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„Wiedzę możemy zdobywać od innych, 

ale mądrości musimy nauczyć się sami”. 
 

Adam Mickiewicz 
 



SZKOŁA ZMIENIA OBLICZE 
 

Ostatnia dekada w dziejach szkoły to ciągłe przeobrażenia w jej wyglądzie. Dyrektor 
placówki Dariusz Sidelnik w trosce o poprawę lokalowych warunków pracy i nauczania 
finalizuje poważne inwestycje: zabezpieczenie przed pękaniem budynku, kompletny remont 
dachu na całym obiekcie, remont sali gimnastycznej z wymianą parkietu- dziś klimatyzowanej.  

Wrzesień 2010- zachwyt wzbudzają kolejne zmiany. Wstawiono nowe plastikowe okna, 
korytarze pomalowano w kolorach tęczy, z inicjatywy nauczycieli i rodziców odnowiono 
gabinety lekcyjne, które zyskały nowe komplety ławek i krzeseł. 

 

                   
 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej otwierają się przed szkołą nowe możliwości 
pozyskiwania funduszy, a tym samym wzbogacenia oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci.  

W 2005r. „Trójka” przystępuje do projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, czego efektem jest oddanie szkole nieodpłatnie drugiej, bogato 
wyposażonej pracowni komputerowej. 25 listopada 2011r. nastąpił radosny moment dla 
wszystkich dzieci z klas 1-3. W tym dniu otwarto salę zabaw, do której pomoce dydaktyczne 
zakupiono ze środków pozyskanych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. 

 

  
 



 
Kolejnym dużym przedsięwzięciem była inwestycja realizowana w ramach projektu 

„Termomodernizacja oraz modernizacja systemów ciepłowniczych obiektów oświatowych 
Gminy Lubsko”. Realizacja projektu 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską była możliwa dzięki 
zaangażowaniu władz, którym serdecznie 
podziękowano na uroczystości szkolnej 20 
grudnia 2011, r., jaka odbyła się z okazji 
zakończenia inwestycji. 

 
 

SZKOŁA UCZY, BAWI I WYCHOWUJE 
 
Od 1 września 2008r. placówka rozpoczyna funkcjonowanie ze zmienioną nazwą. Od 

tej chwili jest to Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza 
w Lubsku .Praca w klasie integracyjnej to nowatorska forma edukacji zintegrowanej, oparta na 
współpracy dwóch nauczycieli- przedmiotu i nauczyciela wspomagającego. 
    

 
19 maja 2009 r. szkoła organizuje 

konferencję środowiskową „Tacy sami”, której 
głównym celem jest wymiana doświadczeń między 
nauczycielami i dyrektorami placówek o takim 
samym profilu. Wraz z zaproszonymi specjalistami 
i rodzicami dzieci dotkniętych dysfunkcjami 
dyskutowano nad wypracowaniem form pracy 
optymalnych dla rozwoju każdego ucznia.  

 
 
1 marca 2009r. ruszył projekt zajęć pozalekcyjnych "Startuj w przyszłość- to Twoja 

szansa”, opracowany przez grupę nauczycieli. Objęto nim 145 uczniów, którzy dzięki 
pozyskanym funduszom z Europejskiego 
Funduszu Społecznego  Kapitał Ludzki mogli 
uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach i 
rozwijać swoje zainteresowania. Głównym 
celem projektu było wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci wywodzących się ze 
środowisk wiejskich, dzieci niepełnosprawnych, 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale 
także tych uzdolnionych.  

 
 



 
 „ Gdy zakochasz się w szarej lilijce”  
 
We wrześniu 2004r. odradza się w szkole harcerstwo. Powstaje gromada zuchów 

"Gumisie”, której drużynową zostaje phm Danuta Modrzejewska , a dwa lata później nowa 

drużyna harcerska „ Dragoni”, nad którą czuwa drużynowa pwd Lidia Kowalska. Obie 

drużyny aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, miasta i hufca, realizują bogaty plan pracy 

zatwierdzony przez Komendę Hufca Żary, zdobywając w 2008r. Chorągwianą Odznakę Zucha 

oraz miano  "Srebrnej Gromady Hufca Źary”. Organizacja istnieje do dziś, ciągle wzbudza 

zainteresowanie rodziców i uczniów, proponując im wesołe i ciekawe sposoby spędzania 

wolnego czasu. Harcerze godnie reprezentują siebie i szkołę w wielu podniosłych 

uroczystościach środowiskowych. Dużym powodzeniem cieszą się biwaki w Świbnej oraz 

ogniska w okolicznych miejscowościach. Dzieci chętnie uczestniczą w spotkaniach 

z ciekawymi ludźmi– leśniczym, kombatantem, alpinistą, myśliwym, rzeźbiarzem. 

 O wszystkich uroczystościach i działalności drużyn informuje na bieżąco 

harcerska strona internetowa założona przy stronie szkoły. 

 

         
 
 
Także w 2004 roku wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów z pasją sportową. 

Z inicjatywy dyrektora, nauczycieli wychowania fizycznego i rodziców powstaje UKS 

„Spartakus”, którego prezesem zostaje dyr. Dariusz Sidelnik, wiceprezesem Anna Walczak. 

Klub organizuje przede wszystkim turnieje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców o zasięgu 

gminnym, pozyskiwane środki na ten cel to głównie dotacje Urzędu Gminy na zadania 

zlecone– stowarzyszeń i klubów UKS. W czerwcu 2009 r. dumni byliśmy z dokonań naszych 

sportowców. Czworo z nich: Marlena Boranowska, Dominika Rybicka, Kacper Kozłowski, 

Mateusz Walla wzięło udział w finale Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie. Ogromny 

sukces odniosła Marlena Boranowska, która zajęła I miejsce w kraju w biegu na 60 m. 

 



           
 
Szkolne dyskoteki to ulubiona forma rozrywki uczniów starszych, miłośników tańca 

i dobrej zabawy. W czasie dyskoteki czekają na nich smaczne niespodzianki: frytki, hot-dogi, 
napoje, różne słodkości przygotowane przez nauczycieli. Cel działalności jest zawsze 
charytatywny- dochód przeznaczony jest na dofinansowanie organizacji ferii zimowych 
w naszej szkole.  

 

                      
 
 Tradycyjnie dzień przed feriami odbywa się bal karnawałowy dla wszystkich dzieci, 

także dla przedszkolaków. Gdy tylko muzyka zaczyna grać, na parkiecie pojawiają się 
królewny, wróżki, króliki, czarodzieje, policjanci, strażacy. Bal nie może się obejść bez 
konkursów i wyboru króla i królowej. Świetlica zamienia się w szkolną kawiarenkę, w której 
można kupić słodycze i dobre ciasta, a przy okazji wspomóc organizatorów zimowiska 
szkolnego. Na ferie zimowe co roku czeka duża grupa dzieci, które spędzają wolny czas 
zdrowo i wesoło. Atrakcyjne zajęcia i wyjazdy do Zielonej Góry i Żar to stałe punkty 
opracowanego programu. 

 
 W 2005 r. z inicjatywy katechetki Grażyny Prodeus rozpoczyna działalność 
Szkolne Koło „Caritas”. Otacza opieką najbiedniejszych uczniów oraz ich 
rodziny. Przez lata Koło wypracowało swoje sprawdzone sposoby pozyskiwania 
środków finansowych, organizuje różnorodne imprezy zarobkowe i akcje 

charytatywne, nie pozostaje obojętne wobec żadnego dziecka oczekującego pomocy. Wspiera 
także uczniów uzdolnionych, pozyskując dla nich stypendia z programu „Skrzydła”. 



  
W naszej szkole nie tylko uczymy 

się i bawimy, ale także odpoczywamy. 
Młodsze dzieci z klas I-III mają możliwość 
wyjazdu ze swoimi wychowawcami nad 
morze  na „zielone szkoły”. Odbywają się 
tam zajęcia dydaktyczne, ale też zwiedzanie 
ciekawych miejsc i realizacja edukacji 
prozdrowotnej poprzez różne formy 
czynnego wypoczynku. Starsze klasy 
zwiedzają najpiękniejsze zakątki i zabytki 
naszego kraju w trakcie wycieczek 
kilkudniowych do różnych miejscowości. 
Poznają nie tylko Polskę, ale też sąsiednie 
państwa: Niemcy i Czechy. Szczególnym powodzeniem cieszą się wyjazdy do Berlina. 
Organizujemy również jednodniowe wyjazdy do kina, teatru oraz na basen. 

 

   
 
 Świetlica i biblioteka szkolna mają swój znaczący wkład w procesie dydaktycznym 
szkoły. Oferują dzieciom pomoc w nauce, otaczają dodatkową opieką, organizują konkursy 
aktywizujące uczniów. 
Szczególnie bogaty jest kalendarz imprez czytelniczych, mających na celu zachęcić dzieci do 
sięgania po książkę i przyjaźni z nią. Różnorodne konkursy cieszą się niezmiennie dużym 
zainteresowaniem uczniów. Co roku zmagają się oni między innymi w konkursie o tytuł 
Mistrza Ortografii S.P. 3, Mistrza Czytania czy wiedzy na temat literatury dziecięcej. Nasi 
uzdolnieni recytatorzy z powodzeniem reprezentują szkołę w Lubuskim Konkursie 
Recytatorskim, konkursie recytatorskim organizowanym przez Nadleśnictwo Lubsko– „Las 
w prozie i poezji” czy konkursie poezji kresowej, udowadniając, że w czasach technologii 
komputerowej dobra książka jest ciągle przyjacielem dziecka. 
 

     
 



 

W ZGODZIE Z TRADYCJĄ 
 
 

 50 lat działalności dydaktyczno-

wychowawczej to długi czas 

wypracowywania i pielęgnowania 

zwyczajów  szkoły, które na stałe wpisały 

się w kalendarz imprez, tworząc naszą 

bogatą tradycję. Kładziemy nacisk nie tylko 

na wiedzę uczniów, ale staramy się rozwijać 

ich zainteresowania i zdolności oraz 

wychowywać w duchu wartości i poszanowania szkolnej tradycji. Służą temu liczne 

uroczystości i imprezy okolicznościowe, które tworzą niepowtarzalną atmosferę i koloryt 

naszej placówki. Szczególnie podniosłe są obchody świąt narodowych i wydarzeń związanych 

z historią szkoły: Święto Niepodległości, rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto 

Patrona Szkoły. Mają one barwną oprawę  artystyczną, możemy podziwiać występy zarówno 

młodszych, jak i starszych uczniów, którzy równocześnie wykazują się wiedzą historyczną 

i znajomością faktów z życia naszego patrona. 

 
   
 W kalendarzu uroczystości szkolnych znajdują swoje miejsce także: uroczyste 

pasowanie i ślubowanie na uczniów klas pierwszych, pasowanie pierwszoklasistów na 

czytelnika, pożegnanie i ślubowanie klas szóstych oraz przyznanie najlepszym tytułu 

Absolwenta Roku, wręczanie listów 

gratulacyjnych rodzicom najlepszych 

uczniów. Co roku równie uroczyście 

obchodzimy Dzień Edukacji 

Narodowej. Podczas programu 

artystycznego uczniowie mogą 

podziękować wychowawcom 

i zaprezentować swoje talenty. 



 
Do naszej szkolnej tradycji należą również klasowe andrzejki i mikołajki oraz spotkania 
opłatkowe. 

      
 

Klasy młodsze tradycyjnie co roku organizują Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki. 
Podczas tych spotkań zaproszeni goście przeżywają chwile wzruszeń i autentycznej radości ze 
spotkań z wychowawcami i swoimi pociechami. Do sympatyczniejszych naszych zwyczajów 
należy także wybór w klasach młodszych Damy i Dżentelmena Szkoły– tytuł mogą otrzymać 
najmilsi uczniowie z wzorowym zachowaniem 
 

Tradycyjnie też każdego roku w czerwcu 
uczniowie świętują Dzień Dziecka połączony  z 
Dniem Sportu Szkolnego, podczas którego 
rywalizują w wielu konkurencjach. Odbywa się 
wówczas czwórbój lekkoatletyczny o puchar 
dyrektora szkoły, turniej piłki siatkowej, 
a dodatkowo dzieci mogą zdobywać nagrody 
w licznych grach i zawodach zręcznościowych.  

 
Co roku uczestniczymy też w zbiórce surowców wtórnych i baterii, a także, 

odpowiadając na apel i zbierając nakrętki, pomagamy chorym dzieciom. Od wielu lat 
uczestniczymy również w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w której osiągamy znaczące 
sukcesy. 
 
 

            
 

  



 
Nasi uczniowie uczą się oszczędności, należąc w większości do SKO i uczestnicząc 

w międzyklasowych konkursach oszczędzania. 
Aktualności życia szkolnego na bieżąco relacjonowane są przez młodych adeptów 

sztuki dziennikarskiej w gazetce szkolnej „Puls Trójki”. 
 
 

W roku złotego jubileuszu, w tej pięknie odnowionej, zadbanej i kolorowej szkole 
łącznie z trzema oddziałami przedszkolnymi uczy się 303 uczniów, którymi opiekuje się 
wykwalifikowana kadra 28 nauczycieli. Troszczymy się o rozwój edukacyjny każdego dziecka, 
zapewniając mu nie tylko optymalne warunki do nauki i zabawy, ale również sprzyjającą 
atmosferę do poznania i rozwoju swojej osobowości. 

 
 
Dobrą, wieloletnią tradycję szkoły kontynuują: dyrektor Dariusz Sidelnik, 

wicedyrektor Joanna Działa oraz kadra pedagogiczna: 
Małgorzata Baworowska, Lidia Bryłka, Małgorzata Cichocka, Agnieszka Cierebiej, 
Joanna Duszeńko, Danuta Gawron, Lidia Kowalska, Joanna Lisicka, Eleonora Ławnicka, 
Danuta Łyczko, Dorota Merwa, Danuta Modrzejewska, Małgorzata Nagler, Danuta 
Newelska, Izabela Niedźwiedzka, Jerzy Niedźwiedzki, Sylwia Pazur, Renata Pisarska, 
Urszula Pociecha, Grażyna Prodeus, Elżbieta Stodolska, Maria Uryś, Anna Walczak, 
Iwona Wójcik, Maria Wróblewska, Krystyna Załucka.  

 
W sekretariacie szkoły nad sprawami biurowymi i finansowymi czuwają 

kompetentne i życzliwe: Bożena Ugrynowicz oraz Krystyna Piekarska 
 
 
 

 
 



ŚWIĘTO SZKOŁY 
 

Taki dzień w dziejach szkoły zdarza się tylko raz. 
19 października o godzinie 1000 w Hali 

Widowiskowo- Sportowej rozpoczęła się podniosła 
uroczystość wieńcząca obchody jubileuszu 
50- lecia naszej szkoły. 

W nastrój pełen powagi wprowadził 
wszystkich uczestników hymn państwowy, 
a następnie taniec polonez, wykonany przez 
uczniów klasy VI b. 

Kolejnym ważnym momentem części oficjalnej było 
wystąpienie dyrektora szkoły Dariusza Sidelnika, który 
serdecznie przywitał wszystkich zaproszonych gości, wśród nich 
przedstawicieli władz miasta, dyrektorów placówek i instytucji, 
redaktorów prasy lokalnej oraz szczególnie ciepło 
emerytowanych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. 

Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich osób, które były 
przez dziesięciolecia związane ze szkołą, a które odeszły już na 
zawsze. 

Wielu z nich przywołał w swych wspomnieniach były 
dyrektor „Trójki” Roman Kowalczyk, który barwnie opowiadał 
o minionych latach i postaciach, rozpoznając twarze na prezentowanych podczas 
uroczystości slajdach. 

W atmosferę zabawy i radosnego świętowania wprowadziła wszystkich obecnych 
emerytowana nauczycielka Krystyna Jaros, wykonując piosenkę na cześć byłej szkoły, 
z  którą emocjonalnie czuje się ciągle związana. 

W dalszej części uroczystości ożywiła 
publiczność jeszcze raz wraz z kabaretem 
„Zośka”, który gościnnie wykonał kilka 
piosenek ze swego repertuaru. 

Wszyscy zaproszeni goście zostali 
obdarowani folderami okolicznościowymi 

„Złoty Jubileusz”, a później już mogli podziwiać talenty wokalne i taneczne uczniów 
naszej szkoły, którzy zaprezentowali barwny, żywy i urozmaicony program 
artystyczny. Równocześnie obejrzeli przewijające się w tle zdjęcia ze starych kronik 
szkolnych oraz dwie prezentacje multimedialne przygotowane w oparciu o materiały 
z prasy lokalnej o naszych uczniach, absolwentach, ich sukcesach i działalności 
w szkole i poza nią. 

Na koniec Jubilatka otrzymała życzenia dalszego rozwoju, po których goście 
obejrzeli wystawę obrazującą przeszłość i teraźniejszość szkoły, a następnie dokonali 
pamiątkowych wpisów w kronice. 

 
 
 Zespół redakcyjny pod opieką: 

p. D. Łyczko i p. I. Niedźwiedzkiej 


