 

– Pomnika Tysiąclecia, oznaczonej numerem 6. W związku z tym nastę- 

puje zmiana rejonizacji osiedla, celem równomiernego obciążenia część 

dotychczasowych uczniów szkoły „pod laskiem” wraz z nauczycielami 

przeszła do nowo otwartej instytucji oświatowej Mielca16. Cóż z tego, sko- 

ro w dalszym ciągu opisywana szkoła wręcz „pęka w szwach” z powodu 

wielkiej ilości młodzieży – 1300 osób, a nauka odbywa się na trzy zmiany. 

Oprócz tego czynna jest w budynku tak zwana „Wieczorówka”, czyli szko- 

ła podstawowa dla dorosłych, kursy języków obcych dla pracowników za- 

łogi WSK i kursy czeladnicze. Od tego roku także następuje kolejna zmia- 

na na stanowiskach zastępców kierownika. Funkcje te objęły Maria War- 

choł i Honorata Madura17. Pierwsza z pań zginęła tragicznie w 1965 roku, 

a druga stała się wręcz nestorką kadry kierowniczej w szkole, urzędując na 

tym stanowisku 26 lat. 

Do końca lat 60-tych poprzedniego wieku szkoła ze względu na wiel- 

ką ilość dzieci ma problemy z salami, nauka odbywa się na 3 zmiany. 

I tak na przykład w roku szkolnym 1963/64 godziny pracy to 8.00 – 19.00, 

rok później 8.00 – 18.00. Pomimo tych kłopotów szkoła - jak wspomina 

Kronika – „wre pracą i gwarem”18. W wiele wydarzeń i nowości obfitował 

rok 1965/66. Wówczas Szkoła Podstawowa nr 3 w osobie Anny Błaź uczy- 

ła jedną klasę Romów, którzy zostali przekazani przez Wydział Oświaty 

z grupy wydzielonej ze Szkoły Podstawowej nr 1. Nauka dzieci romskich 

odbywała się niedaleko ich miejsca zamieszkania, a więc w barakach 

Zakładów Budowlanych przy ulicy Żeromskiego19. Poza tym  w  tymże 

roku dokładnie przygotowywano się do wprowadzenia w życie reformy 

szkolnej, a więc przedłużeniu o rok nauki ówczesnym siódmoklasistom20. 

Sytuacja wypełnionej „po brzegi” szkoły z dodatkowym rocznikiem wy- 

glądałaby ze względów lokalowych tragicznie, gdyby nie „odciążenie” za 

sprawą kolejnej nowej Szkoły Podstawowej na Osiedlu, oznaczonej nu- 
 

 

 

16 Cztery lata później niektórzy z grona pedagogicznego udadzą się do kolejnej szkoły podstawowej w 

Mielcu-Osiedlu - nr 7, a za niespełna 40 lat Szkołę Podstawową nr 3 w Mielcu czeka kolejny duży „od- 

pływ” nauczycieli, tym razem,  w związku z reformą szkolnictwa, do Gimnazjum nr 2 (obie wymienione 

placówki łączy ten sam budynek przy ulicy Grunwaldzkiej). 
17   Izba Tradycji..., Kronika..., s. 35-39. 
18   Tamże, s. 40. 
19 Historia z kształceniem Romów powtórzy się w „Trójce” na początku XXI wieku. 
20 Izba Tradycji..., Kronika..., s. 48. 



 

 

 

merem 7, która zaczęła funkcjonować w pierwszym roku klas ósmych, 

a więc 1966/6721. Kolejny rok to podjęcie decyzji o nadaniu szkole imienia 

gen. Karola Świerczewskiego – Waltera, na które to nadanie trzeba było 

poczekać aż sześć lat. Szkoła szczególnie poważnie przygotowywała się 

do tej chwili, urządzając wiele przedsięwzięć związanych ogólnie z Woj- 

skiem Polskim, między innymi uroczyste obchodzenie Dnia Wojska Pol- 

skiego, powiązane ze spotkaniem 12 X 1967 r. z majorem Gryczmanem 

– uczestnikiem walk o Westerplatte22, uczestnictwo uczniów i nauczycieli 

w imprezie z okazji 25-lecia PRL zatytułowanej „Żołnierzu, któryś walczył 

o naszą wolność”, a także otrzymując „Akt Patronatu” od Wojewódzkie- 

go Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 

i zobowiązując się do roztoczenia stałej opieki nad wyznaczonymi miej- 

scami23. 

Na  początku  lat  70-tych  XX  wieku  nauczycielki:  Stefania  Wacławska 

i Helena Szczęśniak zorganizowały wraz z młodzieżą szkolną Kącik Pamięci 

Narodowej, w kilka lat później przemianowany na Izbę Pamięci Narodowej. 

Rok szkolny 1971/72 przyniósł zmiany w kadrze kierowniczej szkoły. Dłu- 

goletniego kierownika Feliksa Starosielca, odznaczonego rok wcześniej Zło- 

tym Krzyżem Zasługi, zastępuje Stefan Kulig. Nowy kierownik szkoły po kilku 

miesiącach, 24 IV 1972 r., w myśl Karty Praw i Obowiązków Nauczycieli został 

mianowany dyrektorem. Jego zastępcami byli: kontynuująca pracę Hono- 

rata Madura i nowo powołana Stanisława Kmiecik. Następny rok szkolny, 

który wówczas podzielony był na trzy okresy, był czasem wytężonej pracy 

wszystkich członków społeczności szkolnej. Już od pierwszych dni września 

trwały przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia gen. Karola 

Świerczewskiego – Waltera. Podjęto akcję „otoczenia szkoły”, wybudowania 

„ściany Waltera”, kwietnika, trybuny trzyrzędowej, ogródka geograficznego. 

W wyniku akcji „Sztandar” zebrano 10 ton makulatury i 3000 butelek. Pienią- 

dze uzyskane ze zbiórki przekazano Komitetowi Rodzicielskiemu z przezna- 

czeniem na sztandar szkoły. W marcu 1973 roku do użytku oddano okazałą 

harcówkę. Delegacja harcerzy pobrała ziemię z Bieszczad, z miejsca, gdzie 

zginął przyszły patron szkoły. Ziemia ta została złożona w „Ścianie Waltera” 

– najważniejszym miejscu patrona na terenie szkolnym24. 
 

 

 

21   Por.: przypis nr 16. 
22   Izba Tradycji..., Kronika... , s. 62. 
23 Tamże, s. 80-81. 
24 Tamże, s.86-97. 



 

 

 

 

 
 

Zmiana wyglądu szkoły i jej otoczenia 

z udziałem uczniów 

 

 
 

 



 

 

 

 

  
Oświęcimski „pasiak” 

w Izbie Pamięci Narodowej 

Urna z ziemią z pól 

bitewnych wmurowana w 

„Ścianę Waltera” 

 

Rok szkolny 1973/74 to czas wielkich zmian. Najważniejszą była ta, iż 

Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu 14 X 1973 r., w XXX rocznicę Ludowego 

Wojska Polskiego, po wielu staraniach, uroczyście nadano imię gen. Karola 

Świerczewskiego –Waltera25. Stało się to już pod rządami nowo wybranego 

dyrektora szkoły – Ka- 

zimierza Cygana. Do- 

tychczasowy dyrektor 

pożegnał się z „Trójką”, 

obejmując stanowisko 

wizytatora w Wydzia- 

le Oświaty. Jak się póź- 

niej okazało, rozstanie 

to było stosunkowo 

krótkie. Na nowe sta- 

nowisko pedagoga 

szkolnego powołano 

Wandę     Lubartowicz. 

Wracając do wydarzeń roku 73/74, należy wspomnieć o obchodach Tygo- 

dnia Walterowskiego w dniach 19-26 III 1974 r., uroczystym otwarciu Izby 
 

25 Karol Świerczewski (pseud. Walter), 1897-1947, działacz ruchu robotniczego, generał, uczestnik rewo- 

lucji październikowej, 1936-38 dowódca międzynarodowej dywizji ochotników w hiszpańskiej wojnie 

domowej, podczas II wojny światowej współorganizator Ludowego Wojska Polskiego, 1944-45 dowódca 

2 Armii WP, od 1944 członek KC PPR, a od 1946 roku wiceminister obrony narodowej, zginął w Biesz- 

czadach w walce z bandami UPA, cyt. za: Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1982, s.772. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przekazanie sztandaru 

dyrektorowi  szkoły 

Kazimierzowi Cyganowi 

przez przewodniczącego 

Komitetu Rodzicielskiego 

Czesława Lulka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uroczyste nadanie imienia- część artystyczna 



 

 

 

Pamięci Narodowej w dniu 30 IV 1974, wprowadzeniu pięciostopniowej skali 

ocen z wychowania oraz o realizacji programu systemu wychowawczego, 

w myśl którego wprowadzono podział na grupy wiekowe według Kornela 

Makuszyńskiego: kl. I-III „Pacholęta”. Kl. IV – V „Sztubacy”, kl. VI –VIII „Żacy”26. 

Druga połowa lat 70-tych XX wieku w mieleckiej „Walterówce” rów- 

nież obfitowała w szereg wydarzeń. Na początek wspomnieć należy 

o zmianach kadrowych. Po dwóch latach 

zarządzania szkołą stanowisko opuścił Kazi- 

mierz Cygan, który objął identyczną posadę 

w pobliskiej  Woli Mieleckiej.  Dyrektorem 

szkoły, która jest przedmiotem tych rozwa- 

żań, został od 1 IX 1975 r. ponownie Stefan Ku- 

lig. Pomagały mu 

w zarządzaniu 

Honorata Madu- 

ra i Danuta Sokal- 

ska. W  związku 

z     jubileuszami 

                20-lecia (1977) 
i 25-lecia (1982) 

szkoły  przystąpiono  do  wieloletniego  planu 

działania pod kryptonimem „Operacja – WT 

–M3 – 25”. Rozszyfrowanie skrótu wygląda 

następująco: WT – Walter, M3 – Mielec, Szko- 

ła nr 3, 25 – do 25 rocznicy). Projekt, który 

zyskał aprobatę uczniów, rodziców i nauczy- 

cieli, zakładał między innymi dążenie do co- 

raz lepszych wyników nauczania i wychowania, poprawę bazy lokalowej 

oraz podniesienie rangi organizacji ZHP jako organizacji wiodącej27. 

Rok szkolny 1976/77 był szczególnie ważny dla zuchów, harcerzy i in- 

struktorów ZHP, gdyż został ogłoszony „Rokiem Sztandarowym”. 9 V 1977 

roku rozkazem specjalnym L 7/77 na wniosek Rady Szczepu Harcerskiego 

„Wichura” nadano szczepowi imię Ludowego Wojska Polskiego i wręczo- 

no sztandar, ufundowany przez Koło Przyjaciół Harcerstwa28. 
 

 

 

26   Izba Tradycji..., Kronika..., s. 99-103. 
27 Izba Tradycji Szkoły, Plan Operacji WT-M3-25. 
28   Izba Tradycji..., Kronika..., s. 109. 



 

 

 

 

 
 

Ważniejsze wydarzenia szkolne eksponowane na tablicach 

 

 

Przekazanie sztandaru szczepowej Marii Wrażeń 



 

 

 

Następne lata stały pod znakiem wzmożonej pracy – młodzież szkol- 

na, wychowawcy i rodzice pracowali społecznie przy budowie Ośrod- 

ka Rekreacyjno – Sportowego w Mielcu. Działo się to w roku szkolnym 

1977/78. Tegoż roku szkoła została poddana zespołowej kuratoryjnej 

wizytacji, sprawdzającej całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3 I 1978 r. na konferencji wizytator Teofil Ciosek wysoko ocenił pracę na- 

uczycieli i szkołę. W kwietniu tego samego roku spotkał szkołę kolejny 

zaszczyt – medal „Za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych PRL”. Na- 

wiązano także współprace z redakcją czasopisma „Za wolność i lud”. Data 

16 V 1978 upamiętnia doniosłą uroczystość przyjęcia społeczności Szko- 

ły Podstawowej nr 3 do Ogólnopolskiej Rodziny Walterowców. Wśród 

kontaktów szczególnie intensywne, łącznie z wymianą młodzieży, były 

ze Szkołą Podstawową nr 2 z Koszalina. Kolejny rok szkolny i kolejne 

wyróżnienia. 9 XI 1978 r. z okazji 60. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę podczas uroczystej wieczornicy wiceprzewodniczący Zarzą- 

du Wojewódzkiego ZBOWiD w Rzeszowie - Marian Lekki – przekazał na 

ręce dyrektora szkoły ziemię pobraną spod Lenino. Niezwykły dar zna- 

lazł miejsce w Izbie Pamięci Narodowej. Nowe oblicze uzyskała szkolna 

świetlica pod kierownictwem Teresy Padwińskiej. Pomieszczenia świetli- 

cy przeniesiono do drugiego budynku szkoły – pawilonu, tam otrzymała 

trzy sale do zajęć, jadalnię, kuchnię oraz zaplecze gospodarcze29. 

Należy również wspomnieć, iż w pod koniec lat 70-tych ubiegłego 

wieku „zakładem opiekuńczym” szkoły był Zakład Produkcji Pomocy Fa- 

brykacyjnych jako jeden z zakładów Przedsiębiorstwa WSK, które miało 

patronat nad „Trójką”, a to z tego tytułu, że w placówce zlokalizowany 

był Punkt Konsultacyjny Politechniki Krakowskiej, z którego wykładów 

korzystało w jednym roku akademickim 560 studentów. 

W„gorące” lata 80-te XX wieku szkoła wstąpiła z nowym wicedyrek- 

torem. W 1981 r. po przejściu na emeryturę Zofii Romańczuk Rada Pe- 

dagogiczna wybrała na zastępcę dyrektora d/s wychowawczych Marię 

Wrażeń. Tego samego roku świąteczna przerwa w nauce z powodów 

politycznych wydłużyła się. Trwała już od 13 XII. Pomimo trudności uro- 

czyście obchodzono 25-lecie szkoły w budynku przy ulicy Żeromskiego: 

Samorząd Uczniowski i szczep ZHP im. LWP przy mieleckiej „Trójce” wy- 

dali pierwszy numer gazetki szkolnej „Echo Walterowców”, szkoła gościła 
 

 

 

29 Tamże, s. 111-116. 



 

 

 

 

 
 

Obchody 25-lecia szkoły 

 

delegację młodzieży wraz z nauczycielami ze szkoły walterowskiej z Kali- 

sza, zuchy i harcerze wyjechali do Jabłonek, gdzie przed pomnikiem gen. 

Karola Świerczewskiego-Waltera złożyli uroczyste przyrzeczenie harcer- 

skie30. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1983/84 było szczególne dla mieleckiej 

szkoły „przy lasku”, bo właśnie tu miała miejsce wojewódzka inauguracja 

roku szkolnego z udziałem władz oświatowych i politycznych. Znacząca 

w tym roku szkolnym jest również ilość kółek przedmiotowych – 14 oraz 

liczba uczestników tych zajęć - 97. Spośród nich aż dziesięcioro zajęło czo- 

łowe miejsca w konkursach przedmiotowych III stopnia z takich przed- 

miotów jak: język polski, historia, fizyka, chemia oraz zajęcia techniczne. 

W następnym roku szkolnym liczba uczniów-laureatów zwiększyła się, 

a do wymienionych przedmiotów doszły jeszcze język rosyjski, biologia, 

geografia oraz matematyka. 26 IV 1985 r. na Radzie Pedagogicznej przyję- 

to na następny rok szkolny pięciodniowy tydzień pracy. 

To nie była jedyna zmiana w roku 1985/86. Po latach wytężonej pracy 

i wielu sukcesach w wychowaniu i kształceniu młodzieży, i to nie tylko 

tych „dyrektorskich” (m. in. poprawa bazy dydaktycznej szkoły, adaptacja 
 

 

 

30 Izba Tradycji Szkoły,  Kronika Szkolna za lata 1981-1995, s. 2-25. 



 

 

 

 

 

Wicewojewoda rzeszowski Józef Król podczas inauguracji 

 

 

pawilonu, tworzenie boisk w czynie społecznym, realizacja Ściany Walte- 

rowskiej), ale również nauczycielskich, czego przykładem był udział ucz- 

niów w centralnych eliminacjach Wiedzy o Ruchu Drogowym, na zasłu- 

żoną emeryturę przechodzi długoletni dyrektor szkoły Stefan Kulig. 1 IX 

uroczystego otwarcia roku szkolnego dokonał nowo mianowany dyrek- 

tor Adam Jastrząb, dotychczasowy nauczyciel wychowania technicznego 

w szkole. Nowy dyrektor zarządzał sześćdziesięcioma nauczycielami oraz 



 

 

 

 

 

Przekazanie obowiązków dyrektora szkoły 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1985/86 



 

 

 

1231 uczniami, którzy byli umieszczeni w 43 oddziałach. W tymże roku 

szkolnym 1985/86 szczególnie dbano o uczestnictwo w kulturze. W tro- 

sce o edukację kulturalną dzieci i młodzieży zorganizowano 22 zbioro- 

we wyjścia do kina i na spektakle teatralne. Przykładano też szczególną 

uwagę do rozwijania uczniowskich zdolności i talentów, o czym świadczą 

wyniki konkursów przedmiotowych i liczba laureatów wojewódzkich - 

siedmioro uczniów z takich przedmiotów jak: język polski, język rosyj- 

ski, biologia i chemia oraz grupa pięciu uczniów jako grupowe I miejsce 

w wojewódzkim konkursie „Znam przepisy ruchu drogowego”. Wysoką, 

drugą pozycję w skali wojewódzkiej zajęła mielecka „Trójka” w konkur- 

sie „Młodość-Trzeźwość”. W tej ostatniej rywalizacji w następnym roku 

szkoła została wojewódzkim zwycięzcą. Zresztą ten rok szkolny również 

obfitował w olimpijczyków, było ich aż 11. W konkursie „Szkoła czysta 

i zdrowa” mielecka „Walterówka” zajęła V miejsce w województwie31. 

W jubileusz XXX-lecia istnienia szkoły w budynku przy ulicy Żerom- 

skiego „Trójka” weszła aż z 1316 uczniami, zgrupowanymi w 45 oddzia- 

łach. Z okazji święta w 1987 roku goszczono najstarszych absolwentów 
 

 

 

31 Tamże, s. 27-39 

 

 

 
 

XXX-lecie szkoły 



 

 

 

 

 
 

Chór szkolny na obchodach jubileuszowych 
 

szkoły, nauczycieli emerytów na czele z pierwszym dyrektorem szkoły 

Feliksem Starosielcem, przedstawicieli władz oświatowych i politycznych. 

Znów i w tym roku szkoła może się pochwalić liczbą 12 laureatów kon- 

kursów wojewódzkich oraz sukcesami w wymienionych wcześnie kon- 

kursach, a dodatkowo zaszczyty zdobywał chór szkolny pod kierunkiem 

Barbary Surdej, który zajął I miejsce w województwie, a II w przeglądzie 

międzywojewódzkim. W lutym 1987 roku szkoła brała udział w II Ogólno- 

polskim Zlocie Szkół Walterowskich32. 

Tak wyglądały lata szkolne tuż przed zmianą ustroju politycznego 

w Polsce. Doceniono szkołę na forum krajowym – Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Mielcu została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół - ogólnopol- 

skiego ruchu społecznego o charakterze edukacyjnym. Odznaczenie to 

otrzymywały szkoły wyróżniające się rzetelnymi i uznawanymi w środo- 

wisku osiągnięciami pedagogicznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami za- 

dań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. O przyjęciu szkoły 

do zaszczytnego grona wyróżnionych zadecydowały między innymi wy- 

niki w pracy dydaktycznej i wychowawczej, wysoka ocena społeczna pla- 

cówki oświatowej, dobry klimat pracy, dorobek działalności pozalekcyjnej 

i rozwój samorządności uczniowskiej. Przyjęcie w poczet Klubu Przodują- 
 

 

32 Tamże, s. 43-47. 



 

 

 

cych Szkół odbyło się w grudniu 1989 r. w Sejmie. Delegacja społeczności 

szkolnej została przyjęta przez Marszałka Sejmu – prof. Mikołaja Kozakie- 

wicza. Tuż przed zmianą ustroju w Polsce w mieleckiej „podstawówce” 

właśnie kształcił się wyż, który w roku szkolnym 1988/89 osiągnął nie- 

spełna półtora tysiąca uczniów. Tenże rok obfitował również w wymiany 

międzynarodowe. W marcu 1989 w szkole gościli pionierzy ze Lwowa, 

a w maju chór z „imienniczki” – Szkoły Podstawowej nr 3 z węgierskiego 

miasta Kisvarda, z którą nawiązano kontakty, a później kontynuowano wy- 

miany uczniów i nauczycieli.33
 

Kończyła  się  jedna  epoka  w  Polsce,  także  w  polskim  szkolnictwie, 

a zaczynała druga. Wcale nie łatwiejsza, z wieloma zmianami, reformami, 

problemami, ale jak się okaże na przykładzie mieleckiej oświaty, w tym 

i Szkoły Podstawowej nr 3, również i z licznymi sukcesami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

33   Tamże, s.49-66. 
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Pod znakiem 

Wojska Polskiego 



 

 

 

Nowy przedział w historii Szkoły Podstawowej nr 3 z Mielca zaczy- 

na się od zmian personalnych. W roku szkolnym 1989/1990 pierwszego 

pedagoga szkolnego – Wandę Lubertowicz, która przeszła na emerytu- 

rę, zastępuje dotychczasowy plastyk szkoły – Maria Krystyna Działo. Rok 

później do szkoły jako przedmiot wraca religia. Po kilkudziesięcioletniej 

przerwie do grona nauczycielskiego wracają katecheci. Pierwszymi z nich 

byli: ks. Józef Bukowiec i siostra Jadwiga Rydzowska. Zmieniła się także 

kierowniczka świetlicy szkolnej. Odchodzącą na emeryturę Teresę Pa- 

dwińską zastąpiła Elżbieta Kieszek. 11 X 1990 roku Rada Pedagogiczna 

postanowiła zrezygnować z imienia szkoły, decyzja została pozytywnie 

zaopiniowana przez władze oświatowe i przez następne lata Szkoła Pod- 

stawowa nr 3  w Mielcu funkcjonowała bez patrona1. 

Kilka rzeczy, pomimo zmiany ustroju i braku patrona, pozostawało 

w szkole bez zmian. Ogromna dbałość o rozwijanie uczniowskich zdol- 

ności i talentów, a co za tym szło duża ilość uczniów biorących udział 

w różnorakich konkursach i sięgających po najwyższe laury. Dotyczyło to 

także sportu2. Wspomnieć należy o największych osiągnięciach okresu 

historii, o którym jest mowa w tym rozdziale. W 1990 roku II miejsce 

w jeździe szybkiej na łyżwach w Wojewódzkich Igrzyskach Sportów Zi- 

mowych, ta sama lokata w Wojewódzkich Wielobojach Specjalistycznych. 

Rok później tylko w samych wojewódzkich zawodach: I miejsce w biegu 

na 60 m. przez płotki, I oraz III miejsce w skoku w dal, II miejsce w pół- 

finałach w koszykówce, III miejsce w Czwórboju Atletycznym, dwa I-sze 

miejsca w biegu przez płotki na 60 i 100 m., III miejsce w skoku w dal oraz 

III miejsce w piłce siatkowej chłopców. Podane wyniki wskazują, iż szkoła 

przy Żeromskiego wyróżniała się w mieście i województwie nie tylko pod 

względem nauki. 

Uczniowie „Trójki” zostali również dostrzeżeni na forum krajowym. 

Rada Funduszu Stypendialnego Krajowego Komitetu NCPS i Fundacji „Po- 

moc szkole” przyznała uczennicy Annie Wolak stypendium na rok szkol- 

ny 1990/91, a 19 XI młoda nieprzeciętna z Mielca wzięła udział w I spot- 
 

 

 

1 Wycofanie się szkoły z posiadania tego patrona łączy się z zarzutami, jakie wysnuwali historycy na 

przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku, pod adresem Karola Świerczewskiego. Między innymi dotyczy 

to zbrodniczej działalności przy wysiedlaniu ludności z Bieszczad, a także legendarnej śmierci generała, 

kiedy to po prostu – jak domniemają - był pod wpływem alkoholu. 
2 Sport w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu mógłby wręcz zostać tematem odrębnej pracy, zważywszy 

na różnorodność podejmowanych tu działań i prężne funkcjonowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego, 

który przed zmianą ustroju i patrona działał pod nazwą „Walter”, a w latach późniejszych , od drugiej 

połowy lat 90-tych poprzedniego wieku przyjął miano „Mustang”. 



 

 

 

kaniu stypendystów Funduszu, które odbyło się w Starej Pomarańczarni 

Łazienek Królewskich w Warszawie. Niewątpliwym sukcesem  szkoły 

było także zajęcia I miejsca w wojewódzkim konkursie „Młodość-Trzeź- 

wość”. Z uwagi na ten fakt w murach dawnej „Walterówki” zorganizo- 

wano 8 XII 1990 r. podsumowanie całej rywalizacji. Jeszcze jeden fakt 

z tego roku szkolnego zasługuje na zasygnalizowanie. 22 XI 1990 r. nastą- 

piło podpisanie porozumienia między Kuratorium Oświaty i Wychowania 

w Rzeszowie a dyrektorem szkoły - Adamem Jastrząbem, które doty- 

czyło zwiększenia samodzielności szkół i dyrektorów. Pozostaje jeszcze 

wspomnieć o kontynuowaniu współpracy z sąsiadami ze Lwowa i wy- 

cieczce nauczycieli i uczniów „Trójki” właśnie do tego miasta w dniach 

14-15 X 1990 roku3. 

Kolejny rok szkolny – 1991/92 przynosi zmiany lokalowe. W związ- 

ku z przydziałem szkole budynku przedszkola numer 5, znajdującego się 

w ścisłym sąsiedztwie opisywanej szkoły, zwiększyła się liczba sal dla 

nauczania początkowego. W związku z tym wydzielono specjalną salę na 

czytelnię szkolną, którą oddano do użytku we wrześniu 1991 roku. Ten- 

że rok był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać sześciostopnio- 

wa skala ocen, ale nie ostatnim w którym instytucją zarządzał dyrektor 

Adam Jastrząb. W lutym 1992 w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ku- 

ratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie ponownie wybrano go na 

dyrektora. Jak się później okaże, nie było to ostatnie przedłużenie kaden- 

cji obecnego dyrektora mieleckiej „Trójki”. W marcu opisywanego roku 

szkolnego placówka po raz pierwszy w nowym ustroju została dokładnie 

sprawdzona – odbyła się wizytacja kuratoryjna, którą przeprowadziła Na- 

czelnik Wydziału Maria Koziara. Ten rok przyniósł szkole kolejną chlubę. 

Następny uczeń – Wojciech Pietrzak - został zakwalifikowany na obóz 

stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Czwartoklasista na 

przełomie kwietnia i maja przebywał na obozie naukowym w Jadwisinie 

koło Warszawy4. Już jako piątoklasista uczeń wraz z opiekunem – mate- 

matykiem, a zarazem wicedyrektorem szkoły, Marią Wrażeń wzięli udział 

w dniach 8 – 10 XI 1992 r. w inauguracyjnym spotkaniu stypendystów 

wspomnianego wcześniej funduszu. Warte odnotowania jest, iż mielecki 

uczeń znalazł si w gronie 293 wybitnie uzdolnionych uczniów szkół pod- 

stawowych i średnich z całego kraju. Nie sposób zapomnieć o „zwykłych” 
 

 

3 Izba Tradycji Szkoły, Kronika Szkoły za lata 1981-95, s. 94-109. 
4 Tamże, s.112-113. 



 

 

 

laureatach konkursów, a było ich w roku szkolnym 1992/93 siedmioro 

w stopniu rejonowym i troje na szczeblu wojewódzkim5. 

W związku z samorządnością szkoły i wytycznymi najwyższych władz 

oświatowych kraju opracowano i na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

13 X 1992 roku przyjęto projekt „Statutu Szkoły”, jak również dokonano 

wyboru nauczycieli do nowego organu - Rady Szkoły. Pierwszymi człon- 

kami rady zostali Halina Dzija, Renata Ćwiękała, Edwin Maziarz oraz Janusz 

Kusak. Funkcję przewodniczącego rady pełnili zawsze rodzice: Andrzej 

Łuszcz (dwukrotnie), Józef Piątkowski (za swoją pracę odznaczony Meda- 

 

  
 

  

lem za Zasługi dla Oświaty), Stanisław Bryg, Robert Madetko. W tym roku 

i kolejnych trzech trwa ożywiona na nowo współpraca z węgierską szkołą 

podstawową. Uczniowie mieleckiej „Trójki” wyjeżdżali na kolonie do wę- 

gierskiego Ajak, a ich zagraniczni koledzy składali rewizyty w Mielcu. Po- 

dobnie rzecz się miała z nauczycielami. Jak się później okaże współpraca 

ta będzie trwać nieprzerwanie aż do jubileuszu 50-lecia szkoły, przy czym 

na wyjazdy na letnią kolonię do naszych bratanków będą kwalifikowani 

uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. 

Kolejny rok szkolny przynosi podwójną radość. Stypendystami Krajo- 
 

 

 

5 Tamże, s. 126-136. 



 

 

 

 
 



 

 

 

wego Funduszu na Rzecz Dzieci było dwoje uczniów mieleckiej „Trójki” 

– obok „nieustępliwego” Wojciecha Pietrzaka również Agnieszka Macyk. 

Zresztą ta uczennica znalazła się również wśród grona stypendystów 

w następnym roku szkolnym, a partnerowała jej kolejna nieprzeciętna 

uczennica – Radosława Basztura. Kończąc listę wybitnych uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 3 z I połowy lat 90-tych poprzedniego wieku, wymienić 

jeszcze trzeba Wojciecha Pietrzaka, który także przebywał na ogólnoroz- 

wojowym obozie Funduszu w dniach 7-18 V 1995 roku. Jednak społecz- 

ność szkolna to nie tylko uczniowie zdolni, ale i tacy, którzy mieli proble- 

my z nauką. Tu również szkoła stawała na wysokości zadania, organizując 

zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne oraz tworząc w lutym 1995 roku kla- 

sę wyrównawczą. 

13 V 1995 r. z okazji 50. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i obcho- 

dów Roku Katyńskiego szkoła była organizatorem uroczystej akademii, 

połączonej z podsumowaniem konkursu na najlepszą Izbę Pamięci Naro- 

dowej w roku szkolnym 1994/95. W tej rywalizacji „Trójkowe muzeum” 

zajęło II miejsce. Również był to dzień szczególny z innych względów. 

Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w uroczystości związanej z odsło- 

nięciem tablicy pamiątkowej o następującej treści: „Żołnierzom Ziemi 

Mieleckiej Poległym za Ojczyznę – koło ZBŻZ w Mielcu”6. Miało to „procen- 

tować” na przyszłość, gdyż odtąd między innymi z racji uroczystości, skła- 

dania i oddawania czci w różne święta państwowe szkoła będzie utożsa- 

miana z tą najbardziej kultywującą w Mielcu wychowanie obywatelskie 

i patriotyczne. Zresztą podobnie działała i była odbierana w środowisku 

mieleckim w poprzedniej epoce, gdy kultywowała cześć jednego wojsko- 

wego. Teraz przymierzała się uzyskać patronat całego Wojska Polskiego, 

bo takie nowe imię szkoły rozważano. 

Wśród laureatów konkursów szczebla rejonowego i wojewódzkiego 

pojawili się w połowie lat 90-tych uczniowie „Trójki”, rozwijający swoje 

lingwistyczne zdolności, tym razem z języka angielskiego oraz francuskie- 

go7. Ten drugi był ewenementem w mieleckim szkolnictwie podstawo- 

wym. 

Należy tu wspomnieć o sprawie różnorakich zbiórek na wszelakie 

cele charytatywne. W 1990 roku uczestnictwo w akcji „Wasz dar serca 

światłem w ciemności”, podczas której zbierano wśród uczniów i grona 
 

6 Tamże, s.143-171 
7 Tamże, s.174. 



 

 

 

 

 
 

pedagogicznego fundusze na Polski Związek Niewidomych oraz zbiórka 

pieniędzy na apel uczniów i Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły 

w Garbatówce. Rok później społeczność szkolna zbierała fundusze dla 

polskiej szkoły na Litwie, w następnym odebrano apel z III Liceum Ogól- 

nokształcącego ze Skarżyska-Kamiennej i zbierano pieniądze na leczenie 

ciężko chorej licealistki. W 1993 roku z inicjatywy klasy VIII b przeprowa- 

dzono w szkole zbiórkę pieniędzy na Fundusz Pomocy Dzieciom z Wa- 

dami Serca. Do tej akcji, jak i kolejnej w tym roku szkolnym, tym razem 

dotyczącej ratowania małego mielczanina, włączyli się uczniowie całej 

szkoły, rodzice i nauczyciele. Podobnie było z przeprowadzeniem akcji 

w roku szkolnym 1994/95, gdy podreperowano budżet Fundacji „Wszyst- 

ko dla dzieci”8. Tak szkoła uczyła poszanowania dla drugiego człowieka, 

współczucia i dzielenia się z potrzebującymi w tych trudnych czasach 

transformacji  ustrojowej. 

Tak samo było i w II połowie lat 90-tych XX wieku, jednak wówczas 

pojawiły się nowe priorytety w działalności Szkoły Podstawowej nr 3 

w Mielcu, która w roku szkolnym 1995/96 opierała się na 1286 uczniach 

i 80-cio osobowej kadrze nauczycielskiej. Pojawił się nowy przedmiot. 

Uczniowie klas ósmych w ramach techniki rozpoczęli naukę informatyki, 
 

8 Tamże, s.149-168. 
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którą pobierali w pracowni komputerowej. 1 I 1996 roku szkoła przeszła 

pod zarząd samorządu terytorialnego. Zarząd Miasta Mielca, na wniosek 

Rady Pedagogicznej (wcześniej uzgodniony z przedstawicielami wojska 

i kombatantów), dwiema uchwałami z dnia 14 V 1996 r. nadał szkole pod- 

stawowej przy ulicy Żeromskiego imię Wojska Polskiego i przyznał prawo 

do posiadania własnego sztandaru z napisem „Szkoła Podstawowa nr 3 

w Mielcu im. Wojska Polskiego”. 18 V 1996 r. odbyły się uroczystości na- 

dania imienia9. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. ks. biskup Piotr 

Bednarczyk, wiceminister Obrony Narodowej Krzysztof Węgrzyn, poseł 

na Sejm RP Stanisław Rusznica, zastępca dowódcy okręgu wojskowego 

gen. Zdzisłąw Walczewski, płk Józef Mroczko, dowódca garnizonu mie- 

leckiego płk Józef Pado, ks. prałat Jan Białobok, prezydent miasta Janusz 

Chodorowski, wiceprezydent Marian Strycharz, przewodniczący Rady 

Miasta Andrzej Osnowski, komendant Rejonowej Komendy Policji nad- 

komisarz Józef Burak, dyrektor WSK Bogdan Ostrowski oraz dyrektorzy 

mieleckich szkół. W tym roku szkolnym doszło do jeszcze jednej zmiany 

imienia. Szkolny Klub Sportowy, który do transformacji ustrojowej nosił 

w nazwie „Waltera”, teraz przyjął nazwę Uczniowski Klub Sportowy „Mu- 
 

 

 

9 http://www.powiat.mielec.pl/sp3/patron - stan na 24 X 2004 r. 

http://www.powiat.mielec.pl/sp3/patron


 

 

 

stang”. Został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej, prowa- 

dzonego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego 

w Rzeszowie10. Klub od powstania prężnie włączał się organizację różno- 

rodnych zajęć rekreacyjno – sportowych zarówno dla uczniów, jak i dla 

nauczycieli. Jedną z pierwszych imprez, której musiał stawić czoła, było 

przygotowanie 1 VI tego samego roku Dnia Dziecka połączonego z Dniem 

Sportu11. Największym wyzwaniem dla „Mustanga’ było przygotowanie 

13 X 1998 roku gry terenowej , a ściślej intelektualno-sprawnościowego 

toru przeszkód pt. „Mielec - miasto sercu najbliższe”. Zawody odbyły się 

na obiektach sportowych szkoły oraz w lasku sąsiadującym z terenem 

szkolnym. W zabawie terenowej wzięły udział reprezentacje czterech 

mieleckich szkół podstawowych – numer 3, 5, 8 i 912
 

Koniec XX wieku w Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu upływał pod 

znakiem kolejnych sukcesów w różnorodnych konkursach i rywalizacjach 

z wiedzy oraz sportu. Rok 1996 obfitował aż w dziesięciu laureatów kon- 

kursów przedmiotowych II stopnia, III miejsce w Międzywojewódzkim 

Konkursie Matematycznym oraz laureata konkursu z tego przedmiotu, 

I miejsce w Konkursie „Legenda o Mielcu” w kategorii klas V oraz I miej- 

sce w zawodach strzeleckich o puchar Prezydenta Miasta w konkurencji 

– karabinek pneumatyczny. Rok 1997 odznaczył się szczególnie w pla- 

styce. Programem promocji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Talenty” 

zostało objętych  kilkoro  dzieci  mieleckiej  „Trójki”,  które  uczestniczyły 

w warsztatach w Rzeszowie, czworo z nich zostało wojewódzkimi lau- 

reatami. Następny rok przyniósł kolejne laury zdolnym plastykom. W 

ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesteśmy malarzami twórczości 

Adama Mickiewicza” znów triumfowali mieleccy uczniowie spod znaku 

Wojska Polskiego: II miejsce oraz wyróżnienie13. 

O dobrych wynikach uczniów „Trójki” świadczyć może chociażby ich 

liczny udział każdego roku w gronie laureatów miejskiej imprezy, funk- 

cjonującej pod hasłem „Młodzi nieprzeciętni”. Uroczystość zorganizował 

w 1996 roku Urząd Miasta. Każdego roku nagradza najlepszych uczniów 

w mieście spośród wszystkich typów szkół14. Wnioski o należytym przy- 
 

 

 

10 Więcej o Klubie w ostatnim rozdziale pracy. 
11 Izba Tradycji Szkoły, Kronika Szkolna nr 065 A, s. 26. 
12 Tamże, s. 94-95. 

 
13 Tamże, s.85-104. 
14 http://www.mielec.pl/infrastruktura/oświata - stan na 24 X 2004. 

http://www.mielec.pl/infrastruktura/o%C5%9Bwiata


 

 

 

gotowaniu absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 wysnuwać także moż- 

na z pism przychodzących z pobliskiego II Liceum Ogólnokształcącego, 

w których można dowiedzieć się o wysokiej średniej ocen byłych ucz- 

niów „Trójki”. A więc podstawowe zadanie szkoły podstawowej – godne 

przygotowanie do następnego etapu edukacyjnego było właściwie rea- 

lizowane. Tu dotyczyło szkół średnich i zawodowych, a już od 1999 r. po 

reformie szkolnictwa związane było z kolejnym szczeblem edukacyjnym 

– gimnazjalnym. 

Podczas reformy szkoła przy Żeromskiego straciła nie tylko dwa rocz- 

niki uczniów15, ale także część grona pedagogicznego, i to nie tylko z 

takich przedmiotów jak biologia, geografia, fizyka i chemia, które prze- 

stały być obowiązujące w nowej „podstawówce”16. Niewiele brakowało, 

a straciłaby i dyrektora naczelnego, który już nawet został dyrektorem 

nowo powołanego Gimnazjum nr 2 i zaczął organizować nową placówkę. 

W ostateczności Adam Jastrząb został na swoim stanowisku w Szkole 

Podstawowej nr 3, a przyczyną były względy zdrowotne. Nowemu – sta- 

remu dyrektorowi od początku XXI wieku w zarządzaniu pomagają nowi 

wicedyrektorzy: od 2000 r. Edwin Maziarz – dotychczasowy nauczyciel 

wychowania fizycznego oraz od 2001 Elżbieta Lewandowska – również 

do tej pory nauczyciel opisywanej szkoły, specjalistka z zajęć technicz- 

nych. 

Trwa dalsze utrzymywanie dobrej pozycji szkoły nie tylko na forum 

lokalnym. Ukoronowaniem tych starań jest uzyskanie w 2003 roku ty- 

tułu „Szkoły z klasą”. Szkoła Podstawowa nr 3, jako jedna z dwóch – na 

wszystkich osiem – szkół tego szczebla w mieście, legitymuje się takim 

tytułem, który został przyznany z uzasadnieniem, iż placówka dobrze 

uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozwijać świat, 

rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie i przygotowuje do przy- 

szłości. Przez uczestnictwo w tej akcji grono pedagogiczne wprowadziło 

nowoczesną, efektywną edukację, wciąż podnosi jej poziom, współpra- 

cując ze szkołami i środowiskiem lokalnym17. „Trójka” jest jedną z nie- 

licznych szkół w mieście i regionie, które otrzymały ten zaszczytny i no- 

bilitujący tytuł już w I edycji akcji. Do prezentacji zrealizowanych zadań 
 

 

15 W roku 1998 szkoła „po staremu” wypuściła absolwentów klas ósmych,  w następnych dwóch latach 

miała podwójnych absolwentów – ósmoklasistów i szóstoklasistów, a od 2001 już tylko uczniów klas VI. 
16   Por.: przypis 16 z rozdziału IV. 

 
17 Akcja została przygotowana przez „Gazetę Wyborczą”, fundację Centrum Edukacji Europejskiej oraz 

portal gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. 
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w tej pierwszej na świecie tak masowej akcji edukacyjnej, która prze- 

biegała przy udziale Internetu, stworzono w szkole nową stronę interne- 

tową, na której umieszczano sprawozdania z poszczególnych osiągnięć 

szkoły w ramach akcji. 

Uczniowie szkoły w opisywanym przedziale czasu mieli możliwość nie 

tylko uczestniczenia w uroczystościach szkolnych (takich jak m. in. święta 

3 maja, 11 listopada, pasowania na ucznia czy Święta Szkoły), prezento- 

wania swojej wiedzy i umiejętności w różnorakich konkursach, w tym 

i telewizyjnych – „Konkurs 5 milionów”, a także korzystania z zorganizo- 

wanych wypoczynków zimowych – sławne na całe miasto wyjazdy w ra- 

mach Klubu Narciarskiego „Śmig” oraz równie popularne wśród młodych 

mielczan zagraniczne kolonie na – wcześniej opisanych – Węgrzech oraz 

we Włoszech. 



 

 

 

 
 

Wypoczynek kolonijny uczniów poza granicami kraju - Węgry... 

 

 

... i Włochy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontynuacja 

dobrych tradycji 



 

 

Lata 2004-2007 to nieprzerwane pasmo sukcesów i zmian w naszej 

szkole. 

Obecnie już z daleka można dostrzec pastelową zieleń ścian, która na- 

wiązuje do koloru patrona szkoły - Wojska Polskiego i pięknie komponuje 

się z tłem lasku obok budynku. Co roku dokonuje się szereg remontów, 

do najważniejszych inwestycji należą: zmiana elewacji, generalny remont 

sali gimnastycznej, toalet  oraz  odnowienie  większości  klasopracowni. 

W niektórych salach lekcyjnych zostały wymienione meble. Było to moż- 

liwe głównie dzięki sponsorom. Teraz wyglądają estetycznie, co sprzyja 

lepszemu samopoczuciu uczących oraz szybszej koncentracji. Społecz- 

ność szkolna liczy na dalszą rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez 

wybudowanie kolejnej sali gimnastycznej, która będzie mieściła się za 

tzw. małą szkołą. 

Wraz z remontem szkoły zadbano również o estetykę dwóch izb 

muzealnych: Izby Pamięci Narodowej oraz Izby Tradycji Szkoły. Są one 

regularnie wzbogacane o nowe zbiory. Ta ostatnia została powiększo- 

na i obecnie składa się z dwóch części: pierwszej-większej - w której 

uczniowie mogą zapoznać się z historią naszej szkoły i szkolnictwem 

mieleckim. Współczesnych uczniów niewątpliwie zainteresuje, w  ja- 

kich ławkach zasiadali ich pradziadowie i jakie podręczniki służyły im do 

pogłębiania wiedzy. Druga-mniejsza - poświęcona została życiu miesz- 

kańców podmieleckich wsi. Warte szczególnej uwagi i zainteresowania 

są przedmioty, które dawniej służyły ludziom na wsi do codziennego 

użytku. Drewniane łyżki, gliniane garnki,  młynki,  maselniczki,  uprząż 

dla zwierząt pociągowych, stare drewniane koła z pewnością zafascy- 

nują i zadziwią uczniów. Izba Pamięci Narodowej posiada niezwykle 

ciekawe eksponaty dotyczące II wojny światowej i jej przebiegu na zie- 

miach mieleckich. Są to dawne dokumenty, kartki żywnościowe, zdjęcia 

z tego okresu, wspomnienia żołnierzy-mielczan walczących w II wojnie 

światowej. Możemy poszczycić się najcenniejszym eksponatem, jaki znaj- 

duje się w Izbie, to „pasiak” podarowany naszej szkole przez Kazimierza 

Korzeniowskiego, byłego członka ruchu oporu ZWZ oraz więźnia obozu 

w Oświęcimiu, Oranicuburgu i Berlinie.11
 

W placówce dba się nie tylko o wizerunek budynku, ale przede wszyst- 

kim o edukację dzieci i młodzieży. Szkoła może pochwalić się wieloma 

sukcesami na forum miejskim i powiatowym. W roku szkolnym 2004/05 
 

 

1 www.sp3.mielec.pl 

http://www.sp3.mielec.pl/


 

 

mielismy 20 laureatów,w roku szkolnym 2005/06 aż 39. W ubiegłym roku 

szkolnym-33 takich uczniów. Warto wspomnieć też o ogromnych sukce- 

sachsportowychnaszczebluwojewódzkim. Corocznieodbywasięmiejskie 

podsumowaniekonkursówpowiatowychdlauczniówszkółpodstawowych 

z udziałem Władz Miasta w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży, któ- 

rego szkoła jest współorganizatorem. Ta uroczystość na stałe wpisała się 

w kalendarz pracy mieleckich szkół podstawowych. Dzięki tej imprezie 

brać szkolna ma możliwość pochwalenia się swoimi talentami artystyczny- 

mi. Ci z nich, którzy pokonali w rywalizacjach konkursowych wielu swoich 

kolegów, w nagrodę są obdarowywani cennymi nagrodami wręczanymi 

przez Prezydenta Miasta Mielca. Drugą ważną uroczystością organizowa- 

ną przez szkołę to XVI Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek, która 

miała miejsce w odno- 

wionej już sali gimna- 

stycznej w styczniu 

2006 roku. Niosła ona ze 

sobą przesłanie miłości 

i przyjaźni. Tylko wtedy, 

gdy człowiek będzie 

kochać i pozwoli darzyć 

siebie tym uczuciem, 

stanie się człowiekiem 

na obraz i podobień- 

stwo Jezusa. W naszej 

pamięci na zawsze zo- 

stanie obraz zimowego 

parku, w którym roz- 

mowy wiedli, przepla- 

tane kolędami i pasto- 

rałkami, urocze anioły. 

Wyjątkowa uro- 

czystość, która odbyła 

się dnia 12 maja 2005 

roku również w szko- 

le,  w  sali  gimnastycz- 

nej, została poświę- 

 cona  60.  rocznicy  za- 



 

 

 

 
 

Inscenizacja „jasełkowa” w wykonaniu uczniów 

 

 
 

Wręczenie nagród przedstawicielom szkół 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaczenie 

sztandaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Część artystyczna-występ uczniów z okazji odznaczenia sztandar





 

 

 

  

 

kończenia      II       wojny       światowej.       Była       ona       połączona 

z nadaniem sztandarowi szkoły Odznaki za Zasługi dla Związku Kom- 

batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 

przyznanej na wniosek Stanisława Kortyki-prezesa Zarządu Powiato- 

wego ZKRP i BWP gen. Dywizji Wacława Szklarskiego prezesa ZG tej or- 

ganizacji. Szkoła wielokrotnie otrzymywała od Związku Byłych Żołnie- 

rzy Zawodowych podziękowanie za  długoletnią  i  owocną  współpracę 

we  wspólnym   organizowaniu   uroczystości   patriotyczno-wojskowych 

w Mielcu. 

Pedagodzy przygotowują nie tylko uroczystości i akademie,ale tak- 

że systematycznie pracują przy organizacji konkursów miejskich i po- 

wiatowych oraz je przeprowadzają. Są to powiatowe konkursy: po- 

lonistyczny, historyczny, informatyczny, a także matematyczny na 

szczeblu miejskim.Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się 

konkursy szkolne, m.in. „małe olimpiady”, w  których  uczniowie  wdra- 

żani są do zdrowej rywalizacji oraz nabywają umiejętności radzenia so- 

bie w sytuacjach wymagających wysiłku umysłowego. Nauczyciele za- 

wsze mogą poszczycić się wieloma sukcesami i osiągnięciami w pracy 



 

 

 

 

 

Warta honorowa uczniów i żołnierzy 

 

 
 

Udział społeczności mieleckiej w uroczystościach 



 

 

 

 

 
 

Składanie wieńców pod pamiątkowymi tablicami 

 

 

 
 

Uświetnienie uroczystości przez żołnierzy Wojska Polskiego 



 

 

 

z uczniami, którzy uzyskują tytuł laureata lub finalisty w konkursach 

międzynarodowych (np. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kan- 

gur oraz Pikomat), ogólnopolskich (np. Ogólnopolski Konkurs Historyczny), 

wojewódzkich (np. interdyscyplinarnych), powiatowych, miejskich oraz 

szkolnych. 

Rok szkolny 2004/05 był dla nas bardzo łaskawy, ponieważ ciężką 

pracą nauczyciele i uczniowie wywalczyli I miejsce w województwie 

ze względu na ilość laureatów i finalistów w konkursach interdyscypli- 

narnych w liczbie 14 uczniów. Rok później również zajęliśmy I miejsce 

w województwie ze względu na ilość laureatów w konkursach interdy- 

scyplinarnych w liczbie 8 uczniów. W ubiegłym roku także uplasowali- 

śmy się na wysokiej pozycji i możemy poszczycić się czterema laureatami 

i jednym finalistą konkursów interdyscyplinarnych. 

 

 



 

 

 

Za osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym oraz zaangażowanie spo- 

łeczne, trud pracy, nauczyciele co roku otrzymują Nagrody Prezydenta 

Miasta. Dyrektor również nagradza swych podwładnych licznymi Nagro- 

dami Dyrektora Szkoły. Takich osób co roku jest bardzo wiele. 

Nauczyciele i uczniowie są zaangażowani nie tylko w pracę nad róż- 

norakimi konkursami,ale także w działalność charytatywną i funkcjo- 

nowanie różnych organizacji szkolnych. Bardzo ważną organizacją, któ- 

ra działa od wielu już lat, jest Samorząd Uczniowski. Członkowie wraz 

z opiekunkami biorą udział w szeregu akcji m.in.: Góra grosza, rozpro- 

wadzanie zakładek do książek - cegiełek, kalendarzyków na rzecz Fun- 

duszu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty. Organizują 

wiele ciekawych imprez szkolnych, np. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień 

Chłopaka, andrzejki, walentynki, konkurs dla nauczycieli Złote Tulipany, 

w których na ulubionych pedagogów w różnych,zmieniających się z roku 

na rok dziedzinach, głosują sami uczniowie. Uczestniczą w uroczystoś- 

ciach z okazji rocznic wybuchu II wojny światowej, składają kwiaty, wy- 

stawiają warty pod tablicami upamiętniającymi poległych żołnierzy na 

frontach I i II wojny.22
 

W trosce o pomoc dla najbardziej bezbronnych zwierząt co roku szko- 

ła organizuje szeroko rozpowszechnioną wśród uczniów akcję zbierania 

żołędzi.Za całokształt pracy w tym zakresie Kapituła Odznaczeń Łowie- 

ckich w Warszawie uchwałą z dnia 12 grudnia 2005roku nadała szkole 

Odznakę  za  zasługi  dla  łowiectwa. 

Niezwykle prężnie działa Szkolne Koło PCK,które organizuje szereg ak- 

cji charytatywnych, np.: wielokrotne zbieranie pieniędzy dla najuboższych 

dzieci, zbiórka odzieży używanej, obuwia, maskotek i przekazywanie ich 

do Zarządu Rejonowego PCK. Szkolne Koło wydaje kwartalnik Czerwono- 

krzyska Trójka w nakładzie 30 egzemplarzy.33   Należy również wspomnieć 

o Szkolnych Kołach Europejskich, małymidużym, działającychodrokuszkol- 

nego 2004/05.Duże Szkolne Koło Europejskie z Szamorzadem Uczniowskim 

i opiekunami tych organizacji  co  roku  dba  m.in.  o  zorganizowanie 

21 marca Europejskiego Dnia Wiosny. W wyniku realizacji zadań zwią- 

zanych z udziałem  w  Europejskich  Dniach  Wiosny,  szkoła  uzysku- 

je  Europejskie  Certyfikaty.  Klubowicze  starszej  grupy  biorą  udział, 

i zajmują wysokie miejsca, w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Unii 
 

 

2 Księga Protokołów,str.228,445,562; 
3 Tamże,446; 



 

 

 

 

 

Wręczenie nagród przez przedstawicieli Kół Łowieckich 

 

 

Wspólne zdjęcie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaczenie sztandaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Centrum Multimedialne miejscem spotkań członków dużego Szkolnego Koła 

Europejskiego 
 

 

Świętowanie Europejskiego Dnia Wiosny w szkole 

 

Europejskiej. W ubiegłym roku uzyskali I miejsce. Małe Szkolne Koło Eu- 

ropejskie 9 maja organizuje obchody Dnia Europejskiego. 

Uczniowski Klub Sportowy Mustang skutecznie zachęca i angażuje 



 

 

 

młodych ludzi  do różnorodnych  form aktywności ruchowej.Członkowie 

UKS osiągają wysokie miejsca w wielu konkurencjach sportowych , m.in. 

w tenisie stołowym chłopców, minikoszykówce, minisiatkówce, trójboju 

i czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców.44
 

Kolejną organizacją z powodzeniem działającą w szkole to Liga Ochro- 

ny Przyrody (LOP). Członkowie tego koła oraz inni uczniowie pogłębiają 

swe wiadomości na temat problemów ekologicznych w naszym rejonie 

i na terenie całej Polski, biorą udział w wielu konkursach,np. w Ogólno- 

polskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta zdobywając laureatów 

i wyróżnienia.LOP przeprowadza również,ciesząca się dużą popularnoś- 

cią wśród dzieci, zbiórkę makulatury biorąc udział w konkursie Kultu- 

ra a makulatura. Rokrocznie zbieranej jest ok. 1.5 tony tego surowca.55 

Uczestniczy w akcjach Sprzątanie Świata i Pomóżmy zwierzętom prze- 

trwać zimę.66
 

Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego na ka- 

meralnych spotkaniach zapoznają się m.in. z systemem odznak tu- 

rystyki kwalifikowanej w Polsce, najciekawszymi regionami tury- 

stycznymi Podkarpacia  i  Polski  oraz  sprzętem  i  wiedzą  potrzebnymi 

w organizowaniu wycieczek.77 W 2006r. koło zarejestrowano w Ogólno- 

polskim Konkursie Turystycznym Wycieczka z klasą,a także brano udział 

w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym w Przeworsku.Z wycieczek 

organizowanych przez szkołę korzysta nie tylko wielu uczniów, ale też 

nauczyciele. Ci ostatni najchętniej wybierają wyjazdy do europejskich 

stolic, np. do Lwowa, Wilna, Berlina, Pragi czy Warszawy. Kontynuowana 

jest również współpraca z węgierską Szkołą Podstawową w Ajaku, której 

efektem są wyjazdy najlepszych uczniów szkoły na wakacyjny wypoczy- 

nek na Węgry. Ostatnio w dniu 3-5 sierpnia 2007 roku delegacja szkoły 

na zaproszenie Władz Samorządowych w Ajaku uczestniczyła w Między- 

narodowym Festiwalu Obrzędów Weselnych. Zapowiadany jest udział 

przedstawicieli węgierskiej szkoły w uroczystościach 50-lecia Szkoły Pod- 

stawowej nr 3 w Mielcu. 

Szkoła chętnie bierze udział w rozmaitych,ogólnopolskich akcjach 

stając się Szkołą z klasą, Szkołą bezpieczną w drodze do szkoły, Szkołą 

bez agresji. Od 3 lat szkoła realizuje szereg zadań prozdrowotnych,czego 
 

 

4 Tamże,str.231; 
5 Tamze,str.322,404,448; 
6 Tamże,str.404; 
7 Tamże,str.322; 



 

 

 

 

 
 

Zimowy wypoczynek uczniów 
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Wspólny pobyt polsko-węgierski na”zielonej szkole” w Groniu 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacje na Węgrzech 



 

 

 

 

 

Wypoczynek nauczycieli-Lwów 2003  

 

 

 

 

 

 

 

Wilno 2004 



 

 

 

 

 

Berlin 2005 

 

 

Praga 2006 



 

 

 

 

 
 

Warszawa 2006 

 

 

 

 
 

Ajak 2007 



 

 

 

efektem jest przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Placówek Promują- 

cych Zdrowie.Efektem naszych starań są liczne certyfikaty potwierdzające 

udział szkoły w wyżej wymienionych akcjach. 

Dbając o rozwój multimedialny uczniów w roku 2006 zostało utworzo- 

ne przy szkolnej czytelni Multimedialne Centrum Informatyczne. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie tylko 

o bibliotece... 



 

 

 

W dalszej części pracy omówione zostaną szerzej różne zagadnienia 

szkolne, niejednokrotnie tu wcześniej zasygnalizowane. 

Kiedyś ktoś mądrze stwierdził, iż nie ma dobrej nauki w dobrej szko- 

le bez dobrej biblioteki. Prześledźmy, jak to wygląda w opisywanej pla- 

cówce oświatowej. Biblioteka szkolna w mieleckiej „Trójce” rozpoczęła 

działalność 1 IX 1957 roku pod opieką Stefanii Krajewskiej. Początkowo 

liczyła zaledwie 297 woluminów, które odziedziczyła po Szkole Podsta- 

wowej i Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu – Osiedlu, czyli inaczej mó- 

wiąc szkoła wraz z przenosinami zabrała ze sobą część bibliotecznych 

zbiorów. Kolejnymi pracowniczkami biblioteki były: Jadwiga Piskor, Maria 

Kłos, Janina Strzelecka, Kazimiera Wrona, Mieczysława Jankowska, Zofia 

Gaj, Wanda Sęk, Anna Perłowska, Jadwiga Frączek, Urszula Kośla i Wie- 

sława Kozłowska1. Obecnie nauczycielami – bibliotekarzami są Monika 

Kołodziej i Mirosław Kapinos. 
 

 
 

 

Z biegiem lat księgozbiór był systematycznie powiększany i aktualnie 

liczy prawie 28 000 woluminów. Książki wpisywane do księgozbioru osią- 

gają już liczbę 35 0002. Oprócz podręczników i książek biblioteka groma- 
 

 

1 Izba Tradycji Szkoły, Złota Księga Nauczycieli, s. 4 – 62. 
2 Księga Inwentarzowa Biblioteki Szkolnej. 



 

 

 

dzi zbiory audiowizualne i czasopisma. Posiada kasety magnetofonowe, 

taśmy magnetowidowe, płyty kompaktowe, CD i DVD oraz prenumeruje 

tytuły prasowe dla dzieci i dorosłych czytelników. Księgozbiór był i jest 

systematycznie uzupełniany, a to dzięki darowiznom książkowym Krajo- 

wego Stowarzyszenie Pomocy Szkole i hojności Komitetu Rodzicielskiego. 

W pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku dodatkowo prowadziła sprze- 

daż podręczników szkolnych, a uzyskaną prowizję przeznaczała właśnie 

na zakup nowości wydawniczych. 

Na przestrzeni lat biblioteka organizowała spotkania z ulubionymi au- 

torami książek dla młodzieży. Gościli tu między innymi Alina i Czesław 

Centkiewiczowie oraz Janusz Przymanowski. Poza tym uczniowie mieli 

możność poznania Lucyny Żbikowskiej, wykładowcę poetyki na rzeszow- 

skiej Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Ryszarda Ziębę – bibliofila, arty- 

stę introligatora3. 

Dużym osiągnięciem szkolnej biblioteki było uzyskanie w listopadzie 

1979 roku I miejsca w województwie w konkursie „Bibliotekarz jako or- 

ganizator czytelnictwa w szkole” oraz II miejsca w konkursie „Książka o 

zdrowiu odpowie na wiele nurtujących cię pytań”4. 

Od 1991 roku biblioteka uzyskała drugie pomieszczenie, w którym 

urządzono czytelnię. O kolejne, trzecie pomieszczenie wzbogaciła się w 

2002 roku. Od tego czasu uczniowie w drugiej czytelni mają dostęp do 

komputerów i Internetu, a cały system komputerowy może być wyko- 

rzystany jako środek dydaktyczny w trakcie zajęć w bibliotece oraz sa- 

modzielnej nauki, pisania zadań domowych czy referatów, a także po- 

szukiwań rozszerzających własne zainteresowania i pasje. Korzystanie 

z Internetu w bibliotece ma służyć wyrównaniu różnic w dostępie do 

informacji, a także wdrażać uczniów do samodzielnego poszukiwania i 

zdobywania potrzebnych informacji. 

Obecnie w szkolnej bibliotece działa aktyw biblioteczny składający się 

z grupy 10 osób, uczniów klas III – VI, kontynuujący najlepsze tradycje 

najprężniejszego aktywu z końca lat 70-tych XX wieku. Do jego zadań 

należy między innymi przygotowanie programów artystycznych różnora- 

kich imprez i apeli, współpraca przy przygotowaniu gablot bibliotecznych 

oraz pomoc w wielu pracach w bibliotece i czytelni. 

Współczesność biblioteki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu to mię- 
 

 

3 Kronika Biblioteki od roku szkolnego 1978, s. 25 – 31. 
4 Tamże, s. 39-44. 



 

 

 

dzy innymi udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, 

książkowym maratonie fundatorów „1 firma – 1 książka”, przystąpienie 

do  akcji  „Multimedialne  Centrum  Informacyjne  dla  bibliotek  szkolnych 

i publicznych” , organizowanie uroczystego święta dla uczniów klas pierw- 

szych – pasowania na czytelnika biblioteki oraz – w związku z pojawie- 

niem się uczniów cygańskich, a także z funduszami na nich – poszukiwa- 
 

  
 

  

nie odpowiednich wydawnictw i środków audiowizualnych, tematycznie 

związanych z uczniami ze środowiska romskiego. 

Drugą ważną szkolną instytucją jest świetlica, której początki sięgają 

roku 1958. Wówczas mieściła się ona w osobnym budynku przy ulicy 

Szopena i była świetlicą międzyszkolną, skupiającą dzieci ze wszystkich 

szkół podstawowych. Po reorganizacji oświaty w 1975 roku świetlica zo- 

stała przeniesiona na parter do głównego budynku szkoły. Pierwszą kie- 

rowniczką świetlicy szkolnej była Krystyna Musialik. Kolejnymi kierow- 

niczkami świetlicy były Antonina Twardy oraz Teresa Padwińska. Od 1990 

r. funkcję tą pełni Elżbieta Kieszek. 

W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku świetlica Szkoły Pod- 

stawowej nr 3 była placówką wzorcową w całym byłym województwie 

rzeszowskim. To tu odbywały się comiesięczne zebrania metodyczne wy- 



 

 

 

 

 
 

Mikołaj w świetlicy 

 

 

W pracowni informatycznej 



 

 

 

chowawców, zajęcia pokazowe dla pracowników świetlic z całego woje- 

wództwa. Wyposażenie sal było – jak na owe czasy – bardzo bogate. Po- 

siadały środki audiowizualne, pomoce do zajęć dydaktyczno – opiekuń- 

czych oraz tzw. „ciche sale” do odrabiania lekcji. Wtedy też organizowano 

moc wycieczek, ognisk, koloni oraz półkolonii. Wszystko związane było 

z hojnym gestem największego „sponsora” tamtych lat – WSK PZL Mie- 

lec. 

Obecnie obok kierowniczki zatrudnione jest tu cztery wychowaw- 

czynie oraz personel obsługi szkolnej stołówki. Stosowane są rozmaite 

formy pracy: zabawy i gry ruchowe, zabawy muzyczne połączone z na- 

uką piosenek, zabawy plastyczne, zgaduj-zgadule i inne. Nowością od po- 

przedniego roku szkolnego są zajęcia z tańca nowoczesnego, prowadzone 

przez wykwalifikowanego instruktora tańca. Od kilku lat wydawana jest 

gazetka „Echa świetlicy”, poza tym dzieci uczestniczą w różnorodnych 

konkursach organizowanych na terenie miasta, powiatu i województwa. 

Spośród największych sukcesów należy wymienić wyróżnienie dla grupy 

teatralnej w Wojewódzkim Konkursie Szopek i Widowisk Kolędowych, 

wyróżnienie w miejskim spektaklu „Teatr jednego wiersza”, pierwsze trzy 

miejsca w miejskim konkursie „Bajki Jana Brzechwy”, I miejsce w miej- 

skim konkursie „Pisanka Wielkanocna” oraz wyróżnienie w Międzyszkol- 

nym Przeglądzie Twórczości Plastycznej w Rzeszowie5. 

Nie sposób zapomnieć o funkcji pedagoga szkolnego, funkcji która zo- 

stała utworzona w 1975 roku. Pierwszym szkolnym pedagogiem w „Trój- 

ce” została Wanda Lubertowicz, która na stanowisku przepracowała do 

1989. Wtedy zastąpiła ją Maria Krystyna Działo. Trzecią osobą, która sto- 

sunkowo niedawno mianowana została pedagogiem, jest Renata Ćwięka- 

ła. Zadaniem osoby na tym stanowisku jest współpraca na bieżąco z wła- 

dzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarka szkolną, 

Komitetem Rodzicielskim, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Poradniami 

Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami. Od 

1993 roku pedagog przeprowadzał w szkole i na terenie miasta program 

profilaktyczny pt. „II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”, firmowa- 

ny przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Warszawie. Program ten przeznaczony był dla młodzieży, nauczycieli 

i rodziców. W ramach kampanii edukacyjnej szkolny pedagog z „Trójki” 
 

 

 

5 www.powiat.mielec.pl/sp3/świetlica - stan na 4 X 2004. 

http://www.powiat.mielec.pl/sp3/%C5%9Bwietlica


 

 

 

organizował w mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawo- 

wych program profilaktyczny pod nazwą „Sondaż 21”. Współcześnie poza 

rozwiązywaniem „zwykłych” szkolnych problemów wychowawczych do 

obowiązków zawodowych nowego pedagoga wchodzi czynne uczestni- 

ctwo w integracji uczniów romskich z innymi dziećmi, koordynacja pro- 

gramu na rzecz społeczności romskiej, współpraca z asystentem edukacji 

romskiej, a także prowadzenie pomocy dla uczniów z rodzin o trudnej 

sytuacji finansowej. 

W działalności placówki oświatowej służy pomocą Komitet Rodziciel- 

ski. Pierwsze wzmianki o jego działaniach i przewodniczących pojawiają 

się w Kronice Szkolnej, kiedy szkoła funkcjonowała we wcześniejszych 

budynkach6. Dokładniejsze informacje o działalności komitetu podają 

kroniki od 1965. Wówczas przewodniczącym był Stanisław Ciach. Ko- 

lejno funkcję tęą piastowali ojcowie uczniów o nazwiskach: Henryk Ko- 

walik, Tadeusz Porębski, Czesław Lulek, Stanisław Jarach, Kazimierz Ko- 

piński, Stefan Sobol i Emil Sowa. W latach 90-tych poprzedniego wieku 

na  czele  Komitetu  Rodzicielskiego 

stał   Kazimierz   Skrzypczak,   który 

w 1994 został odznaczony Medalem 

za Zasługi dla Oświaty. Na początku 

XXI wieku tą zaszczytną rolę pełni- 

li Robert Janocha i Grzegorz Pawlik. 

Od początku swojej działalności Ko- 

mitet Rodzicielski wspierał  szkołę 

we wszystkich jej poczynaniach. 

Szczególnie ważną i rozszerzającą 

się formą pomocy szkole jest gro- 

madzenie przez komitet funduszów 

na wspomaganie finansowania dzia- 

łalności dydaktyczno - wychowaw- 

czej i opiekuńczej. Ten organ szkoły 

współpracuje przy organizowaniu im- 

prez i uroczystości dla dzieci i rodziców oraz wycieczek szkolnych, poma- 

ga w konserwacji i naprawie sprzętu oraz środków dydaktycznych. Od 

wielu lat także asygnuje dużą kwotę pieniędzy na zakup książek – nagród 
 

 

 

6 O tym czytelnik mógł się przekonać w III rozdziale. 



 

 

 

dla wyróżnionych uczniów szkoły. Najważniejszą organizacją uczniowską 

w szkole pozostawał zawsze Samorząd Uczniowski, który został założony 

przez Leonarda Nowaka w latach 50-tych XX wieku. Od początku istnie- 

nia po obecny rok szkolny samorząd jest organizatorem dyżurów ucz- 

niowskich w czasie przerw oraz współorganizatorem obchodów rocznic i 

świąt państwowych na terenie szkoły. Organizacja inspirowała i współor- 

ganizowała imprezy rozrywkowe takie jak: Dzień Chłopca, Dzień Nauczy- 

ciela, walentynki, Dzień Kobiet, dzień samorządności, minilista przebo- 

jów, a ponadto partycypowała we wszystkich akcjach charytatywnych. 

SU ponadto opiniuje propozycję zapisów statutowych szkoły, wewnątrz- 

szkolny system oceniania, jak również bieżącą pracę szkoły przy okazji 

wizytacji i innych kontroli szkoły. Aktualnie Samorząd Uczniowski działa 

po opieką Anny Rzeźnik i Lidii Tylutki. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu jest dumna ze swojego muzeum, 

które tworzą Izba Pamięci Narodowej oraz Izba Tradycji Szkoły. Szczegól- 

nie ta ostatnia i jej zbiory okazały się wielce przydatne autorom, dostar- 

czając uporządkowanych i opisanych źródeł do tejże pracy. 

Z kolei pierwsza, starsza była niejednokrotnie doceniana i odznaczana 

na forum wojewódzkim7. Tu odbywają się ciekawe lekcje nie tylko dla 

miejscowych uczniów. Obie są cenione w mieście i niejednokrotnie gosz- 

czą uczniów innych szkół, i to nie tylko podstawowych. A na „żywe” lek- 

cje historii czy języka polskiego rzeczywiście warto tu przybyć ze wzglę- 

du na eksponaty. 

Izba Pamięci Narodowej powstała w 1977 roku, o czym nadmienio- 

no w rozdziale „Ze Świerczewskim na tarczy ”. Aktualny wystrój powstał 

w roku 2005. Spośród ponad 100 eksponatów najcenniejszymi są: „pa- 

siak” więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – Józefa Korzeniew- 

skiego, wywiad z nim, kserokopie pamiętnika i zdjęć nauczycielki Jadwigi 

Grzybowskiej, która w czasie II wojny światowej za tajne nauczanie języ- 

ka polskiego została skazana na pięć lat więzienia i która była więziona 

w sowieckich łagrach oraz oryginał zdjęcia przedstawiającego królową 

Anglii Elżbietę II i gen. Władysława Sikorskiego8, z uroczystości poświęce- 

nia i wręczenia sztandaru gen. Sikorskiemu. Poza tym kolekcja liczy rów- 

nież dokumenty, listy, telegramy, zdjęcia, medale i odznaczenia, monety 

i banknoty, broń i wyposażenie wojskowe, świadectwa, urny i rysunki. 
 

 

7 Szerzej o tym w rozdziale III. 
8 Generał był synem mieleckiej ziemi, urodził się i wychowywał w pobliskim Tuszowie Narodowym. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Wśród wielu gości, którzy zwiedzili ekspozycję należy wymienić aktora 

Augusta Kowalczyka, który często sam kreował role niemieckich żołnie- 

rzy, a w rzeczywistości sam był więźniem Oświęcimia. Poza wcześniej 

wymienionymi odznaczeniami Izba otrzymała wojewódzkie wyróżnienie 

w roku szkolnym 1988/89, II nagrodę w roku szkolnym 1994/5, a rok póź- 

niej zwyciężyła w wojewódzkim konkursie Izb Pamięci Narodowych9. 

Początki Izby Tradycji sięgają 1996 roku. Posiada ponad 100 ekspona- 

tów, które, tak jak i zbiory jej starszej „sąsiadki”, zostały zebrane przez 

uczniów i nauczycieli. Tu obok lekcji historii i języka polskiego często od- 

bywają się godziny wychowawcze. Zbiory podzielone są na podręczniki 

i dokumenty. Najcenniejszą książką jest „Sobótka dla młodzieży – część 

V”, wydana w 1898 roku nakładem Zakładu im. Ossolińskich we Lwowie. 

Najstarsze dokumenty pochodzą z XIX w. i są to arkusze ocen uczniów, 

katalog klasyfikacyjny oraz zaświadczenia szkolne. Ponadto w zbiorach 

znaleźć można: kroniki szkolne, dzienniki urzędowe, świadectwa szkol- 

ne, wspomnienia nauczycieli, zdjęcia, legitymacje uczniowskie, dzienniki 

szkolne i dzienniki uwag. 

Sport w „Trójce” nierozerwalnie łączy się z działalnością Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Mustang”. Wspomniane było w poprzednim rozdziale 

o sportowych sukcesach szkoły i powstaniu UKS-u, a teraz pora na przed- 

stawienie przyczyn dobrych wyników uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 

w Mielcu. Zasygnalizowano już o początkach klubu w 1996 roku. Wtedy 

prezesem został były i obecny dyrektor szkoły – Adam Jastrząb. Sekreta- 

rzem jest Józef Kozłowski, a członkami Marian Switek, Kazimierz Skrzyp- 

czak i Krzysztof Kieszek. Popularyzacja sportu odbywa się pod okiem tre- 

nerów w pięciu sekcjach: mini koszykówka dziewcząt, mini siatkówka 

dziewcząt, mini siatkówka chłopców, mini piłka nożna chłopców oraz re- 

kreacja ruchowa. Osiągnięć sportowych uczniów „Trójki” na szczeblu rejo- 

nu i województwa, szczególnie w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej jest 

tak dużo, że wymieniono tu tylko trzy dyscypliny, w których w ostatnich 

latach młodzi sportowcy mają największe tryumfy: piłka siatkowa, piłka 

koszykowa oraz piłka nożna10. Dodatkowo należy wspomnieć o działal- 

ności Klubu skierowanej ku nauczycielom. Tradycją stały się już cotygo- 

dniowe zajęcia z piłki siatkowej dla grona pedagogicznego, a nowością 

nietypowe spędzanie chociażby Dnia Nauczyciela na łonie natury. 
 

 

9   www.powiat.mielec.pl/sp3 - stan na 4 X 2004. 
10 Zainteresowanych odsyłamy na karty Kronik Szkolnych oraz na szkolną stronę internetową. 

http://www.powiat.mielec.pl/sp3


 

 

 

Pokrótce przedstawić tu należy niektóre organizacje społeczne i ucz- 

niowskie. Niezastąpionymi tu okazały się ponownie kroniki, skrupulatnie 

przechowywane w Izbie Tradycji Szkoły. Na ich podstawie udało się usta- 

lić, iż w 1957 roku pierwszymi organizacjami działającymi w nowym bu- 

dynku szkoły były: Samorząd Uczniowski, Polski Czerwony Krzyż, Szkol- 

na Kasa Oszczędności, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej oraz 

Szkolne Koło Odbudowy Warszawy. O pierwszej organizacji była mowa 

powyżej, z kolei druga – PCK – w dalszym ciągu prężnie działa w struktu- 

rze szkoły. Została założona przez Janinę Starosielec i Marię Mierzwowicz. 

PCK zajmował się szerzeniem oświaty zdrowotnej wśród uczniów poprzez 

organizowanie kursów pierwszej pomocy i konkursów czystości. Szeroko 

zakrojoną akcją było utworzenie Klubu „Wiewiórka” propagującego zdro- 

we zęby. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku organizacja pod 

kierownictwem Urszuli Pezdy organizowała w ramach akcji „Krew darem 

życia” spotkania z honorowymi krwiodawcami. Poza tym zbierano dary i 

składki pieniężne dla dzieci chorych i kalekich. Podobnie czynią opiekunki 

już w XXI wieku – Barabara Czaja oraz od niedawna Bożena Świszcz – któ- 

re dodatkowo organizują zbiórkę odzieży dla potrzebujących. Natomiast 

organizacją, która po transformacji ustrojowej zaprzestała działalności była 

Szkolna Kasa Oszczędności, której założycielką była Anna Ślusarek. Celem 

nadrzędnym było tu umożliwienie uczniom gromadzenia oszczędności. 

W swej działalności SKO otrzymała od PKO – Banku Państwowego w Rze- 

szowie „Dyplom uznania za upowszechnienie idei i praktyki zorganizo- 

wanego oszczędzania”. Niestety, w 1991 roku z powodu ogromnej inflacji 

w Polsce to zorganizowane oszczędzanie przestało się opłacać i organi- 

zacja musiała zakończyć swoją działalność. Podobnie „zdewaluowało” się 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. Koło, które popularyzowało 

wiedzę o ZSRR, przygotowało gazetki i apele, prenumerowało prasę ra- 

dziecką i prowadziło korespondencje z dziećmi z „bratniego” kraju, zakoń- 

czyło swój żywot w 1989 roku. Dużo wcześniej zaprzestało działalności 

Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, którymi pierwszymi  opiekunkami 

były Krystyna Bul i Zofia Romańczuk. Koło prowadziło zbiórkę pieniędzy 

na odbudowę Warszawy i popularyzowało wiedzę o stolicy Polski, a dzia- 

łało w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych poprzedniego wieku. W tych ostat- 

nich latach i kolejnej dekadzie przyszło funkcjonować Lidze Obrony Kraju, 

która od 1972 roku pod opieką Marii Krużel prowadziła działalność spo- 

łeczno – wychowawczą, obronną, sportową  i kulturalno – oświatową. W 



 

 

 

ramach współpracy z Wojskiem Polskim odbywały się wycieczki do jed- 

nostek wojskowych oraz zawody strzeleckie. Organizacjami, które działa- 

ją do dziś dnia są: LOP, SKKT oraz ZHP. Pierwszym opiekunem Ligi Ochrony 

Przyrody była Marianna Kulig. Zadaniem ligi było i jest popularyzacja idei 

ochrony przyrody między innymi poprzez gazetki ścienne, prasę i ape- 

le ekologiczne. Członkowie organizacji biorą udział w akcji zadrzewiania 

terenów, organizują zbiórki pieniężne i rzeczowe na rzecz mieleckiego 

schroniska dla zwierząt, zima dokarmiają ptaki i zwierzęta. Od paru lat 

biorą szczególny udział w akcji „Sprzątanie świata” oraz uroczyście ob- 

chodzą Dzień Ziemi. Ostatnio opiekunką ligi była Krystyna Hanulak. Szkol- 

ne Koło Krajoznawczo – Turystyczne powstało w 1960 roku pod opieką 

Danuty Sokalskiej. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku organizacją 

opiekowała się Maria Małysz, od 1999 opiekunem pozostawał Jan Wrób- 

lewski, a od roku schedę po nim przejął Mirosław Kapinos. Działalność 

skupia się na organizacji wycieczek krajoznawczych, rajdów, wygłasza- 

nia referatów, w wyniku czego uczniowie poszerzają swoje wiadomości 

z geografii. Ostatnia wymieniona organizacja już przewijała się na kartach 

tej pracy. Związek Harcerstwa Polskiego swoje drużyny zuchowe i har- 

cerskie miał w szkole już w latach 60-tych poprzedniego wieku. Two- 

rzyły one szczep harcerski pod nazwą „Wichura”11. Pracą harcerstwa na 

przestrzeni lat kierowali w szkole między innymi następujący szczepowi: 

Janina Gutowska – Bajor, Maria Wrażeń, Aleksandra Korczyńska – Pro- 

kop, Bogusława Trondowska oraz Renata Górka. Rokrocznie obchodzono 

w tej organizacji święto bohatera szczepu, o którym wspomniano wcześ- 

niej, zawsze uroczyście inaugurowano „rok harcerski”, uczestniczono we 

wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych przez szkołę, 

władze miejskie i wojewódzkie. Szczep był poza tym organizatorem bi- 

waków, rajdów, obozów i zimowisk. Harcerze wyjeżdżali także na obo- 

zy zagraniczne, czynnie włączali się w prace społeczne na rzecz szkoły i 

środowiska. Przy szczepie działała drużyna – Młodzieżowa Służba Ruchu. 

Dużym osiągnięciem był jej udział  w Centralnych Manewrach Techniczno 

– Obronnych w konkurencji „Rowerowy tor przeszkód”. Obecnie w ra- 

mach działalności świetlicy szkolnej od 199 r. działa 9. Gromada Zuchowa 

„Wesołe Ludki” z Komendy Hufca ZHP12. 

Kończąc  rozważania  o  organizacjach  szkolnych  nadmienić  trzeba 
 

 

11 Wiadomości na ten temat znajdują się w IV rozdziale tej pracy, por. przypis 28 tego rozdziału. 
12 www.powiat.mielec.pl/sp3/świetlica - stan na 4 X 2004. 

http://www.powiat.mielec.pl/sp3/%C5%9Bwietlica


 

 

 

o funkcjonowaniu Szkolnego Klubu Europejskiego, w ramach którego za- jęcia 

prowadzą Agnieszka Mysłek i Barbara Czaja. 

W roku szkolnym 1981/1982 zorganizowano w szkole gimnastykę ko- 

rekcyjno-kompensacyjną dla dzieci z wadami postawy ciała. Początkowo 

zajęcia odbywały się w salach zastępczych, obecnie prowadzone są dla 

uczniów klas I-III w sali gimnastyki korekcyjnej, odpowiednio wyposażo- 

nej i przystosowanej do tego typu zajęć. Od początku tego typu działal- 

nością w szkole zajmuje się Danuta Maziarz. 

Gabinet logopedyczny powstał w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu 

jesienią 1997 r. w budynku „pomocniczym” przy ul. Chopina 8. W czerw- 

cu 1999 r. został przeniesiony do gmachu głównego szkoły przy ul. Że- 

romskiego 30. Wtedy też powstał Gabinet Terapii Pedagogicznej. Rocznie 

z obu gabinetów korzysta około 80 uczniów. gabinety są bardzo do- 

brze wyposażone w nowoczesne pomoce  dydaktyczne  oraz  progra- 

my komputerowe przydatne do diagnozy i terapii zaburzeń  języko- wych 

(wad wymowy, zaburzeń mowy, trudności w czytaniu i pisaniu). 

Uczniowie mogą też korzystać z przesiewowych badań słuchu w  ra- 

mach Systemu Powszechnych Badań Słuchu „ Słyszę...:. Nauczycielka- 

mi wyspecjalizowanymi w pomocy logopedycznej są Wiesława Panek 

i Aleksandra Starzec. 

Na sam koniec tego „składanego” rozdziału wspomnieć należy o szkol- 

nej stronie internetowej, czymś nierozłącznym z edukacją we współczes- 

nym świecie. I na tym polu placówka osiąga sukcesy. Twórcami jej są 

nauczyciele oraz uczniowie i absolwenci szkoły. Spełniła kryteria wyma- 

gane przy akcji „Szkoła z klasą” oraz brała udział w konkursie na najlepszą 

szkolną stronę internetową w portalu eduseek. Internauci znajdą szkołę 

pod adresem: www.sp3.mielec.pl. 

Dalsze lata szkoły to kolejne lata jej sukcesów. Szkoła trzykrotnie 

otrzymała od Kuratora Oświaty Certyfikat Szkoły Przyjaznej Utalentowanym 

Uczniom. Prezydent Miasta Mielca kilkakrotnie przyznał szkole tytuł Szkoły 

Nieprzeciętnej potwiedzając to stosowną statuetką. Wiele sukcesów odnieśli 

uczniowie startując w zawodach spostowych, idnywidualnych i grupowych. 

Dowodem tego są zgromadzone przez szkołę puchary i statuetki.  

Szkoła co roku organizuje turniej siatkarski o puchar Mustanga, w którm 

uczestniczą mieleckie szkoły oraz szkoły z terenu powiatu.                                       

Z niecierpliwoąścią cała Społeczność Szkolna czeka na budowę sali 

gimnastycznej, która w większym stopniu pozwoli rozwijać uzdolnienia                          

http://www.sp3.mielec.pl/


 

 

 

i talenty uczniów. Wszyscy mają nadzieje,że pragnienie to w najbliższym 

czasie się ziści. Dokładne osiągnięcia szkoły opisane są w zakładce 

Osiągnięcia uczniów.  

Szkoła była organizatorem wielu imprez o zasiegu miejskim powiatowym 

czy wojewódzkim. Z pośród organizowanych imprez należy wyróżnić miejską 

uroczystość Młodzi Nieprzeciętni czy konkurs Pastorałek.  


