Historia Publicznego Gimnazjum nr 3
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
PG nr 3 w Radomiu, „słynna czterdziestka” i szkoła olimpijczyków, powstała
według projektu mgr inż. Tadeusza Derlatki. Otrzymała nazwę Szkoły Podstawowej nr 40.
Była ostatnią wśród radomskich podstawówek pod względem numeracji, ale najnowszą,
najbardziej okazałą i przestronną. Na obszarze 2h 4230 m2 znalazł się budynek
o powierzchni użytkowej 7053,91 m2. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się
1.09.1988 roku. Pierwszym dyrektorem placówki został mgr Janusz Gerlach,
wicedyrektorami: mgr Zofia Krawczyk, mgr Jadwiga Piskorz.
Z powodu wzrastającej liczby uczniów w roku szkolnym 1991/1992 uruchomiono
dwie filie: przy ul. Świętojańskiej i przy ul. Sobótki. W 104 klasach uczyło się wówczas 3100
uczniów pod opieką 160 nauczycieli.
W 1996 roku decyzją Rady Miejskiej z dn. 25.04.1996r. szkoła otrzymała Patrona Jana
Kochanowskiego. Od r. szk. 2000/2001 funkcjonuje jako Publiczne Gimnazjum nr 3.
Sztandar szkoły zaprojektowała mgr Anna Bisialska – nauczyciel plastyki. Twórcą
popiersia Patrona jest mgr Marek Citak –nauczyciel plastyki.
Dyrektorzy na przestrzeni 26-letniej historii szkoły:
mgr Janusz Gerlach, mgr Bożena Świgoń, mgr Andrzej Lidak.
Wicedyrektorzy: mgr Zofia Krawczyk, mgr Jadwiga Piskorz, mgr Henryk Magier,
mgr Mirosława Janyszko, mgr Ewa Małachowska, mgr Anna Tomasik, mgr Maria
Zamarska, mgr Dorota Szczukowska, mgr Radosław Cynowski, mgr Monika Pskit,
mgr Sylwia Jaśkiewicz.
Od początku istnienia szkoły dobrze przygotowana kadra nauczycielska, pedagodzy
i psycholodzy gwarantowali wysoki poziom zajęć dydaktycznych i właściwą realizację
procesu nauczania i wychowania. Aby nie zawęzić możliwości indywidualnych nauczycieli
i uczniów, a utalentowanym dać szansę intelektualnego rozwoju, Dyrekcja szkoły
w porozumieniu z rodzicami tworzyła elitarne klasy skupiające najzdolniejszych uczniów.
Do pracy w tych klasach kierowano nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami. Efekt tych
działań to sukcesy uczniów w wielu konkursach na szczeblu ogólnopolskim.

Osiągnięcia
1. 71 laureatów i 71 finalistów konkursów przedmiotowych w latach 1991-2014.

Potrójni olimpijczycy:


Marcin Maciąg –technika, matematyka, fizyka. Opiekunowie: mgr Tomasz
Korczak,
mgr Wiesława Góźdź, mgr Anna Skrzypczyńska.
 Marcin Bąk – matematyka, język polski, chemia. Opiekunowie: p. Mirosława
Janyszko,
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mgr Zofia Krawczyk, mgr Jolanta Kwapińska.
 Krzysztof Niemkiewicz – matematyka, fizyka, informatyka. Opiekunowie:
mgr Krystyna Życińska, mgr Maria Zamarska, mgr Monika Pskit.
 Przemysław Piwowarczyk –biologia, geografia, geografia. Opiekunowie:
mgr Honorata Krzysztofczyk, mgr Beata Majewska.
2. Wyróżnienie ucz. w Ogólnopolskim Konkursie „Katyń-Golgota Wschodu” – r. szk.
1999/2000,
naucz. mgr Barbara Wojtkowska.
3. Uczniowie PG 3 w VIII, XI, XIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie –
r. szk. 2001/2002,
2004/2005, 2006/2007, naucz.: mgr Zofia Krawczyk, mgr Urszula Kwiatkowska,
mgr Barbara Wojtkowska.
4. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”- r. szk. 2002/2003,
naucz. mgr Ewa Drabik.
5. Dwukrotne wyróżnienie ucz. w Ogólnopolskim Konkursie „Europa w szkole” –
r. szk. 2001/2002, 2002/2003, naucz. mgr Anna Bisialska.
6. Finał krajowych Eliminacji do XVII Międzynarodowych Mistrzostw w Grach
Matematycznych
i Logicznych – r. szk. 2002/2003, naucz. mgr Mirosława Janyszko.
7. VII miejsce w Mistrzostwach Polski w koszykówce, uczniowie z rocznika 1990,
naucz. mgr Andrzej Lidak.
8. Uczeń Jakub Zalewski - zawodnikiem drużyny ROSA RADOM (koszykówka),
rocznik 1986, naucz. mgr Jacek Spyt.
9. Uczeń Jakub Garbacz – członkiem kadry narodowej zawodników do lat 16., 18., 20.
( koszykówka), rocznik 1994, naucz. mgr Jacek Spyt.
10. II miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce, r. szk.
2001/2002, naucz. mgr Piotr Bielak.
11. Dwukrotnie IV miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w koszykówce, r. szk. 2000/2001, 2011/2012, nauczyciel mgr Piotr Bielak.
12. IV miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
chłopców, r. szk. 2006, nauczyciel mgr Piotr Bielak.
13. II i IV miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym
dziewcząt, r. szk. 2007/2008, 2009/2010, nauczyciel mgr Katarzyna Bielak.
14. III miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
dziewcząt, r. szk. 2004/2005, nauczyciel mgr Katarzyna Bielak.
15. IV miejsce w Mistrzostwach Polski w koszykówce, rocznik 1999, nauczyciel mgr
Jacek Spyt.
16. Uczeń Wojciech Peryt – złoty medalista Mistrzostw Świata w kick boxingu w 2014r.
17. Uczennica Aleksandra Czubak – brązowa medalistka Mistrzostw Świata w kick
boxingu w 2006r.
18. Trzykrotne wyróżnienie uczniów na Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów
Młodzieżowych Warszawie (program Młody Obywatel), r. szk. 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015 koordynator mgr Barbara Wojtkowska we współpracy
z nauczycielami: mgr Małgorzatą Leszczyńską, mgr Anną Skrzypczyńską, mgr
Anną Wajs.
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19. Makieta Miasta Kazimierzowskiego na wystawie historycznej w Kamienicy
Starościńskiej w Radomiu( oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego Radomiu),
r. szk. 2013/2014, nauczyciel mgr Barbara Wojtkowska.
20. Laureat Samorządowego Konkursu dla Nastolatków„Ośmiu Wspaniałych”, r. szk.
2013/2014, naucz. mgr Barbara Wojtkowska.
21. Wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Największe osiągnięcie PG nr 3 - uczeń Krzysztof Niemkiewicz






Olimpijczyk z matematyki, fizyki, informatyki, w późniejszym okresie
z astronomii i wiedzy technicznej
Wyróżnienie w International Physics Olimpiad 2005 (XXXVI Salamanca),
Hiszpania
Podwójny magister z fizyki i informatyki na MISMAP UW w Warszawie
Dwumiesięczny pobyt w Massachusetts Institute of Technology w USA –
kuźni Noblistów
Programista w biurze GOOGLE Zurich w Szwajcarii.

Certyfikaty PG nr 3
Publiczne Gimnazjum nr 3 może poszczycić się wieloma certyfikatami uzyskanymi
dzięki owocnej pracy nauczycieli i uczniów.
1. Szkoła z klasą. 2. Nauczyciel z klasą. 3. Szkoła Regionalna. 4. Szkoła Globalna.
5.Szkoła bez przemocy. 6. Szkoła Młodych Obywateli. 7. Szkoła Odkrywców
Talentów.
Nauczyciele PG nr 3 realizują wiele programów innowacyjnych: z wychowania
fizycznego, historii, plastyki. W ramach programu z plastyki mgr Anny Bisialska od
ponad 14 lat stale współpracuje z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Wielką rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły spełnia
wolontariat. Pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego mgr Justyny
Głogowskiej, pedagoga mgr Justyny Dąbrowskiej, psychologa mgr Iwony
Wontorskiej i innych nauczycieli uczniowie aktywnie biorą udział w akcjach
charytatywnych niosących pomoc drugiemu człowiekowi. Oto kilka z tych akcji.






„Pomóż i Ty” – zbiórka funduszy na dofinansowanie zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego dla 16-latka ( we współpracy z „Fundacją na Rzecz
Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych”.
Zbiórka odzieży w ramach akcji koordynowanej przez Urząd Miasta
Radom. Zebrano 198 kg odzieży.
Rokroczna przedświąteczna zbiórka żywności we współpracy
z Radomskim Bankiem Żywności.
Rokroczna zbiórka żywności i artykułów dla podopiecznych Schroniska
dla Zwierząt
w Radomiu.
Kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego
w Radomiu.
3



Akcja „Góra grosza”.

Inne akcje charytatywne w ramach edukacji globalnej
 „Łuczniki dla Afryki” – współpraca z Fundacją Rycerze Kolumba.
 Realizacja programu „Studnia dla Południa” i „Świat bez głodu” współpraca z Fundacją Polska Akcja Humanitarna, nauczyciel mgr Anna
Skrzypczyńska,
mgr Barbara Wojtkowska.
Dzięki pracy w charakterze wolontariuszy uczniowie rozwijają wartości
humanitarne w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Codziennej pracy nauczycieli i uczniów od lat towarzyszy klimat utworów Patrona
szkoły Jana Kochanowskiego. Tradycją stały się liczne działania nawiązujące do renesansu,
które są ściśle związane z poezją mistrza Jana, wśród nich konkursy literackie i plastyczne,
spektakle, wieczornice, bale. Od 1996r. szczególnie znane są w całym mieście coroczne bale
w okresie karnawału, podczas których młodzież w strojach renesansowych bawi się ze
swoimi nauczycielami. Oprócz tańców i pląsów uczniowie biorą udział w konkursach
o tematyce renesansowej. Dzięki temu zaspokajają swoje potrzeby ludyczne i intelektualne.
Inicjatorką renesansowych balów była wicedyrektor szkoły mgr Anna Tomasik.
W r. szk. 2003/2004 społeczność szkolna ofiarowała pieniądze na budowę pomnika
J. Kochanowskiego w Radomiu. Dzięki temu PG nr 3 znalazło się w czołówce tych
placówek, które przeznaczyły najwięcej funduszy na ten cel. Dzięki temu uczniowie
dowiedli, że są wierni swojemu Patronowi.
W ostatnich latach młodzież z powodzeniem działa na rzecz społeczności lokalnej,
realizując projekt „Zmieniamy nasze osiedle” w ramach programu Młody Obywatel pod
patronatem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Efektem działań
uczniów jest zmiana wizerunku środowiska lokalnego-osiedla Południe, m.in. umieszczenie
nowych ławek i koszy na śmieci, a także zawieszenie budek lęgowych dla ptaków
i zadrzewienie parku, festyn dla mieszkańców osiedla w połączeniu z akcją poboru krwi
i rejestracją dawców szpiku kostnego, pomoc dla bezdomnych. Realizacja programu
odbywa się w ścisłej współpracy z sojusznikami i instytucjami: Prezydentem Radomia,
Urzędem Miejskim, Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, radomskim oddziałem
Caritas, SM Południe, MOPS-em, Strażą Miejską, Muzeum Wsi Radomskiej, ZUK-em,
Klubem Osiedlowym Południe. Efekt działań młodzieży to trzykrotne wyróżnienie na
Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie. Koordynator
programu mgr Barbara Wojtkowska.
Uczniom nieobce są wartości patriotyczne. Pod kierunkiem nauczycieli historii
w 2006 r. młodzież włączyła się w miejskie obchody 30. rocznicy wydarzeń czerwcowych
z 1976r., przygotowując program słowno-muzyczny „Radomski Czerwiec’76-Pamiętamy”.
Projekt został poświęcony w 2004r. przez Jana Pawła II. Nauczyciele odpowiedzialni: mgr
Małgorzata Leszczyńska, mgr Małgorzata Zaceńska, mgr Agnieszka Gutkowska.
Praca dydaktyczno-wychowawcza w PG nr 3 stoi na wysokim poziomie. Nauczyciele
kształcą ucznia, nie klasę, dlatego stwarzają mu takie zadania, które znajdują się
w zakresie jego możliwości, by miał poczucie robienia postępów. Na sukces pracy uczących
wpływają ambitne działania przynoszące wymierne korzyści, a przede wszystkim
konsekwencja i jednoznaczne określenie kryteriów oceniania. Dzięki temu udaje się
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osiągnąć cel, jakim jest wychowanie człowieka, który rozumie rzeczywistość, potrafi na nią
wpływać i ją współtworzyć.
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