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miesięcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach 

GGiimmnnaazzeettaa  
WYDANIE SPECJALNE 

 

X-lecie Gimnazjum nr 3 w Pabianicach 

10 lat temu na bazie Szkoły Podstawowej nr 16 utworzono gimnazjum. 

Już w pierwszym roczniku uczyło się u nas ponad 20 klas. Aktualnie 

mamy ich 33. To jedna z największych placówek tego typu w Polsce. Od 

roku szkolnego 2004/2005 jesteśmy szkołą z oddziałami 

integracyjnymi.  

Pierwszym dyrektorem był p. Marek Ostojski. Od 3 lat szkołę prowadzi 

p. Włodzimierz Stanek (w numerze wywiad z obecnym dyrektorem).   
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OD REDAKTORA NACZELNEGO 

  
Miło mi powitad Czytelników w numerze specjalnym. Nasza gazetka wychodzi od początku powstania gimnazjum. 
Pomysłodawczynią była nauczycielka języka polskiego p. Barbara Frachowicz. Obecnie do koła redakcyjnego należy 13 
osób, które starają się byd wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wyróżnienie w 
Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych. Uważamy, że był to nasz wielki sukces. Karolina Kopycka   

Nasza sonda korytarzowa – czy 
podoba Ci się nasza szkoła… 

Po raz kolejny dzielna drużyna do przerywania lekcji i zbierania 
krótkich wypowiedzi, w składzie: Karolina Kopycka, Sylwek 
Golioski i Ewelina Bandzierz, opuściła lekcje i pewnym krokiem 
wyszła na pusty korytarz. Spytaliśmy kilkunastu nauczycieli i paru 
uczniów o wady i zalety naszej szkoły, dodatkowo niektórzy z nich 
opowiadali, co chcieliby ewentualnie zmienid lub wprowadzid. 
Naszą wędrówkę zaczęliśmy jak zwykle od pana portiera, który 
OCZYWIŚCIE odmówił udzielenia wywiadu. Dalej było już tylko 
lepiej. Zaczepiona przypadkowo pani dyr. Paszkiewicz z radością w 
głosie oznajmiła, że w szkole podoba jej się wszystko. A jej 
marzeniem jest wycieczka zagraniczna dla uczniów lub wymiana z 
inną szkołą np. w Austrii czy Niemczech. Odwiedziliśmy także 
pokój pedagogów, gdzie obie panie zgodnie odpowiedziały, że 
szkoła podoba  się im dlatego, że jest bardzo dużo uczniów przez 
to dużo charakterów i ciekawych osobowości. Niestety, to oznacza 
też dużą ilośd pracy- jednak obie pracy się nie boją. W szkole nie 
akceptują uczniów palących papierosy i chciałyby znaleźd na nich 
sposób. Następnym punktem naszej wycieczki był gabinet 
dyrektora. Pan Stanek jak zawsze zajęty, jednak znalazł chwilkę dla 
naszego pisemka. Odpowiedział nam, że lubi tę szkołę dlatego, że 
jest w dobrym stanie technicznym i, że jest dobrze przystosowana 
dla uczniów (szerokie korytarze). Bardzo nie podobają mu się 
uczniowie, którzy tego nie akceptują i dewastują budynek. W 
bliskiej przyszłości chciałby dokooczyd wymianę okien, a jego 
marzeniem jest, by wszystkie pracownie wyglądały tak jak  
pracownia numer  13. Następnie odwiedziliśmy panią Marczuk, 
która narzekała na uciążliwe zimno- 'Przecież w domach już 
grzeją!'. Na następne pytanie odmówiła odpowiedzi, gdyż jest 
piątek i nie można zbytnio przemęczad mózgu (uczniowie w tej sali 
pisali klasówkę-  pomimo piątku) . Następnie zapukaliśmy do sali 
pani Tosik, która chciałaby mied płytki na ścianie a nie w szufladzie 
biurka (pamiętacie wywiad „co pan/pani trzyma w szufladzie?”). 
Ponadto chciałaby mied taką tablicę multimedialną jak w sali 13, a 
pełnią szczęścia natomiast byłoby to, gdyby od razu umiała ją 
obsługiwad. Te same pytania zadaliśmy także nastepnej chemiczce 
pani Szkudlarek. Jej w szkole podoba się organizacja pracy, dobra 
współpraca nauczycieli z dyrektorem i duża ilośd kółek 
zainteresowao. Brakuje jej tylko kilku pomocy naukowych. Koniec 
lekcji  już się zbliżał, jednak my zdążyliśmy jeszcze zapytad zawsze 
chętnie udzielającego nam odpowiedzi na dręczące nas pytania 
pana Gabarę. On stwierdził, że szkoła jest idealna i, że większośd 
jego marzeo się spełniło lub jest w trakcie realizacji. 

Cóż, tylko pozazdrościd takiej szkoły... Istny Eden, kraina mlekiem 
i miodem płynąca. A co na to uczniowie? Oto kilka wypowiedzi. 

Paulina, klasa 3 

Podoba mi się w tej szkole to, że uczniowie mają tu 
bardzo dużo do powiedzenia. Mogą przedstawiad swoje 
projekty, realizowad je, organizowad imprezy. Super jest 
też to, że cały czas coś się tu dzieje. Są organizowane 
wspaniałe wycieczki,  dużo kółek i zawodów, w których 
każdy może się wykazad. 

-A minusy? 

Minusy...hmm są, ale niewielkie i nie chcę o nich mówid. 
Jestem bardzo szczęśliwa, że wybrałam akurat tę szkołę- 
nie ma drugiej takiej nigdzie na świecie! 

Magda, klasa 2 

Dla mnie tu jest za dużo osób! Czasami nie da się przejśd 
korytarzem. Mogliby też odnowid toalety w nowym 
budynku. Przydałyby się też lusterka, teraz niestety nie 
ma żadnego. Poza tym wszystko inne mi się podoba. 

Szymon, klasa 1 

Plusem tej szkoły jest nowe boisko ( z którego tak rzadko 
korzystamy!) i dobrze wyposażona siłownia. Minusem za 
krótkie przerwy- nie można ich wydłużyd???! 

Relację z podróży po szkole zdała Karolina Kopycka 

Skład redakcji – rok szkolny 2009/2010: 
 
Redaktor naczelna: Karolina Kopycka 
Redaktorzy: Barbara Brygier, Małgorzata Dychto, 
Aleksander Glapa, Sylwester Golioski, Alicja Ike – 
Duninowska, Karolina Kapuścioska, Katarzyna Kowalska, 
Amelia Malinowska, Karolina Piotrowska, Natalia Seroka, 
Karolina Wiśniak, Karolina Wojtaszek. 
 
Opiekunowie:  
p. Monika Jaworska, p. Izabela Zakrzewska 
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WYWIAD 

Mam jeszcze wiele pomysłów…                        
(wywiad z panem dyrektorem Włodzimierzem Stankiem) 

 
Od ilu lat uczy Pan w naszej szkole ? 

Od powstania gimnazjum czyli od 10 lat. 
Od kiedy jest Pan dyrektorem ? 

Od 1 września 2006r.  
Jakie zmiany zaszły z Pana udziałem ? 

No cóż, bardzo wiele tego było, m. in.: nowe boisko wielofunkcyjne, 
siłownia (od bodajże 2007r ), wyremontowana stołówka ( zostały położone 
nowe podłogi, wstawiono nowe okna oraz nowy sprzęt do gotowania), na 

korytarzu zawisła duża reprodukcja Panoramy Racławickiej ( na której, jak wiadomo, widnieje nasz 
patron – Tadeusz Kościuszko), w starym budynku zostały pomalowane ściany  ( nie wszystkim się 
podobają kolory – wiadomo, jednym tak, drugim nie. My musimy kierowad się przede wszystkim 
rachunkiem ekonomicznym, a takie właśnie kolory były najtaosze), w całym starym budynku zostały 
wyremontowane toalety, w ubiegłym roku szkolnym w nowym budynku zostały wstawione nowe 
(plastikowe) okna, pomalowano tam również korytarze, za wyjątkiem parteru ( ponieważ był w miarę 
dobrym stanie), w klasie nr 13 jest tablica multimedialna, laptop, rzutniki oraz żaluzje ( to jeszcze nie 
koniec, ponieważ w 6 dodatkowych klasach też będzie podobny sprzęt, w klasie 12 też * 12-stka to klasa 
redaktorek prowadzących wywiad – przyp. red. ], we wszystkich klasach jest Internet, w bibliotece na 
części komputerów  jest bezprzewodowy Internet, mamy nowy sklepik szkolny ( w lepszej lokalizacji, 
przy tym poprzednim bezustannie tłoczyło się mnóstwo osób, więc  osoby wchodzące do budynku 
szkoły miały problem z przejściem), e-dziennik ( dziennik elektroniczny – może nie sprzyja uczniom, ale 
dzięki niemu rodzice mają wgląd w oceny swoich dzieci. Wiem, że częśd z nich nie zna się na ich 
obsłudze, ale większośd sobie radzi). 
Znamy już Pana osiągnięcia, a co pozostało w sferze marzeo? 

Chciałoby się zawsze więcej, ale wiele tego nie ma. 
Jakie ma Pan plany na przyszłośd odnośnie szkoły ? 

Chciałbym żeby była bardziej bezpieczna. Co prawda, jest już ochrona, kamery i inne  środki 
bezpieczeostwa, ale mogłoby byd lepiej. 
Jakie zmiany w uczniach zauważa Pan na przestrzeni lat pracy ? 

Myślę, że zmiany są w kierunku negatywnym. Uczniowie nie wykazują w masie żadnych 
zainteresowao. Są co prawda nieliczne wyjątki, ale zdecydowana większośd albo siedzi całymi dniami do 
późna w nocy przed komputerem, albo chodzi bez celu po osiedlu, siedzi na ławce.  
Co zdecydowało o tym, że został Pan wybrany na stanowisko dyrektora naszego gimnazjum ? 

Poprzedni dyrektor musiał odejśd na emeryturę w wieku 65 lat, bo takie jest polskie prawo. Ja 
miałem odpowiedni staż pracy, ukooczone różne formy doskonalenia zawodowego, więc przystąpiłem 
do konkursu i go wygrałem. 
Na jak długo został Pan wybrany dyrektorem i czy może Pan ubiegad się o następną kadencję? Czy 
istnieje jakiś limit, jak w przypadku np. prezydenta ? 

Zostałem wybrany na 5 lat. Mogę byd wybrany na to stanowisko wiele razy, nie ma żadnych limitów, 
tyle, że muszę wygrad konkurs ogłoszony przez prezydenta miasta. Myślę, że będę kandydował  
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ponownie na tę posadę, ponieważ mam jeszcze wiele pomysłów na zmiany w tej szkole. Poza tym  nie 
czuję się jeszcze zmęczony tą pracą. 
Jakie nagrody otrzymała szkoła za Pana kadencji ? 

W 2008r. przyznano naszej szkole medal Pro Memoria za współpracę z AK. 
Słyszałam opinię, że to przede wszystkim dzięki pracy pani Widz dostaliśmy ten medal ? 

No tak, ale przecież praca naszych wszystkich nauczycieli i uczniów jest pracą całej szkoły, więc 
medal dostała nie p.Widz a szkoła. Szkoła została odznaczona również za współpracę z AK * i innymi 
środowiskami kombatanckimi+. Poza tym szereg różnych okolicznościowych odznaczeo m.in.: od 
kuratora oświaty, od starosty, od prezydenta miasta. 
Jak zapatruje się Pan na zmiany programowe wprowadzone w tym roku szkolnym ?  

No cóż, jesteśmy pełni obaw, np. związanych zwłaszcza z numerowaniem lekcji. Zobaczymy, jak to 
wyjdzie. 
Ja jednak myślę, że to nie jest taki zły pomysł. Wielu nauczycieli bez takiej kontroli kontynuowałoby 
takie praktyki, że 1 rok nauki realizują czasami 1,5 roku, a przez to nie nadążają z kolejnym rokiem. 
My np. z niektórych przedmiotów wciąż jesteśmy w drugiej klasie, a zaczął się październik.  

Tak, ale przez to numerowanie jeden temat będzie omówiony tylko raz, już w liceum nie będzie to 
powtórzone, a może tak się zdarzyd, że na maturze będzie pytanie z 1 klasy gimnazjum i już będzie 
problem. 
Moja siostra od początku uczy się j. niemieckiego i ma tę lekcję tylko raz w tygodniu. W ciągu 45 min 
niewiele da się nauczyd, więc wprowadzenie drugiego języka  jako obowiązkowego jest bezcelowe. 

W 2 klasie będą 2 godz. w tygodniu. 
Gdyby miał Pan możliwośd zreformowania polskiej edukacji, jakie zmiany by Pan wprowadził?  

Przede wszystkim, żeby gimnazjum było nieobowiązkowe. Tzn. żeby osoby, które sobą i swoim 
zachowaniem przeszkadzają  i innym uczniom, żeby nie musiały chodzid do gimnazjum, a poszłyby do 
pracy do jakiegoś rzemieślnika by wyuczyd się zawodu. Bylibyśmy zadowoleni i oni też, bo nie musieliby 
chodzid do szkoły. 
No tak, ale obroocy praw ucznia i człowieka powiedzieliby, że łamie Pan te prawa, bo nie można 
zmuszad niepełnoletnich do pracy. Jak Pan sobie  wyobraża swój pomysł ? 

Myślę, że oni by się zgodzili nie chodzid do szkoły. To byłoby na takiej zasadzie, jak w dawnych 
zawodówkach. Tacy uczniowie na budowie czy u jakiegoś rzemieślnika  na pewno byliby zadowoleni, bo 
praktyki mieliby 3 razy w tygodniu, a w pozostałe 2 chodziliby do szkoły na jakieś podstawowe lekcje – 
polski, matematykę, żeby cegły umieli policzyd *śmiech+. Fizyka czy chemia nie są im do niczego 
potrzebne. 
Przeciwnicy takiego pomysłu powiedzieliby z pewnością, że to zaniżanie i tak niskiego poziomu 
polskiej edukacji. 

Każdy miałby wybór. Chciałby pracowad, to by pracował. Przecież mógłby potem uzupełnid swoje 
wykształcenie, np. w prywatnej szkole ponadgimnazjalnej. 
Jak ma wyglądad uroczystośd obchodów 10-lecia szkoły ? 

Odbędzie się ona 12 października. Zacznie się o 13.30. Na sali średniej będą zgromadzeni wszyscy 
nauczyciele, w tym ci emerytowani. Tam będzie wyświetlany film o naszej szkole zrealizowany przez p. 
Barbarę Grzesiak, nauczycielkę historii. Będą też przemówienia emerytów, pewnie kogoś z Rady 
Rodziców, ze związków zawodowych. Pani Widz z uczniami wystąpi w kilkunastominutowym 
przedstawieniu. Potem na „łączniku” odbędzie się wystawa prac fotograficznych jednej z uczennic. Na 
koniec w stołówce szkolnej odbędzie się mały poczęstunek, pewnie jakiś tort. 
Czy chciałby Pan coś przekazad naszym czytelnikom ?  

Wszystkiego najlepszego. Chciałbym przekazad wszystkim nauczycielom i uczniom, żeby zachęcid do 
zaangażowania się w życie szkoły tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. 

 
Dziękujemy za wywiad. Karolina Kapuścioska, Amelia Malinowska
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ROZMAITOŚCI  

 

Nasze największe osiągnięcia  

W ciągu 10 lat istnienia wiele się wydarzyło w 

historii naszej szkoły. Organizowaliśmy wiele 

konkursów, uczestniczyliśmy w wielu imprezach. 

Spośród nich wybraliśmy 3 spektakularne 

wydarzenia, które najbardziej wpłynęły na 

społecznośd uczniowską oraz na naszą pozycję 

wśród innych szkół w mieście. 

 

Medal "Pro Memoria" 

 

Dzieo 1 lutego 2008 roku w dziejach szkoły był 

dniem wyjątkowym, można powiedzied – 

historycznym. Z udziałem licznych dostojnych 

gości i pocztów sztandarowych, aktu dekoracji 

sztandaru szkoły medalem PRO 

MEMORIA dokonała w imieniu KIEROWNIKA 

URZĘDU do spraw KOMBATANTÓW I OSÓB 

REPRESJONOWANYCH pani Michalina Wójcik - 

dyrektor DEPARTAMENTU STOWARZYSZEO I 

SPRAW SOCJALNYCH. 

 

Odsłonięcie reprodukcji Panoramy 

Racławickiej 

Dnia 8 października 2007 odbyło się w naszej 

szkole uroczyste odsłonięcie reprodukcji 

Panoramy Racławickiej. Ekspozycja poświęcona 

jest postaci patrona naszej szkoły Tadeusza 

Kościuszki – wielkiego Polaka, patrioty, bohatera 

dwóch kontynentów. W formie dużej reprodukcji 

przedstawia dzieło Wojciecha Kossaka i Jana Styki 

„Panorama Racławicka”. Oprócz obrazu zawiera 

opisy i historyczne wyjaśnienia fragmentów 

bitwy. Dzięki niej uczniowie poznają bliżej swego 

patrona oraz jego rolę w walce o niepodległośd. 

Byd może dla wielu będzie to również inspiracją 

do obejrzenia oryginału dzieła. 

 

Pamiątkowa tablica w rocznicę 

powstania Związku Sybiraków na 

murach naszej szkoły 

Dnia 29.09.2009 odbyła 

się w naszej szkole wielka 

uroczystośd. Były to 

miejskie obchody 80 

rocznicy powstania 

Związku Sybiraków 

połączone z 

wmurowaniem tablicy 

poświęconej pamięci 

Sybiraków. 
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TRADYCJE SZKOLNE 

Tadeuszki 
Tradycyjnie 30 października obchodzimy 
imieniny patrona naszej szkoły – Tadeusza 
Kościuszki. Tego dnia odbywają się konkursy 
wiedzy o patronie dla uczniów klas 
pierwszych, pokazy oraz zawody. 

 
 

Bal gimnazjalny 
W styczniu 2005 r. po raz pierwszy odbył się bal 
gimnazjalistów. Rozpoczyna go co roku tradycyjny 
polski taniec – polonez. Uczniowie klas trzecich 
bawią się przy muzyce dyskotekowej. To jedyny 
wieczór, gdy mogą pożartowad sobie ze swoich 
nauczycieli, przygotowując przedstawienie 
kabaretowe. 

 

Ślubowanie klas pierwszych 
Co roku jesienią pierwszoklasiści składają ślubowanie, stając 
się tym samym pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum nr 3. 
Aby dostąpid tego zaszczytu, przechodzą wiele prób. 
Uczestniczą w rajdach otrzęsinowych, 
przygotowują prezentacje własnych 
klas.

 

 


