50 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W HRUBIESZOWIE

Kalendarium
Rok 1961/62 - w Hrubieszowie zostaje założone Technikum Ekonomiczne. Powstanie tego
typu szkoły wymusza rozwój gospodarczy regionu i zapotrzebowanie społeczne na dobrze
wykształconych specjalistów z dziedziny ekonomii, rachunkowości i księgowości. Potrzebę
powstania tej placówki potwierdza liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę – utworzono dwie
klasy liczące po 52 osoby. Dyrektorem został Dominik Brzozowski a zajęcia prowadziło 12
nauczycieli. Ze względu na brak własnego lokalu, lekcje rozpoczynały się po południu w
Szkole Podstawowej nr 2. Ale wszyscy żyli nadzieją, że wkrótce szkoła otrzyma własne
lokum.
Rok 1962/63 – Naukę rozpoczyna następny rocznik i zajęcia odbywają się w budynkach Szkoły
Podstawowej nr 1 i nr 3, w LO im. St. Staszica i dawnym Domu Harcerza. Tam znajdowały
się między innymi biblioteka i stołówka.
Rok 1963/64 - Szkoła liczy już 6 klas i nadal korzysta z gościnności innych placówek
oświatowych. Założona zostaje Spółdzielnia Uczniowska i działała do 1968 roku.
Rok 1964/65 - Rozpoczyna się następny rok szkolny- jest już osiem klas i nadal nauka odbywa
się w Szkole Podstawowej nr1. Popołudniowe zajęcia utrudniają właściwe przygotowanie się
uczniów. Jest to jednym z argumentów, którym przekonuje kadra pedagogiczna władze do
potrzeby własnego budynku szkolnego. Wkrótce jest rezultat ! Jesienią zostaje szkole
przydzielony stary barak przy ulicy Żeromskiego 11. Adaptacja budynku na sale lekcyjne,
kancelarię i pokój nauczycielski wymaga wiele wysiłku. Pracują wszyscy - uczniowie i
rodzice.
5 styczeń 1965 r.- Remont baraku ukończony nowy budynek uzyskuje miano "Buchtówki".
Otwarcie nowego lokalu szkoły odbyło się z
udziałem władz powiatowych i przedstawicieli
Wydziału Oświaty. To, że za ciasno, to nic, byle
własne, nasze. Klasy IV i I uczyły się rano, a
klasy II i III po południu. Trzeba było jednak
myśleć o budowie nowego pawilonu, bo w
następnym roku miały znowu przybyć dwie
klasy. Powstaje projekt i dokumentacja nowego
budynku
Wiosną 1965 r. - Wykopano fundamenty
nowego budynku szkoły. Rodzice i młodzież
uczestniczą w pracach - każdy ma
przepracować określoną liczbę godzin. Ponadto
rodzice zostali opodatkowani na rzecz budowy
szkoły. Uczniowie pracują też przy rozbiórce
starego kompleksu budynków w centrum
miasta (obecne ABC), a odzyskane cegły
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posłużą jako materiał na fundamenty.

Czerwiec 1965 r.- Zakończenie roku szkolnego
zbiegło się z pracami nad zalewaniem
fundamentów pod nowy budynek. Nowym
dyrektorem został Stanisław Zabawa.
Wrzesień 1965 r. – Nowy rok szkolny i stare
kłopoty lokalowe. Jest już 10 klas i
„Buchtówka” nie jest w stanie wszystkich
pomieścić, więc znowu korzystamy z
pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2
5 luty 1966 r. - Pierwsza w historii szkoły studniówka odbyła
się w Domu Nauczyciela.

Maj
1966r. –
Matura
pierwszego
rocznika

23 czerwiec 1966 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się na stadionie sportowym
w Hrubieszowie i połączone było z uroczystością wręczenia szkole sztandaru.
Wrzesień 1966 r.- Początek nowego roku szkolnego, wbrew nadziejom, nie odbywa się w
nowym budynku. Nadal trwa budowa. Powstaje nowy typ szkoły - Technikum Ekonomiczne
dla Pracujących
12 listopad 1966 r.- W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie budynku szkoły przy ul.
Żeromskiego 11 oraz nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Nowy budynek
wybudowano przy pomocy środków państwowych w roku obchodów 1000-lecia Państwa
Polskiego i XXII rocznicy powstania PRL, oraz dzięki pracy i zaangażowaniu rodziców i
uczniów.
1967/68 r. - Buchtówka nadal służy szkole. Część pomieszczeń adaptowano na potrzeby kuchni i
stołówki,
pozostałe
nadal
są
wykorzystywane
na
sale
lekcyjne.
Nowym dyrektorem szkoły zostaje Karol Nemetti.
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W szkole powstały, pod kierunkiem prof. Franciszka Malickiego, Zespół Artystyczny i Orkiestra
Szkolna. Zespół cieszył się dużą
popularnością nie tylko w szkole, ale i
w regionie. Śpiewem i tańcem
uświetnia różne uroczystości. Koncerty
orkiestry dętej zapisują się na stałe w
historii szkoły i miasta.
Działają następujące organizacje
szkolne: Samorząd Uczniowski, SKS,
ZHP, ZMS, TPPR, PCK, oraz koła
zainteresowań - recytatorskie,
towaroznawcze i polonistyczne.

Wrzesień 1968 r. - Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Włodzimierz Szadowski.
Wrzesień 1971 r. - Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone jest z otwarciem
nowego typu szkoły - Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Pracę podejmują nowi nauczyciele
przedmiotów zawodowych
Wrzesień 1972 r. - Rozpoczęły się zajęcia w nowo utworzonej szkole - Liceum Zawodowym o
specjalnościach sprzedawca-magazynier i pracownik administracyjno-biurowy. Wzrasta liczba
uczniów.
W 1973 roku otwarto Średnie Studium Zawodowe, wybudowano kotłownię, założono centralne
ogrzewanie, oraz rozpoczęto prace przy budowie boiska szkolnego.
Wrzesień 1974 r. - Otwarto nowe typy szkół - Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności
sprzedawca oraz eksternistyczną.
1975/76 r. - W ramach młodzieżowego turnieju "Złota kielnia", uczniowie ZSB wykonali model
budynku szkoły po rozbudowie. Ekspertyza wytrzymałości fundamentów była pomyślna można myśleć nad planami rozbudowy. Powstały kolejne koła zainteresowań - Szkolne Koło
Fotograficzne oraz Szkolne Koło PTTK, które organizuje liczne wycieczki oraz obozy
wakacyjne
1977/78
r.
Otwarto
Technikum
Budowlanego dla Pracujących.
Aktywną działalność prowadzi Teatr Poezji
pod kierunkiem Danuty Dołba, który
zdobywa liczne nagrody w przeglądach
teatrów na różnych szczeblach.
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Wrzesień 1978 r. - Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dyrektor Włodzimierz
Szadowski poinformował, że gotowa jest już dokumentacja na nadbudowę piętra naszej
szkoły. Pierwsze prace miały się rozpocząć już w tym roku szkolnym.
Czerwiec 1979 r. - Wraz z zakończeniem roku
szkolnego rozpoczęto budowę piętra, uczniowie
klas pierwszych ZSB, w ramach praktyk,
pracowali przy budowie przez cały lipiec.
1979/80 r. - Trwały prace przy budowie piętra i
modernizacji parteru. Warunki były trudne, jak to
na budowie, ale nikt nie narzekał, wszyscy
cieszyli się z postępu prac.
1981/82 r. – Oddano do użytku część pomieszczeń na parterze :
bibliotekę, czytelnię, gabinet fizyczny, chemiczny, matematyczny,
przysposobienia obronnego, szatnie i sanitariaty. W tym roku nie
odbyła się studniówka, bo po wprowadzeniu stanu wojennego
odwołano wszystkie imprezy.
1982/83 r. – Naszej szkole przypadł zaszczyt rozpoczęcia roku
szkolnego w województwie zamojskim. W uroczystościach brali
udział przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich oraz
Kurator Oświaty i Wychowania w Zamościu. Nowy budynek
szkoły
prezentował
się okazale,
a
nasi
uczniowie
uświetnili
uroczystości
spektaklem
plenerowym.
Na piętrze budynku szkoły oddano do
użytku nowe klasopracownie: języka
polskiego,
matematyki,
historii,
geografii oraz gabinet lekarski.

1984/85 r. – Koła satyryczne i dramatyczne
prezentują swoje widowiska na terenie szkoły i
miasta.
1985/86 r. - Powstał nowy typ szkoły Zasadnicza
Szkoła
Mleczarska.
Młodzież szkolna, z inicjatywy Samorządu
Szkolnego ufundowała fresk na głównej ścianie
korytarza przedstawiający patrona szkoły
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Tadeusza
Kościuszkę.
Wkraczamy również w wiek komputerów.
Jako jedna z pierwszych szkół na terenie
Hrubieszowa zorganizowaliśmy pracownię
komputerową. Uczniowie uczą się obsługi
komputerów
i
programowania.
W Ogólnopolskim Konkursie Czystości
nasza szkoła zajęła I miejsce, co wzbudziło
zainteresowanie prasy. Reportaż z wizyty w
szkole pod tytułem” Jest tak, jak być
powinno” ukazał się w gazecie „Świat
Młodych”.
27 - 28 czerwiec 1987 r. - Z okazji 25 - lecia
istnienia szkoły zorganizowany został Zjazd
Absolwentów. Absolwenci z roczników 1966
- 1974 przybyli licznie na spotkanie ze
szkołą, nauczycielami oraz koleżankami i
kolegami. Wspomnieniom nie było końca, a
wspólne fotografie upamiętniły te chwile.
1989/90 r. - Rozwiązano działalność
szkolnych organizacji: OHP, ZSMP, LOP,
TPPR.
1990/91 r. - Zostało otwarte II Liceum Ogólnokształcące. W pierwszym roku utworzono trzy
klasy. Uczniowie naszego liceum uczą się języka angielskiego, czego nie zapewniały inne
szkoły na terenie miasta.
W tym roku również rozpoczyna się nauka
religii w szkole.
1992/93 r. - Nowy program nauczania w LE
wymagał
modernizacji
sprzętu
komputerowego.
Szkoła
zakupiła
nowoczesne typy komputerów. Uczniowie
pierwszych klas LE przyswajali wiedzę z
zakresu komputeryzacji prac biurowych, a
klasy II LO uczyły się elementów
informatyki.
Wprowadzono nową skalę ocen od niedostatecznej do celującej.
Nasz uczeń Mirosław Kamień został reprezentantem Polski Juniorów w lekkiej atletyce.
Uczestniczył w meczu Francja – Niemcy – Polska w Paryżu. Został wicemistrzem Polski
Juniorów w biegu na 1500 m.
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Maj 1993 r. – W czasie, kiedy odbywały się
matury
trwał
ogólnopolski
strajk
ostrzegawczy
pracowników
oświaty.
Uczniowie naszej szkoły, solidaryzując się
z nauczycielami przystąpili do matury w
późniejszym terminie.

1993/94 r. - Trwałą dekorację korytarzy
szkolnych tworzą dwa namalowane freski jeden przedstawia Stańczyka, drugi Rejtana.

1994 r. - W związku z problemami finansowymi
szkoły, została podjęta inicjatywa organizacji
komputerowych kursów zawodowych. Zapewniały one mieszkańcom Hrubieszowa i okolic
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, a szkole zdobycie funduszy na zakup dalszych
komputerów. Kursy cieszyły się dużą popularnością.
29 kwiecień 1994 r. - Przez naszą szkołę została zorganizowana na terenie miasta Hrubieszowa
akcja ekologiczna. Pochód przeszedł ulicami miasta, a mieszkańcom rozdawano gazetkę z
informacjami i oceną zagrożenia środowiska hrubieszowskiego.
1995/96 r. - Nasza szkoła cieszy się wielkim powodzeniem wśród młodzieży z miasta i regionu,
w związku z tym ilość kandydatów wciąż rośnie. Tworzone są nowe oddziały klasowe.
Powstaje druga pracownia komputerowa, przystosowana do nauczania przedmiotów
ekonomicznych. Brakuje funduszy na bieżący remont budynku szkolnego. Dyrektor
Włodzimierz Szadowski podejmuje inicjatywą, aby rodzice i młodzież w czynie społecznym
odremontowali sale lekcyjne.
19 styczeń 1996r – umiera długoletni nauczyciel i wicedyrektor szkoły Mieczysław Czuwara.
9 marzec 1996 r. – W szkole odbyło się uroczyste spotkanie biskupa zamojsko-lubaczowskiego
Jana Śrutwy z nauczycielami pracującymi i mieszkającymi na terenie parafii pod wezwaniem
MBNP w Hrubieszowie.
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1996/97 r. - Jubileusz 35-lecia istnienia
szkoły zbiega się z jubileuszem 30-lecia
otwarcia budynku szkoły. Świętowanie
przypadło na dzień 18 kwietnia 1997 r.
Obchody przebiegają pod hasłem:
"Przez ciebie trwa to, co minęło".
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą. Następnie odbyło się spotkanie
wszystkich pracowników szkoły oraz
zaproszonych gości w auli szkoły.
Obchody uświetnili: Kurator Oświaty,
Wojewoda Zamojski i lokalne władze.
Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca. Młodzież zaprezentowała okolicznościowy
program artystyczny i wystawy w klasach, przedstawiające historię i dorobek szkoły. Dzień
ten pozostanie na długo w naszej pamięci. W czasie jubileuszowych obchodów dyrektor
szkoły poinformował o zmianie nazwy szkoły. Teraz nasza szkoła to: Zespół Szkół
Ekonomicznych w Hrubieszowie im. T. Kościuszki, a w jego skład wchodzą - Liceum
Ekonomiczne i II Liceum Ogólnokształcące.
1997/98 r. - W sezonie grzewczym tego roku szkolnego rozpoczęła pracę nowa, ekologiczna
kotłownia z kotłami opalanymi olejem opałowym, z automatyczną obsługą i programem
energooszczędnym. Szkoła nie tylko
zadbała o zapewnienie właściwych
warunków nauki i pracy, ale również o
ochronę naturalnego środowiska.
W maju młodzież i nauczyciele pojechali na
wycieczkę do Włoch, gdzie uczestniczyli
w spotkaniu z Ojcem Świętym, przed
Bazyliką św. Piotra w Rzymie.
Rok szkolny 1998/99 - to rok szczególnego
jubileuszu. W dniu 14 października, Pan
Włodzimierz Szadowski obchodził swój
jubileusz 30 - lecia pracy na stanowisku
dyrektora szkoły. Z tej okazji ukazał się w
Tygodniku Zamojskim artykuł pod tytułem
"Niecodzienny jubileusz". Był to szczególnie
uroczysty
akcent
obchodów
Dnia
Nauczyciela. Z okazji tak wspaniałego
jubileuszu serdeczne gratulacje i życzenia
oraz wyrazy uznania za wspaniałe osiągnięcia
w
trudnej
pracy
nauczycielskiej
i
dyrektorskiej złożyli Panu Dyrektorowi Zarząd Miasta, Grono Pedagogiczne, Rada
Rodziców oraz uczniowie naszej szkoły.
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12 czerwiec 1999 r. -Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami udała się do Zamościa na
spotkanie z Ojcem Świętym.
1999/2000 r. - Uczniowie naszej szkoły stawiają pierwsze kroki w konkursach internetowych. W
miejscowej gazecie - Tygodniku Zamojskim, ukazała się notatka o uczniach uczestniczących
w ogólnopolskim konkursie internetowym.
31 grudzień 1999 r. – W dalekiej Kanadzie odeszła od nas była nauczycielka języka polskiego i
wieloletnia wicedyrektor szkoły Pani Danuta Dołba. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
pracownicy szkoły i młodzież - pożegnali wychowawczynię wielu młodych pokoleń
młodzieży hrubieszowskiej poprzez uczestnictwo we Mszy Św.
1 września 2000 r. - zakończona została modernizacja szkoły i dobudowano pokój
nauczycielski.
Od 1 października 2000 r. funkcję
dyrektora szkoły obejmuje Pan Dariusz
Szadowski. W imieniu władz powiatu
złożono słowa wdzięczności i uznania,
odchodzącemu na zasłużoną emeryturę Panu
Dyrektorowi
Włodzimierzowi
Szadowskiemu. Pełnił nieprzerwanie tę
funkcję przez 32 lata. Wyrazy uznania i
szacunku złożyli również: Wizytator KO,
rodzice, samorząd szkolny i wszyscy
uczniowie.

Luty 2001 r. - Mamy w szkole nową siłownię. Dzięki niej swoją tężyznę fizyczną mogą
podnosić zarówno uczniowie jak i nauczyciele tej szkoły.
Lipiec – sierpień 2001 – Wymieniono okna w budynku szkoły.
2001/2002 r. – 8 września rozpoczęła się próbna matura według nowych zasad.
Dzień Nauczyciela odbył się w nieco odmiennej scenerii. Nauczyciele naszej szkoły udali się
na wycieczkę do Lwowa. Dla każdego Polaka wyprawa do tego miasta to podróż
sentymentalna. Nauczyciele zwiedzili miedzy innymi najstarszy w Europie Cmentarz
Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt.
Grudzień 2001 r. - Swoją integrację z Europą rozpoczęliśmy w naszej szkole od utworzenia
Punktu Informacji Europejskiej, który zapoczątkował swoją działalność w dniu 18. 04. 2001 r.
W grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie "Poznaj Unię Europejską przez
Internet".
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19 kwiecień 2002 r. - "Czterdzieści lat
minęło...", czyli Jubileusz 40 - lecia
istnienia szkoły. Z tej okazji
przygotowane zostały wystawy o
historii
szkoły
oraz
uroczysta
akademia,
na
której
młodzież
zaprezentowała
montaż
słownomuzyczny.
7 czerwiec 2002 r. - W Pałacu
Prezydenckim odbył się coroczny
zjazd samorządowców z całej Polski.
Z naszej szkoły w tej uroczystości
uczestniczyła Magdalena Ślązak wraz
z Panią Dyrektor Wiesławą Giergiel.
Była to nagroda, którą Magda otrzymała z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, za
znalezienie się wśród 10 najlepszych w Polsce uczestników konkursu "Samorząd w moim
powiecie”.
2002/2003 r - Nasza szkoła zmienia nazwę. Od tej chwili jesteśmy Zespołem Szkół nr 3 im.
Tadeusza Kościuszki. Zmiana została wymuszona reformą szkolnictwa.
Mamy nową pracownię komputerową, która została przydzielona przez MEN. W nowej sali
jest 15 stanowisk z nowoczesnym sprzętem komputerowym, pracujących w sieci, ze stałym
dostępem do Internetu. O nowe komputery wzbogaciła się również czytelnia szkolna.
Przekształciła się ona w multimedialne centrum informacji, które cieszy się ogromnym
powodzeniem.
Mamy Mistrza! Sylwia Dąbrowska, na rozegranych w Warszawie Halowych Mistrzostwach
Polski w kategorii Juniorek Młodszych zdobyła na 200 m znakomitym wynikiem 25,99 s.
mistrzostwo Polski! To nie jedyny sukces naszej uczennicy – w styczniu rozstrzygnięto
konkurs „Kuriera Lubelskiego” w kategorii Nadzieje Olimpijskie Lubelszczyzny. Sylwia
znalazła się wśród 10 laureatów.
Jarosław Myśliwiec uzyskał tytuł laureata Finału Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy Polaków
na Wschodzie po 17 września 1939r.” (opiekun I. Szkalej)
Jest szkolny radiowęzeł - po długich staraniach w naszej szkole uruchomiono radiowęzeł. Było
to możliwe dzięki staraniom Szkolnego Samorządu oraz jego opiekunów. Nareszcie będzie
można posłuchać dobrze brzmiącej muzyki, która spełni też funkcję relaksacyjną.
2003/2004 r - Występ młodzieży przybyłej z Ukrainy, który odbył się dzięki współpracy naszej
szkoły i Ośrodka Młodzieży Szkolnej w Żółkwi.
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Styczeń 2004 r – Rozstrzygnięto Wojewódzki konkurs na
gazetkę szkolną. Nasz "Kurier Uczniowski" w ocenie
Jury uzyskał 118 punktów, plasując się na czwartym
miejscu w województwie (opiekun R. Szwanc)
14 czerwiec 2004 r. - Szkoła otrzymuje Znak Jakości
Inter Kl@sa. To prestiżowe wyróżnienie w skali kraju
uzyskało osiem szkół. Tym samym nasza szkoła
znalazła się w elitarnym klubie pięciu szkół średnich
wyróżnionych w trzech kolejnych edycjach konkursu
Interkl@sa.

M ie sięcznik

szkolny dla

N o. 22

uczniów

R ok w yd ania V

i nie tylko

S tyczeń/L uty 2004

W k onk ursie n a naj lepszą g azetką szko lną w ojew ództw a lu belskiego „ Co w szko le piszczy? ” ,
zorga nizo w any m przez W yższą S zkołę Z arządza nia i A dm in istra cji w Za m ościu, zdo by liśm y 4.
miejsce!
 
12 XII 2003 r. w szkolnej sali gimnastyc znej
w godzinach 11.40 – 13.15
odbyło si ę
spotkanie uc zniów kla s drugich z aktorami
Tea tru Profilaktycznego z K rakow a na
spektaklu P om óż m i… dal sze losy Jacka.
W yst awia na
sztuka
mi ała
na
celu
uświa domi eni e
nam
ni ebezpi eczeńst w
z wiąza nych z zaż ywa niem narkot yków.
Rec enzja na str. 12
 
R ównież 12 XII 2003 roku część uczni ów z
na szej szkoły w zięła udział w innym
spektaklu,
za tyt ułowanym
T eat ralne
potyc zki , który mi ał mi ejsce w sal i
w idowiskow ej H DK. P o przedsta wieniu
odbyły się w arszta ty t eatralne.
Recenzja na str. 9

W d n iu 16 XII 20 03 r. n astąp iło rozstrzyg nięcie ko nk u rsu n a najlep szą g azetkę szko ln ą
wo jewó d ztwa lub elsk iego . W szran ki stan ęły red akcje 1 8 u czn iows kich gazetek. Spo śró d n ich
Kap ituła Kon ku rsu w sk ład zie: M ich ał Kamień sk i – red . nacz. Tygo dn ika Za mo jskiego , An drzej
Wn uk – red . nacz. Kro n iki Tygod n ia , Jerzy Szu biela – red . n acz. Dzienn ika Wsch od niego , Janu sz
Kawałko – red . K uriera Lu belskiego o raz Leszek Wó jto wicz – red. Dzienn ika W scho d niego,
zdecyd owała, że n aszej gazetce – K uriero w i Uczniow sk iemu – p rzyp ad ło w u dziale 4 . miejsce!
M ian o n ajlepszej g azetki red ag ow an ej p rzez ucznió w otrzy mała gazeta E rg o S um, two rzon a
przez redak cję II LO w Zamoś ciu. N am d o teg o , ab y w yprzed zić 3. w ran kin gu g azetkę Mu ta ncik z
Zespo łu Szk ół Po nad gimnazjalny ch w Zamościu zab rakło zaledwie 1 .5 p kt.
Ws zy stk ie u czestniczące w ko n ku rsie red akcje o trzy mały nag rod y rzeczowe u fu nd ow an e p rzez
lu b elsk ie gazety reg io n aln e (D zien nik W sch od ni, Tygo dn ik Za mo jski, Ku rier Lu belski i K ron ikę
Tygo dn ia) oraz W SZiA w Zamo ściu.

 
15 XII 2003 r. na górnym koryta rzu zosta ła
z organizowa na
wysta wa
bożonarodze ni ow yc h kartek, wykona nych
przez ucz ni ów na szej szkoły. W ystaw ie
pat ronował y sorki Hali na Lubawska i A la
H ojda.
 
18 grudnia ubi egł ego roku klasa IV LT
uc zestni czyła
w
wycieczc e do
Są du
R ej onowego w H rubi eszowie . Zapoznano się
z e specyfi ką pracy oraz organizac ją t ej
i nstytucji . W yci eczkę zorganizował a pani
prof. Maryla Kapuścińska.
Re lacja na str. 5
 
18 X II 2003 r. na górnym koryt arzu klasa I H
w ra z ze swoją wychowawc zyni ą, prof.
M oni ką Kudiuk, z organizowa ła świ ąteczny
ki ermasz kartek, stroików… Zebrano ponad
100 zł, które przeznaczono na potrzeby
uc zni ów naszej szkoły, któryc h rodziny
z na jduj ą się w trudnej sytuacji mat erialnej.

Dyplom uc zestnictw a w konkursie na najle pszą gazet kę szkolną w ojew ództw a lube lski ego „ Co w szkole piszczy ?”
dla „K uriera U czn iow skiego”.

2004/2005 r. – Od tego roku obowiązuje
Nowa Matura – uczniowie zdają
obowiązkowo język polski i obcy oraz
dodatkowo
wybrane
przez
siebie
przedmioty.
Po raz drugi otrzymaliśmy Znak Jakości
Inter Kl@sa - tym razem na lata 20052008 .
Styczeń 2005 r. – pięć liceów z naszego regionu znalazło się na liście ogólnopolskiego rankingu
„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” na najlepszą szkołę średnią. Uplasowaliśmy się na 27
miejscu w województwie i na 347 w kraju (jako jedyne z naszego powiatu).

2005/2006 r. - Zostaje podpisane
porozumienie
o
współpracy
międzynarodowej pomiędzy naszą szkołą
a Żółkiewskim Centrum Twórczości
Dzieci i Młodzieży.
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30 listopad 2006 r. – „ Zaśpiewajmy na cały świat, że szkoła ma 45 lat” – pod takim hasłem
odbyła się uroczysta akademia z okazji kolejnego jubileuszu
szkoły.
Za długoletnią
wspaniałą pracę
dydaktycznowychowawczą
pamiątkową odznaką
Przyjaciel Szkoły
został uhonorowany
wieloletni dyrektor
szkoły Pan
Włodzimierz
Szadowski, oraz
ks. Prałat Andrzej Puzon za współpracę, wsparcie duchowe i materialne młodzieży szkolnej.

2006/2007 r - Szkoła laureatem Programu „ABECADŁO zdrowia i
bezpieczeństwa”, edycja 2005/2006.
Kwiecień 2007 r. – Z
inicjatywy
Samorządu
Szkolnego
zorganizowany
został w HDK koncert
charytatywny
na
rzecz
chorych
uczniów
naszej
szkoły.
2007/2008 r. – we wrześniu w naszej szkole odbyła się
promocja I-go tomiku poetyckiego Barbary Charczuk
(naszej tegorocznej absolwentki) pod tytułem „Dostrzec cząstkę tego, co niewidoczne” .
W dniu 29 marca 2008 roku odszedł od nas,
ŚP. Włodzimierz Szadowski wieloletni
dyrektor, nauczyciel i wychowawca Zespołu
Szkół Nr 3.
31 marca 2008 r. o godz. 13.00 - Hrubieszów
pożegnał ceremonią pogrzebową
wieloletniego dyrektora Zespołu Szkól Nr 3,
wspaniałego wychowawcę i człowieka ś.p.
Włodzimierza Szadowskiego. Na zawsze
pozostanie w naszych sercach i
wspomnieniach, bo człowiek żyje tak długo,
aż nie zginie po nim pamięć.
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Czerwiec 2008 r. – Odchodzi na emeryturę wieloletnia nauczycielka i
zastępca dyrektora Wiesława Giergiel. Dyrektor Dariusz Szadowski
podziękował za wspaniałą pracę dydaktyczno- wychowawczą i
wręczył pamiątkową odznakę Przyjaciel Szkoły.
Sierpień 2008 – Remont najstarszej części naszej szkoły - baraku.
Budynek został ocieplony, wymieniono dach i położono nowe tynki.
2008/2009 r. – Dnia 16 październik 2008 obchodziliśmy 30-tą
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Hasło tegorocznego
Dnia Papieskiego: Jan Paweł II – Wychowawca Młodych. Myślą przewodnią były słowa
Papieża do młodych: „Bądźcie przyszłością Świata, przyszłością Kościoła, moja nadzieją!”.
Całość dopełniały piosenki i pokaz slajdów.
Agnieszka Łatka – chodziarka, powołana została do reprezentacji Polski Juniorów na mecz
międzypaństwowy Polska - Niemcy
Luty - w naszej szkole odbyła się Sesja
poświęcona miejscom pamięci narodowej
w powiecie hrubieszowskim. Została ona
zorganizowana
przez
szkołę
przy
współudziale Starostwa Powiatowego, w
ramach obchodów 580 rocznicy powstania
powiatu hrubieszowskiego. Referat o
miejscach pamięci na terenie powiatu
wygłosił p. Adam Zezula, nauczyciel
historii w naszej szkole. Młodzież
przygotowała i zaprezentowała część
słowno-muzyczną
o
tematyce
patriotycznej. Następnie uczestnicy sesji
odwiedzili niektóre miejsca pamięci narodowej
Kinga Pogwizd uzyskała tytuł laureata XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
(opiekun A. Szadowska).
21 kwietnia 2009 r. w naszej szkole odbyło
się Forum dyskusyjne „Czy kryzys ma
wielkie oczy”, w którym uczestniczyły
władze samorządowe miasta, powiatu,
Urzędu Pracy oraz młodzież naszej szkoły.
27 kwietnia 2009r. - uczniowie z najwyższą
średnią w szkole i przedstawiciele samorządu
szkolnego wybrali się do Żółkwi i Lwowa.
Po zwiedzaniu, zaprezentowane zostały
zdolności taneczne i wokalne zarówno
12
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Ukraińców jak i Polaków. W wymianie doświadczeń przydała się znajomość języków obcych.
28 sierpień 2009 - Podczas obchodów jubileuszu 580-lecia Powiatu Hrubieszowskiego
uhonorowano wszystkich, którzy przyczynili się do powstania naszego powiatu, pracowali i
pracują dla jego dobra. Wręczone zostały Brązowe Krzyże Zasługi, przyznane przez
prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Takim krzyżem został
wyróżniony dyrektor naszego ZS nr 3: Pan mgr inż. Dariusz Szadowski.
2009/2010r – uczniowie naszej szkoły już po raz czwarty przystąpili do Turnieju Szkół
Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pt.
„Młoda krew ratuje życie”. Zajęli III miejsce w VII edycji Turnieju.
Agnieszka Łatka zdobywa srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych na 5 km, a
także złoty medal w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych na 3 km.
Zespół Szkół nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie, dzięki laureatom i finalistom olimpiad
dostał się do Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Jesteśmy jedyną
szkołą średnią w powiecie hrubieszowskim, która została sklasyfikowana w tym rankingu.
Wśród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, zajmujemy 26
miejsce. Cieszymy się, że nasza szkoła znalazła się w tak zacnym gronie i gratulujemy
wszystkim 428 szkołom, które znalazły się w tym roku w rankingu.
Luty - szkoła otrzymała dotację z Funduszy Unijnych na budowę hali sportowej. Czekaliśmy na
to 10 lat! Wreszcie nasza, wspaniała młodzież będzie miała normalne warunki dla swojego
rozwoju fizycznego.
3 marca 2010 - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w
Hrubieszowie „Dla Szkoły” uczestniczyło w otwartym konkursie Ministerstwa Sportu i
Turystyki na realizację w roku 2010 zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. Nasza oferta
została pozytywnie zweryfikowana i wysoko oceniona. Pozyskaliśmy pieniądze ze środków
Funduszu Zajęć Sportowo -Rekreacyjnych dla Uczniów na zajęcia sportowo – rekreacyjne,
pod nazwą „Pływam, gram i o zdrowie dbam”.
Marzec- gościliśmy w naszej szkole młodych artystów z Ukrainy. Talenty wokalne i taneczne
prezentowali uczniowie działający w
Domu Kultury w Żółkwi. Zaś nasi
uczniowie
pokazali
najciekawsze
fragmenty szkolnych przedstawień. Po
koncercie goście obejrzeli wystawę
„Troja” w hrubieszowskim muzeum.
Kwiecień
Uroczysta
akademia,
zaplanowana na 70 rocznicę połączona, z
wizualizacją materiałów źródłowych,
związanych ze „sprawą katyńską” nie
przewidywała jednak niewyobrażalnie
tragicznych wydarzeń z soboty 10
13
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kwietnia. Prezydent Lech Kaczyński, jego żona i 94 przedstawicieli polskich elit zginęli w
katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. W tak dramatycznych okolicznościach trudno
jedynie słowami oddać ogrom smutku, wzruszenia, szacunku i pamięci.
Maj 2010 r. – Po 25 latach przerwy wraca do szkół obowiązkowa matura pisemna z matematyki.
Czerwiec - delegacja uczniów naszej szkoły pojechała z wizytą do Domu Kultury w Żółkwi. W
programie było zwiedzanie miasta, klasztoru bazylianów w pobliskim Krechowie oraz piesza
wycieczka, malowniczym wąwozem do cudownego źródełka i tajemniczej pieczary. Wielką
atrakcją okazały się warsztaty taneczne z ukraińskim instruktorem i członkami zespołu.
25 czerwca 2010 roku, w dniu zakończenia
roku szkolnego podpisano i wmurowano
Akt Erekcyjny pod budowę Hali
Sportowej w Zespole Szkół Nr 3 im.
Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.
Płynęły słowa podziękowania i uznania za
determinację i doskonałą pracę, jaką
wykonano, aby doprowadzić do realizacji
tego ważnego dla szkoły projektu. Pan
Dyrektor odczytał treść aktu erekcyjnego,
który
został
podpisany
przez
przedstawicieli władz samorządowych,
Ks.
Prałata,
dyrektora
szkoły,
Przewodniczącego Rady Rodziców i
Samorządu Szkolnego. Później umieszczono go w mosiężnej tubie wraz z informacjami o
szkole i aktualnymi zdjęciami. Akt erekcyjny został poświęcony przez Księdza Prałata
Andrzeja Puzona i umieszczony w
fundamentach Hali Sportowej.
Świadkami tej uroczystości było
Grono Pedagogiczne i cała nasza
społeczność uczniowska. Jest
naszą intencją, aby hala sportowa
służyła
dobrze
uczniom
i
przyczyniła się do osiągania
jeszcze większych sukcesów oraz
odkrycia
wielu
sportowych
talentów.
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01 wrzesień 2010 r. – Jeszcze w czerwcu był pusty plac budowy, a teraz, po wakacjach, stoją już
dwa zewnętrzne budynki nowej hali – tempo prac imponujące.

2010/2011 r. - ... I znowu wędrujemy...20 lat wstecz rozpoczynaliśmy wędrówkę I Rajdu SKG
w Gorcach. W tym roku po raz piąty gościnnie, przyjęło nas Roztocze Południowe. To już
tradycja... Gdy wrzesień zastuka do drzwi (choć wcześniej zdarzało się to również w maju lub
czerwcu) sympatycy geografii i przygód z naszej szkoły wyruszają na szlak, zupełnie różny od
tradycyjnych wycieczek.
W dniach 15-16 kwietnia 2011 r. odbyły się naszej szkole autorskie zajęcia I edycji
Matematyczno-Przyrodniczego
Maratonu Maturzysty. Miały
one na celu powtórzenie i
utrwalenie wiadomości
wymaganych na egzaminie
maturalnym -w maratońskim
tempie. Prowadzone były z
zakresu podstawowego
(matematyka) i rozszerzonego
(biologia, chemia, geografia,
fizyka i matematyka). Razem
odbyły się 32 godziny zajęć, w
których uczestniczyło 351
maturzystów (w tym 90 osób z innych
szkół hrubieszowskich)
2 czerwca 1011 r. odbył się „Rajd
szlakiem Patrona Szkoły” na Polesie
Lubelskie. Stanowił on inaugurację
obchodów 50- lecia naszej szkoły.
Odwiedziliśmy miejsca związane z
Tadeuszem Kościuszką, oraz
przybliżyliśmy środowisko
geograficzne, przyrodnicze, historię i
etnografię tego regionu.
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Czerwiec 2011 – Zakończenie budowy hali sportowej

W uznaniu zasług dla rozwoju szkoły i
wychowania kilkudziesięciu pokoleń młodzieży
grono pedagogiczne, pracownicy, uczniowie i
rodzice ZS nr 3 ufundowali pamiątkową tablicę
poświęconą byłemu dyrektorowi szkoły mgr
Włodzimierzowi Szadowskiemu.

22 czerwca - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010-2011....trwają przygotowania do
obchodów 50 - lecia szkoły
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