
 
 

 
 
Z tej okazji  zapraszamy do lektury jubileuszowej gazetki. Znajdziecie w 

niej sporo wiadomości  

 o naszym patronie 

 o szkole i jej historii 

 przygotujecie się tez do konkursu wiedzy o SP3 

 
nasz patron 

 

Nasza szkoła nosi imię – PAMIĘCI KOLEJARZY 

CHOJNICKICH – jesteśmy dumni z naszego patrona. Nadanie 

imienia szkole i przekazanie jej sztandaru nastąpiło 25. 11. 1997 

roku. A oto krótki rys historyczny dotyczący naszego patrona. 

Historia kolei w Chojnicach datuje się od 15 listopada 1871 

roku – kiedy to po ukończeniu budowy linii kolejowej Piła – 

Chojnice, wyruszyły z miasta pierwsze pociągi osobowe. W okresie 

międzywojennym, stacja Chojnice była stacją graniczną między 

Polską i Niemcami. Tu krzyżowało się wiele dróg kolejowych. Przez 

Chojnice pędziły pociągi z różnych stron Europy. 1 kwietnia 1920 

roku kolej w Chojnicach przejęta zostało przez polskie władze. 

Istnienie wielkiego węzła kolejowego oddziaływało korzystnie na 

życie w mieście.  

Tuż przed wybuchem II wojny światowej Chojnice, jako duży 

węzeł komunikacyjny, stanowiły ważny punkt obronny, dla którego 

23 sierpnia 1939 roku utworzono grupę operacyjną „Czersk”. 

1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę – rozpoczęła 

się II wojna światowa. Tego dnia hitlerowcy dokonali próby 

opanowania stacji kolejowej w Chojnicach. O godzinie 4.15 stacja 

Chojnice otrzymała sygnał odjazdu pociągu ze stacji Wierzchowo. Po 

kilkunastu minutach do Chojnic wjechała jednak niemiecka drezyna 

pancerna, a w pewnej odległości od niej pociąg pancerny, 

zapowiadany podstępnie przez Niemców jako normalny pociąg 

tranzytowy. Drezyna przejechała przez stację i zatrzymała się na 

szlaku za stacją, natomiast pociąg pancerny zatrzymał się przed 

budynkiem dworca. Na perony wysadzono oddział wojska 

niemieckiego, który rozstawił na stacji posterunki. Rozpoczęła się 

wymiana strzałów z artylerią polską. Pociąg pancerny zaczął 

przemieszczać się w kierunku szosy Angowickiej. Gdy pociąg 

przejeżdżał nad szosą Angowicką został wysadzony wiadukt. Pociąg 

został unieruchomiony i częściowo zniszczony. Natomiast za drezyną 

pancerną pojechał polski pociąg. Kolejarze  

skierowali drezynę na ślepy tor na stacji Rytel. 

Polski pociąg zwiększył prędkość i uderzył  

w drezynę. W następstwie tych czynów 

gestapo aresztowało kolejarzy. 

O godz. 11.00 na Chojnice napadły niemieckie  

oddziały, rozpoczął się długoletni okres 

okupacji. Okupant krwawo zemścił się za 

bohaterstwo kolejarzy chojnickich. Pomnik  

Pomordowanych Kolejarzy, umiejscowiony 

u podejścia do dworca, przypomina o tym. 

Na tablicy pamiątkowej wyryto nazwiska 

zamordowanych kolejarzy. Nasi uczniowie 

od 1968 roku pełnią honorowy patronat nad pomnikiem. 
  

 



 25 listopada 1997 roku nadano naszej szkole imię 

patrona i przekazano jej sztandar. Szkoła nosi imię  

PAMIĘCI KOLEJARZY CHOJNICKICH. Kolejna 

rocznica nadania imienia jest świętem obchodzonym w 

szkole każdego roku.  

     

 

 
 

 
 

T a b l i c a  p a m i ą t k o w a  n a d a n i a  s z k o l e  i m i e n i a  

z n a j d u j e  s i ę  w  h o l u  s z k o ł y  

 

Szkoła Podstawowa nr 3   
Rys historyczny 

  

     Starszy budynek, w którym mieści się szkoła 

wybudowano w latach 1905 – 1906. W okresie zaboru 

pruskiego pełnił on rolę schroniska dla młodzieży.  

W latach 1921 – 1939 mieściło się tu niemieckie 

gimnazjum, a potem Prywatna Szkoła Powszechna. W 

okresie okupacji był to nadal obiekt szkolny, a u schyłku 

wojny zorganizowano tu lazaret dla rannych żołnierzy. 

    Wojna pozostawiła w mieście ogromne zniszczenia, 

dlatego też pierwsze powojenne zajęcia szkolne mogły 

odbywać się dopiero od stycznia 1945 roku, chociaż trzecia 

w Chojnicach szkoła podstawowa funkcjonowała już od  

30 kwietnia 1945 roku, korzystając z udostępnionych jej 

pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1. 

    Od 1946 roku dyrektorem placówki był Leon 

Czapiewski. Funkcję tę pełni 19 lat, aż do przejścia na 

emeryturę. W 1965 roku obowiązki dyrektora przejął Jerzy 

Kwiatkowski. Sprawował je przez następnych 27 lat. 

    W ciągu ponad półwiecza swego istnienia szkoła 

borykała się z trudnościami lokalowymi. W 1967 roku 

oddano do użytku nowy pawilon zbudowany przez 

pracowników zakładu opiekuńczego szkoły – 

Lokomotywowni PKP w Chojnicach. Kompleksowy 

remont głównego budynku przeprowadzono w latach 1978 

– 1979. w okresie od 1988 – 1993 powstała nowa piętrowa 

część szkoły wraz z salą gimnastyczną, której otwarcia 

dokonała pani dyrektor Anna Gmurowska pełniąca tę 

funkcję od 1992 roku. Na lata 1996 – 1997 zaplanowano 

prace, które doprowadziły do podniesienia piętra nad 

szkolnym pawilonem. Obecnie budynki tworzą spójną 

całość i posiadają bardzo dobrą bazę lokalową. 

 W 2007 roku dyrektorem szkoły został pan Karol 

Kołyszko. Obecnie nasza szkoła jest obiektem 

nowoczesnym, posiada wspaniałe zaplecze do nauki i 

rozwijania pasji sportowych. Od 2009 roku posiadamy 



boisko ze sztuczną murawą Sępik. Jego otwarcie nastąpiło 

7 grudnia 2009 roku. Najmłodsi uczniowie cieszą się też z 

placu zabaw „Radosna Szkoła” otwartego we wrześniu 

2010 roku.  

Nasza szkoła od roku szkolnego 1999/2000 jest 

sześcioletnią szkołą podstawową, a od roku szkolnego 

2000/2001 szkołą bez dzwonków. Uczy się tu ponad 700 

uczniów. Od 2007 roku uczą się też tu maluchy w 

oddziałach przedszkolnych.  

Jeżeli pragniecie poznać szczegółowe dzieje szkoły 

zwróćcie uwagę na KALENDARIUM SP 3 umieszczone w 

holu szkoły. Warto znać ważne fakty z historii szkoły, do 

której chodzicie! 

 

 

Logo to niepowtarzalny znak - charakterystyczny 

dla różnych instytucji, przedsiębiorstw. Nasza szkoła też 

posiada swoje logo. Na pewno je znacie. To biała cyfra 

„trzy”, czyli numer naszej szkoły, umieszczona na 

granatowym tle. Widnieje na niej nazwa naszego miasta. 

Uzupełnieniem trójki są stylizowane litery – granatowa „S” 

i biała „P” oznaczające szkołę podstawową. Z trójki 

wysuwają się płomienie będące symbolem pamięci.  

 

 
 

LOGO SZKOŁY 

 

 

 
 

LOGO SĘPIKA 
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Oto jest szkoła 

Najbliższa sercu naszych młodych lat. 

Niezapomniana , zawsze lubiana 

Cząstka wszystkich nas. 

Tutaj dni płyną pracowite, 

Nad książką szkolną i nad zeszytem. 

Tu się uczymy, tu pracujemy 

Wszystkie swe siły angażujemy. 

 

Ref. O Trójko, nasza szkoło 

Lubimy Cię tak jak ty nas ! 

Dobre wyniki, uśmiech na twarzy 

 Dewizą wszystkich klas. ( bis ) 

 

(muzyka Piotr Domozych, słowa Marzena Radtke) 

 

 

A oto awers i rewers sztandaru  

naszej szkoły 
 

im

W   CHOJNICACH

 


