
"Trójka" najlepsza w sporcie na Podkarpaciu! 

Znamy już (od 25 czerwca 2015 r.) wyniki współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w woj. podkarpackim. Nasza szkoła, za rok szkolny 2014/2015, zajęła 

pierwsze miejsce spośród ponad 700 sklasyfikowanych szkół Podkarpacia! To pierwszy tak 

duży sukces w ponad 50-letnim dorobku naszej placówki. Wszystkim trenerom naszej szkoły 

oraz zawodniczkom i zawodnikom, którzy w tym roku wywalczyli liczne trofea na poziomie 

wojewódzkim, rejonowym i powiatowym G R A T U L U J E M Y! Oficjalne wojewódzkie 

podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatów i klubów odbędzie się 

pod koniec września. Więcej informacji na stronie Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego =>>>Kliknij Tu !  

Przedmiotowe osiągnięcia uczennic i uczniów "Trójki" 

W roku szkolnym 2014/2015 odnotowano następujące osiągnięcia naszych uczennic i 

uczniów z matematyki: w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" (klasa II 

Amadeusz Wójcik - wyróżnienie, klasa III Kacper Janczy - wyróżnienie, klasa IV Lilly May 

Niezabitowska, Kamil Matyka, Aleksander Polnicki - wyróżnienia, klasa VI Jakub Saramak, 

Julia Karbarz, Marcin Starzak - wyróżnienia). Osiągnięcia z języka polskiego: Anna Paczocha 

Vc - I miejsce w Miejskim Konkursie "Życie bajką pisane", Szymon Tymuła VI a - I miejsce 

w Miejskim Konkursie "Życie bajką pisane" i Julia Polek VI a - II miejsce w Miejskim 

Konkursie "Życie bajką pisane", Marianna Zych VIa i Piotr Tymuła VI a - wyróżnienia w 

Miejskim Konkursie "Życie bajką pisane". Dodatkowo, Kamila Gałka VI c - wyróżnienie w 

Miejskim Dyktandzie Ortograficznym, Wiktoria Fajt VI d - wyróżnienie w Miejskim 

Konkursie Literackim "Wiersz o mojej rodzinnej miejscowości" i wyróżnienie w Miejskim 

Konkursie Ortograficznym "To jest moja mała ojczyzna", a Aleksander Polnicki IVa - 

wyróżnienie w Miejskim Konkursie Ortograficznym "To jest moja mała ojczyzna". 

Osiągnięcia z języka angielskiego: Wiktor Grochola VI c - finalista wojewódzki konkursu z 

języka angielskiego, Marcin Starzak VI d - finalista wojewódzki konkursu z języka 

angielskiego i Ann Liberty Wilk V b - finalistka wojewódzkiego konkursu z języka 

angielskiego. Dodatkowo Ann Liberty Wilk uzyskała także bardzo dobry wynik w 

ogólnopolskim konkursie j. angielskiego "FOX". Osiągnięcia z konkursów plastycznych 

odnotowali: Oliwia Głuszak IV d, Anastazja Moskot IV d - II i III miejsce w konkursie "Mój 

pies - moje obowiązki", Katarzyna Korczyńska VI c - I miejsce w konkursie "Mój 

Tarnobrzeg", a Weronika Kawa - II miejsce w konkursie "Bezpieczeństwo i rozwaga". Z 

przyrody Anatol Środa VI b został finalistą w wojewódzkim etapie konkursu z przyrody. 

Następujące osiągnięcia odnotowali nasi uczniowie z historii: w XX Ogólnopolski Konkurs 

Historyczny im. mjra Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 

972-1514. Od Cedyni do Orszy" awansowali do eliminacji rejonowych: Marcin Starzak VI d, 

Anna Makuch VI d, Julia Karbarz VI b, Tomasz Strycharz V a, Piotr Skowron V a, a do 

eliminacji na szczeblu województwa: Tomasz Strycharz V a. W powiatowym Konkursie 

Interdyscyplinarnym "Powiat tarnobrzeski - tu jest moja ojczyzna" (zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe LIBRI) III miejsce zajęła Anna Paczocha V c, a 

wyróżnienia: Julia Karbarz VI b, Julia Stefańska VI d i Zuzanna Kasak VI b. W Szkolnym 

Konkursie Historycznym "Pożar u Tarnowskich - 1927" I miejsce zajęła Anastazja Moskot IV 

d, II miejsce Oliwia Głuszak IV d i III miejsce - Kinga Brzuś IV d. Natomiast podczas II 

Tarnobrzeskiej Gry Miejskiej "Bohaterowie Tarnobrzeskich Ulic", zorganizowanej przez 

Gimnazjum nr 3 im. kpt. Józefa Sarny w Tarnobrzegu, IV miejsce zajęła reprezentacja naszej 

szkoły w składzie: Marcin Starzak, Marcelina Salamon, Anatol Środa i Jakub Płaneta.  

http://szs.rzeszow.pl/aktualnosci/kalendarz-imprez-zrealizowany-znamy-juz-wyniki-wspolzawodnictwa-sportowego-szkol,art1070/


Także klasy 1-3 mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami. Szczegóły w załączniku pdf 

=>>>Kliknij Tu!  

Klasyfikacja sportowa za rok szkolny 2014/2015... 

Znamy już wyniki współzawodnictwa o tytuł "Najlepszego Sportowca Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Tarnobrzegu za rok szkolny 2014/2015". W klasyfikacji dziewcząt I miejsce zajęła 

Zuzanna Kasak (105 pkt.), II miejsce przypadło Julii Dul (103 pkt.), a III miejsce Annie 

Mokrzyńskiej (90 pkt.). W kategorii chłopców na podium stanęli: na I miejscu Jakub 

Saramak (110 pkt.), na II miejscu Mateusz Chmielowiec (86 pkt.), zaś na III miejscu: Igor 

Rokosz (80 pkt.). Wszystkim sporowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Szczegóły rywalizacji na podstronie "SPORT" =>>>Kliknij Tu!  

Szkolny Konkurs Mistrz Klawiatury'2015 rozstrzygnięty ! 

W roku szkolnym 2014/2015 Szkolnym Mistrzem Klawiatury'2015 w klasach szóstych, został 

Wiktor Grochola - VIc (227 znaków na minutę), a Szkolnym Wicemistrzem 

Klawiatury'2015 w klasach szóstych został Bartłomiej Mazan - VIb (221 znaków na 

minutę). W klasach piątych Szkolnym Mistrzem Klawiatury'2015 została Maja Puzio - Vb 

(208 znaków na minutę), a Szkolnym Wicemistrzem Klawiatury'2015 Marcin Zych - Vd 

(165 znaków na minutę). GRATULUJEMY!  

Nowy samorząd uczniowski od września 2015 r. 

W dniu 22 czerwca 2015 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Ogólnoszkolnej Rady 

Uczniowskiej. Przewodniczącym szkoły został wybrany Tomasz Woźniak (V "a"; od 

września VI "a"). Natomiast jego zastępcami w nowym roku szkolnym 2015/2016 będą: 

Kamil Janiga (V "b"; od września VI "b") i Weronika Kawa (IV "a"; od września V "a"). 

Funkcję sekretarzy obejmą: Amelia Denkowska (V "b"; od września VI "b") i Natan Majka 

(V "c"; od września VI "c"). Gratulujemy!  

Wyniki szkolnego konkursu historycznego... 

Zwycięzcą drugiej edycji szkolnego konkursu historycznego "Symbole Tarnobrzega", 

zorganizowanego 15 czerwca 2015 roku przez nauczycielkę historii p. Agnieszkę Paduch, 

został Marcin Starzak z klasy VI "d" (97%) - laureat pierwszej edycji konkursu w ub. roku 

szkolnym. Drugie miejsce zajęła Agata Gładysz z klasy IV "a" (87%), a trzecie Natan Majka 

z V "d" (73%). Dobre wyniki osiągnęły również czwartoklasistki: Lilly May Niezabitowska 

(61%) i Jagoda Groszek (47%). Wszystkim uczestnikom, którzy samodzielnie 

przygotowywali się do konkursu gratulujemy!  

Tenisowi mistrzowie z SP3! 

Jak informuje pani Agnieszka Paduch, w dniu 14 czerwca 2015 r. na kortach tenisowych nad 

Wisłą odbył się turniej tenisa ziemnego dla dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach 

wiekowych 8-10 i 11-13 lat. Świetnie spisali się uczniowie naszej szkoły, w kategorii 

chłopców 11-13 lat zwyciężył Tomasz Wdowiak z klasy 4 "a", a w kategorii dziewcząt 11-13 

lat Agata Gładysz z 4"a". Natomiast Alan Jajko, również uczeń naszej szkoły, zajął 2 miejsce 

w kategorii 8-10 lat. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Tarnobrzeski Klub 

Tenisowy. Agacie, Tomkowi i Alanowi życzymy kolejnych sukcesów sportowych.  

http://www.sp3tar.republika.pl/n_laureaci_1_3_2015.pdf
http://www.sp3.tbg.net.pl/sport-sp3/index.html


 

Srebro i złoto Szymka Skulskiego w Warszawie! 

W dniu 13 czerwca 2015 r. w Warszawie na pływalni 50. metrowej odbył się Finał 

Ogólnopolskich Zawodów Pływackich dla dzieci "Od Młodzika do Olimpijczyka". Zawodnik 

UKS "Delfin" Tarnobrzeg, podopieczny trener Angeliki Michalik, Szymon Skulski (10-latek) 

spisał się rewelacyjnie zdobywając dwa medale. Nasz czwartoklasista wywalczył II miejsce 

na dystansie: 50 m stylem dowolnym � 0:33,43 i srebrny medal oraz I miejsce na dystansie 

50 m stylem motylkowym � 0:37,24 i złoty medal. Gratulacje dla zawodnika i pani trener!  

 

Utytułowani zawodnicy karate z SP3! 

Osiem pucharów przywieźli do Tarnobrzega z Olkusza zawodnicy tarnobrzeskiego klubu 

Oyama karate z Mistrzostw Jury Krakowsko-Częstochowskiej w dyscyplinie kata - czytamy 

na stronach UM Tarnobrzega. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajął m.in. uczeń SP3 

Wiktor Gągola z klasy 4 "c". Natomiast, Julia Polek z 6 "a" zajęła 2 miejsce w swojej 

kategorii. Zawody odbyły się 6 czerwca 2015 r., a wystartowało w nich ponad 120 

zawodników z dziesięciu ośrodków Oyama karate z całej Polski. Więcej informacji 

=>>>Kliknij Tu!  

Pływacy wrócili z Dębicy z kolejnymi sukcesami! 

W dniach 5-6 czerwca 2015 r. w Dębicy na 50. metrowym basenie odbyły się Letnie 

Mistrzostwa Klubu MKP Bobry Dębica. Bardzo dobrze zaprezentowała się skromna ekipa 

UKS "Delfin" Tarnobrzeg. Podopieczni trenerów Angeliki Michalik i Krzysztofa Dydo 

zdobyli łącznie 25 medali (8 złotych, 12 srebrnych, 5 brązowych) poprawiając swoje rekordy 

życiowe. Serdecznie gratulujemy! Szczegółowe informacje na podstronie "Pływanie" - 

Kliknij Tu !  

Dzień Dziecka w Energylandii... 

Jak informuje p. Agnieszka Paduch, uczniowie klasy 6 "b" spędzili tegoroczny Dzień Dziecka 

w Parku Rozrywki EnergyLandia w Zatorze. Energylandia to prawdziwy park rozrywki 

przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak również osób 

dorosłych. Energylandia to potężny kompleks, w którym na ogromnej przestrzeni znajdują się 

nowoczesne i zaawansowane urządzenia i atrakcje, poczynając od ekstremalnych, poprzez 

rodzinne, a kończąc na tych dla najmłodszych. Pogoda nam dopisała, tłumów nie było, każdy 

uczeń sam decydował z której atrakcji skorzysta, zabawa była wyśmienita. W ten sposób 

klasa 6 "b" miała udany Dzień Dziecka. Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawowały 

wychowawczyni 6 "b" A. Paduch i nauczycielka matematyki pani Anna Staszczak.  

 

Sztafety bezkonkurencyjne w pływaniu! 

W dniu 31 maja 2015 r. w Stalowej Woli odbył się Ogólnopolski Drużynowy Wielobój 

pływacki 10-11 lat. UKS "Delfin" Tarnobrzeg zajął drużynowo 4 miejsce. Poza wynikami 

http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/sukcesy-zawodnikow-oyama-karate-w-mistrzostwach-jury-krakowsko-%E2%80%93-czestochowskiej-w-kata#.VXgfF1L-VCk
http://plywaniesp3.manifo.com/


indywidualnymi warto podkreślić wyniki w sztafetach: II miejsce sztafeta 4x50 m stylem 

zmiennym dziewcząt (Skwara Kamila, Błażejczak Zuzanna, Grębowiec Laura, Gładysz 

Agata) � 2:53,52 srebrny medal, I miejsce sztafeta 4x50m stylem dowolnym dziewcząt 

(Skwara Kamila, Błażejczak Zuzanna, Grębowiec Laura, Gładysz Agata) � 2:31,20 złoty 

medal, II miejsce sztafeta 4x50 m stylem dowolnym chłopców (Zbyradowski Kacper, 

Wdowiak Tomasz, Szklarz Mateusz, Zych Mikołaj) � 2:29,87 srebrny medal. Szczegółowe 

informacje na podstronie "Pływanie" - Kliknij Tu !  

Mamy wyniki sprawdzianu szóstoklasisty! 

W piątek, 29 maja 2015 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki 

ogólnopolskie sprawdzianu kompetencji, a wraz z nią wyniki szczegółowe udostępniła także 

OKE w Krakowie. Tegoroczny sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich 

sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (z wykorzystaniem 

wiedzy historycznej i przyrodniczej). Na rozwiązanie pierwszej części uczniowie mieli 80 

min., a po przerwie rozwiązywali zadania z języka obcego - w wypadku SP3 z języka 

angielskiego. Z uzyskanych wyników (typ wymagań standardowy) wynika, że szóstoklasiści 

SP3 uzyskali wyniki na poziomie: j. polski (77,3%), matematyka (67,2%) i j. angielski 

(83,5%). Wyniki szkoły są powyżej wyników uzyskanych w gminie, powiecie i 

województwie! A tak wyglądają wyniki poszczególnych klas:  

 Klasa 6 "a": j. polski (75,4%), matematyka (72,5%) i j. angielski (87,0%)  
 Klasa 6 "b": j. polski (79,2%), matematyka (80,2%) i j. angielski (89,8%)  
 Klasa 6 "c": j. polski (83,3%), matematyka (64,6%) i j. angielski (86,3%)  
 Klasa 6 "d": j. polski (68,2%), matematyka (43,4%) i j. angielski (65,3%)  

Warto dodać, że uczniowie klas szóstych naszej szkoły w komplecie napisali sprawdzian w 

dniu 1 kwietnia 2015 r. dlatego termin dodatkowy już ich nie dotyczy. Szczegółowe wyniki 

uczniów dostępne sa po zalogowaniu na stronę OKE Kraków =>>>Zaloguj się !  

Sukcesy powiatowe SP3 w czwórboju i trójboju! 

26 maja 2015 r. "Trójka" była organizatorem Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 

czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. W wyniku zaciętej rywalizacji nasi 

uczniowie stanęli w tych zawodach na najwyższym stopniu podium i uzyskali awans do 

finałów wojewódzkich w Rzeszowie, które odbędą się 2-3 czerwca br. w Rzeszowie. Co 

ważne, SP3 jako gospodarz powiatowych IMS w trójboju lekkoatletycznym zajęła I miejsce 

w tegorocznych zawodach zarówno w kategorii chłopców jak i dziewcząt. Zawody rozegrano 

21 maja 2015 r. Zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę w finale wojewódzkim w 

Rzeszowie 16 czerwca br. Więcej informacji na podstronie "SPORT" =>>>Kliknij Tu!  

Ekologiczny heppening dla przedszkolaków 

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do Projektu "Materia Baterii" w dniu 25 maja 

2015 r. w SP3 został zorganizowany happening ekologiczny. Hasło tego happeningu to: "O 

środowisko dbamy baterie zbieramy". Skandując te słowa uczniowie naszej szkoły wyruszyli 

do Przedszkola nr 2, gdzie odwiedzili grupę sześciolatków i pięciolatków, gdzie uczniowie 

"Trójki" krótko przedstawili najbardziej istotne cele i motywy, dla których warto zbierać i 

segregować baterie. Przedszkolaki dostały od gości emblematy informujące o segregowaniu 

baterii, które zostały wykonane podczas zajęć uczniów SP3. Dodatkowo goście przygotowali 

http://plywaniesp3.manifo.com/
http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/informacje-o-wynikach-em
http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/informacje-o-wynikach-em
http://www.oke.krakow.pl/inf/
https://www.oke.krakow.pl/sio/login_form.php
http://www.sp3.tbg.net.pl/sport-sp3/index.html


dla zaprzyjaźnionego przedszkola dyplom z podziękowaniem za współpracę. W happeningu 

tym reprezentowały "Trójkę" klasa II "a" i III "a", wraz z wychowawcami p. Renatą Michno i 

p. Anną Kowalską oraz koordynatorem projektu p. Moniką Janczy.  

 

Najwyższe podium dla Basi Malarz z SP3 w Tarnobrzegu! 

Jak informuje pan Janusz Bobula w dniach 23-24 maja 2015 r. odbywały się na Jeziorze 

Nyskim w Głębinowie koło Nysy regaty z cyklu Pucharu Polski w klasie Optimist. W 

regatach tych udział brały: Barbara Malarz, Lilly May Niezabitowska, Aleksandra Bobula i 

Magdalena Śnieżek, uczennice SP3. Ostatecznie, puchar i złoty medal wywalczyła Barbara 

Malarz. Piąte miejsce w rywalizacji zajęła Aleksandra Bobula, siódme miejsce Lilly May 

Niezabitowska, a miejsce dwunaste - Magdalena Śnieżek. Wszystkie zawodniczki są 

reprezentantkami Jacht Klubu "Kotwica" w Tarnobrzegu. Warto dodać, iż w regatach 

startowało 50 zawodników i zawodniczek z dziesięciu klubów z całej Polski. Więcej 

informacje na stronie JK "Kotwica" w Tarnobrzegu =>>>Kliknij Tu !  

 

Aktywnie z PWSZ w Tarnobrzegu 

22 maja 2015 r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu (kierunek "Turystyka i rekreacja") zorganizowali w w naszej 

szkole zajęcia warsztatowe pt. "Aktywny Dzień Dziecka". Koordynatorem przedsięwzięcia 

był dr Marcin Warchoła, a w zajęciach warsztatowych uczestniczyły dzieci z klasy trzeciej. 

Więcej informacji na stronie PWSZ =>>>Kliknij Tu!  

Sukces naszych siatkarek! 

II miejsce w finale Wojewódzkim Mini Piłki Siatkowej dziewcząt zdobyła 19 maja 2015 r. 

reprezentacja SP3. Zawodniczkom i pani trener gratulujemy!  

 

Sukces piłkarzy ręcznych! 

III miejsce w finale Wojewódzkim Mini Piłki Ręcznej chłopców zdobyła 15 maja 2015 r. 

reprezentacja SP3. Zawodnikom i panu trenerowi gratulujemy!  

 

Kolejne sukcesy naszych pływaków! 

Szymon Skulski spisał się znakomicie w Warszawie zdobywając 16 maja 2015 r. dwa 

medale: złoty i brązowy w ogólnopolskich zawodach "Od młodzika do olimpijczyka". W tym 

samym dniu, ale w Ropczycach reprezentanci naszej szkoły w UKS "Delfin" Tarnobrzeg 

zdobyli wspólnie "worek medali". Gratulujemy! Szczegółowe informacje na podstronie 

"Pływanie" - Kliknij Tu !  

http://www.kotwica.tarnobrzeg.pl/news/display/2015/5/27/zwycistwa-w-pucharze-nysy/
http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/dd-22052015/
http://plywaniesp3.manifo.com/


II i III miejsce w finałach sztafetowych IMS w pływaniu! 

W dniu 14 maja 2015 r. odbył się w Pustkowiu finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w pływaniu sztafet 6x25 m dziewcząt i chłopców. Reprezentanci naszej szkoły zajęli II 

miejsce w pływaniu sztafet 6x25 m dziewcząt oraz III miejsce w pływaniu sztafet 6x25 m 

chłopców. Gratulujemy zawodnikom i trenerom! Szczegółowe informacje na podstronie 

"Pływanie" - Kliknij Tu !  

 

Mamy podium i wyróżnienia! 

Uczennica klasy 5 "c" Anna Paczocha zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie 

Interdyscyplinarnym "Powiat tarnobrzeski - tu jest moja ojczyzna", konkurs zorganizowało 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LIBRI. Ania przygotowała prezentację multimedialną 

pt. "Kościół i klasztor ojców Dominikanów w Tarnobrzegu". Natomiast, prace Julii Karbarz z 

klasy 6 "b" pt. "Powiat tarnobrzeski � tu jest moja ojczyzna", Zuzanny Kasak z 6 "b" pt. 

"Pomnik Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu" i Julii Stefańskiej z klasy 6 "d" pt. "Powiat 

tarnobrzeski � tu jest moja ojczyzna" zdobyły wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!  

Mamy laureata konkursu historycznego! 

Jak informuje pani Agnieszka Paduch, uczeń klasy 5 "a", Tomasz Strycharz jest laureatem 

XX edycji Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-

1514. Od Cedyni do Orszy" (http://www.losyzolnierza.pl/index.php?a=11612015). 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnej edycji konkursu.  

Ekologiczny pokaz mody klas II i III 

28 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbył się ekologiczny pokaz mody � pod hasłem 

"Zdrowa żywność". Uczniowie klas drugich i trzecich przedstawili się w nim jako zdrowe 

warzywa i owoce, tłumacząc w jakich posiłkach można je znaleźć. W ramach projektu 

"Materia Baterii" przedstawiciele tych klas wzięli też udział w konkursie wiedzy na temat 

baterii. Zespoły klasowe odpowiadały na wylosowane pytania, a nagrodą był 

okolicznościowy dyplom dla klasy.  

 

Szóstoklasiści na wycieczce w Krakowie 

W dniach 27-29 kwietnia 2015 roku uczniowie klas: 6a, 6b i 6d wybrali się na wycieczkę do 

Krakowa. Pierwszego dnia nasz przewodnik, pan Sławek pokazał nam Wawel. 

Zawędrowaliśmy również do smoka i jedliśmy pyszne, świeże krakowskie obwarzanki. 

Przewodnik zabrał nas później na krakowski rynek, gdzie jedliśmy lody na wagę. W Kościele 

Mariackim oglądaliśmy Ołtarz Wita Stwosza, a później bawiliśmy się w Ogrodzie 

Doświadczeń im. S. Lema. Wspomina pani Agnieszka Paduch: "Mieszkaliśmy w Ośrodku 

Olimpijskim "KOLNA". Ośrodek jest położony na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku 

Krajobrazowego, posiada wysoki standard zakwaterowania, smaczną kuchnię i basen w 

którym relaksowaliśmy się wieczorem. Drugiego dnia w muzeum AGH zwiedziliśmy stałą 

ekspozycję muzealną oraz doświadczalną kopalnię. Razem z panem Sławkiem 
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spacerowaliśmy po Kazimierzu, dzielnicy w znacznej mierze zamieszkanej niegdyś przez 

ludność żydowską. Wstąpiliśmy do synagogi, zwiedziliśmy przyległy cmentarz, poznaliśmy 

żydowskie legendy, tradycje oraz zwyczaje żywieniowe. Oczywiście zaszliśmy też na słynne 

krakowskie zapiekanki i na ulicę Kupa. Do chrześcijańskiej części Kazimierza przeszliśmy 

koło malowniczo umieszczonej kawiarni (to miejsce można było zobaczyć w kilku filmach). 

Zwiedziliśmy także Fabrykę Oscara Schindlera. Na miejscu fabryki zorganizowano wspaniałe 

multimedialne muzeum. Można zobaczyć, jak wyglądało mieszkanie w getcie czy salon 

fryzjerski z czasów II wojny światowej. Uwagę przykuwa gabinet Schindlera oraz instalacja z 

produkowanych w fabryce wyrobów. Trzeciego dnia wdrapaliśmy się jeszcze na Kopiec 

Kościuszki, zwiedziliśmy fort i muzeum z figurami woskowymi sławnych Polaków. Ostatnim 

punktem naszej wycieczki było Muzeum Lotnictwa Polskiego. Kraków to miasto, gdzie na 

każdym kroku czuć tchnienie historii. Naprawdę warto się tam wybrać z uczniami!"  

 

Zbiórka PAH na rzecz ofiar w Nepalu 

"W sobotę 25 kwietnia o 11:56 czasu lokalnego w Nepalu, niecałe 50 km od stolicy, 

Katmandu, doszło do trzęsienia ziemi o ogromnej sile (7.8 w skali Richtera). Już 8 milionów 

osób zostało dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi. Każdego dnia pojawią się 100 wstrząsów 

wtórnych. Pomóż" - czytamy na stronach PAH. Każdy z nas może włączyć się w POMOC: 

WPŁAĆ ON-LINE. Wybierz cel darowizny "Nepal" lub WPŁAĆ na konto PAH: BPH S.A. 

91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem "Nepal"  

Więcej informacji na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej =>>>Kliknij Tu!  

Piosenka sposobem na naukę j. angielskiego 

Dnia 23 kwietnia 2015 r. w odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. Swoje 

umiejętności wokalne oraz językowe zaprezentowało siedmiu wykonawców (Marcelina 

Salamon, Anatol Środa, Aleksandra Dudek razem z Liberty Ann Wilk, Barbara Barnaś razem 

z Mają Puzio, Michalina Baran, Oliwia Oszczudłowska, Magdalena Krzyżek), a entuzjaści 

śpiewu mieli okazję do wspólnej zabawy. Ostatecznie uczniowie zajęli następujące lokaty: I 

miejsce: Magdalena Krzyżek, II miejsce: Michalina Baran oraz III miejsce: Aleksandra 

Dudek z Liberty Ann Wilk. Warto dodać, że prezentacje zostały wysłuchane i ocenione przez 

jury w składzie: pani Anna Staszczak, pani Elżbieta Wojdyła, pani Beata Stępień i pan Marcin 

Sobowiec. Organizator konkursu była pani Anna Dziama. Do zobaczenia za rok!  

 

VIII Przegląd Małych Form Teatralnych za nami... 

Dnia 21 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się VIII Przegląd Małych Form 

Teatralnych o charakterze profilaktycznym. Hasłem przewodnim było: �Nie piję, nie palę, 

nie biorę�, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw wśród 

dzieci oraz wdrażanie do dbałości o własne zdrowie. W przeglądzie wzięły udział cztery 

tarnobrzeskie szkoły. Dzieci pod kierunkiem swoich nauczycieli zaprezentowały swoje 

zdolności teatralno-wokalne, przypominając wszystkim, jak bardzo szkodliwe są używki. 

Szkoła Podstawowa nr 4 wprowadziła nas w atmosferę przedstawieniem "List Joli", Szkoła 

Podstawowa nr 7 przeniosła nas do świata baśni w inscenizacji "W niewoli nałogów", 
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natomiast z najmłodszymi uczestnikami ze Szkoły Podstawowej nr 9 podróżowaliśmy po 

bezludnych wyspach w przedstawieniu "Piraci". Przegląd zakończyli i podsumowali 

organizatorzy przeglądu własnym występem pt. "Nie palę, nie piję, nie biorę!". Wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy, statuetki oraz drobne upominki.  

 

Poniżej relacja Telewizji Lokalnej TVL na temat naszego przeglądu:  

Koszykarze w gronie najlepszych na Podkarpaciu! 

Drużyna koszykarzy naszej szkoły zdobyła brązowy medal w Finale Wojewódzkich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w mini koszykówce chłopców, który odbył się 16 kwietnia 2015 r. w 

Przeworsku. Nasi uczniowie ponownie znaleźli się w gronie najlepszych drużyn Podkarpacia. 

Zawodnikom i trenerowi, p. Andrzejowi Rupali gratulujemy!  

 

Kolejne medale i rekordy naszych pływaków! 

Na podstronie "Pływanie" najnowsze informacje dotyczące sukcesów naszych pływaków z 

UKS "Delfin": z Międzynarodowych Zawodów Pływackich w Stalowej Woli (11-12 kwietnia 

2015 r.) oraz Ogólnopolskich Zawodów Pływackich "Od młodzika do olimpijczyka" w 

Warszawie (11 kwietnia 2015 r.). Kliknij Tu!  

Życzenia Wielkanocne! 

 

Sprawdzian kompetencji w SP3 okiem TVL 

Poniżej zamieszczamy relacje Telewizji Lokalnej TVL z 1 kwietnia 2015 r., czyli dnia gdy 

szóstoklasiści pisali sprawdzian kompetencji:  

Zwycięstwo Agaty w tenisa ziemnego! 

Jak informuje pani Agnieszka Paduch w sobotę, 28 marca 2015 r. na hali MOSiR w 

Tarnobrzegu odbył się turniej tenisa ziemnego dla dziewcząt w dwóch kategoriach 11-13 i 13-

15 lat. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Tarnobrzeski Klub Tenisowy. Pierwsze 

miejsce w swojej kategorii zdobyła uczennica naszej szkoły Agata Gładysz (4 "a"). Agata w 

finale pokonała przeciwniczkę 2:0. Życzymy jej kolejnych sukcesów sportowych.  

 

Uczeń 4 "c" i absolwent SP3 na podium w karate! 

Wiktor Gągola (4 "c") i Sebastian Dziama (absolwent SP3), obecnie uczeń II klasy technikum 

w Zespole Szkół im. S. Staszica w Tarnobrzegu zajęli dwa drugie miejsca w konkurencji 

kumite, w swojej kategorii, podczas II Mistrzostw Polski Wschodniej Oyama Karate (28 

marca 2015 r.). Warto dodać, że Sebastian z racji wieku jest już utytułowanym zawodnikiem. 
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Ostatnio zajął m.in. II miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia (konkurencja semi-knockdown; 

juniorzy starsi) 26 października 2014 r. w Tarnobrzegu, II miejsce w kategorii do 80 kg w 

Mistrzostwach Polski Oyama Karate (Andrychów, 12-13 kwietnia 2014 r.) oraz II miejsce w 

kumite, podczas I Otwartych Mistrzostw Polski Wschodniej (Lublin 8 marca 2014 r.). 

Zawodnikom i ich Sensejom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  

Kolejny Przegląd Małych Form Teatralnych w SP3 

Dnia 25 marca 2015 r. w naszej szkole odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych o 

charakterze profilaktycznym "Jestem EKO! - dbam o zdrowie". Hasłem przewodnim 

przeglądu było zdrowie jako kapitał, który pozwala nam osiągnąć nasze cele, satysfakcję i 

spełnienie w życiu. Celem przeglądu było kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci 

oraz wdrażanie do dbałości o własne zdrowie. W przeglądzie wzięło udział sześć 

tarnobrzeskich przedszkoli w tym przedszkola nr 1, 2, 6, 7, 13 i 17. Dzieci pod kierunkiem 

nauczycieli zaprezentowały swoje zdolności teatralno-wokalne, przypominając wszystkim jak 

bardzo ważne jest rozróżnienie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na nasze 

życie. W atmosferę dbałości o zdrowie, wprowadziła nas klasa I "c", która pod kierunkiem 

wychowawczyni pani Doroty Zdańkowskiej zaprezentowała piosenkę o charakterze 

profilaktycznym.  

 

Awans wojewódzki naszych szczypiornistów! 

Jak poinformował pan Krzysztof Kaczmarek, nasz nauczyciel w-f, drużyna chłopców z SP3 

zdobyła 23 marca 2015 r. w Radomyślu Wielkim I miejsce podczas półfinału wojewódzkiego 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej i tym samym awansowała do finału 

wojewódzkiego. Naszym reprezentantom i ich trenerowi - gratulujemy! Szczegółowe 

informacje na podstronie "SPORT" =>>>Kliknij Tu!  

Wiosenny worek medali naszych pływaków... 

Reprezentanci UKS "Delfin" SP3 Tarnobrzeg wrócili 21 marca 2015 r. z 12 medalami (3 

złote, 6 srebrnych i 3 brązowe). W pierwszy dzień wiosny, w Strzyżowie odbyły się zawody 

pływackie "Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego Dzieci 10-11 lat". Dzień wcześniej, w 

Pustkowiu Osiedle (pow. dębicki) odbył się Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w pływaniu sztafetowym 6 x 25 m. Reprezentanci SP3 (sztafeta dziewcząt i chłopców) 

zdobyli odpowiednio - sztafeta dziewcząt II miejsce, a sztafeta chłopców - III miejsce. 

Zawodnikom i trenerom gratulujemy! Szczegółowe informacje na podstronie "Pływanie" 

=>>> Kliknij Tu!  

Zainteresowanie częściowym zaćmieniem słońca 

W piątek 20 marca 2015 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość oglądania częściowego 

zaćmienia słońca za pomocą profesjonalnych teleskopów słonecznych. W ten niecodzienny 

sposób przywitali wiosnę. Kolejne zaćmienie widoczne w Europie będzie za 11 lat.  

 

"Jest szansa na złoto" koszykarzy SP3 
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Jak informuje pan Andrzej Rupala, nasz nauczyciel w-f i trener koszykarzy: - Drużyna 

koszykarzy naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w mini koszykówce chłopców, który odbył się 17 marca w Stalowej 

Woli. Nasi zawodnicy ponownie znaleźli się w gronie najlepszych drużyn Podkarpacia. Finał 

Wojewódzki IMS odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. Jest szansa na złoto!  

Nasz absolwent i wychowanek ze srebrem MP! 

Konrad Kadrow, nasz absolwent i wychowanek UKS "Delfin" Tarnobrzeg srebrnym 

medalistą Zimowych Mistrzostw Polski w pływaniu! Szczegółowe informacje na podstronie 

"Pływanie" =>>> Kliknij Tu!  

Już niedługo sprawdzian dla klas 6! 

W załączniku (pdf) prezentujemy kilka najważniejszych wskazówek i informacji dla 

tegorocznych szóstoklasistów i ich Rodziców przed sprawdzianem kompetencji, który w tym 

roku odbywa się w nowej, dwuczęściowej formule.  

Kliknij tu i poczytaj!  

Halowy Turniej Piłkarski "3 CUP" 

W dniach 4-5 marca 2015 r. w SP3 odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej "3 CUP" pod 

honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg. 4 marca zespół naszej szkoły zajął 

drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a 5 marca - reprezentacja naszej szkoły "A" - 

miejsce pierwsze. Szczegółowe informacje, fotografie i wyniki wszystkich szkół na 

podstronie sportowej SP3. Gratulujemy! Relację z imprezy sportowej zamieściło już "Echo 

Dnia" - Klikjnij Tu!  

Szkoła otwarta na oścież! 

2 marca 2015 r. w godzinach popołudniowych w naszej szkole zorganizowany został Dzień 

Otwarty dla Dzieci i Rodziców. Zorganizowany był przede wszystkim z myślą o dzieciach, 

które z dniem pierwszego września rozpoczną naukę w szkole. Celem imprezy, oprócz miło 

spędzonego czasu, było pokazanie bogatej oferty edukacyjnej, jaką dysponuje nasza szkoła. 

Dzieci oraz ich opiekunowie przyglądali się pracy "Trójeczki" i wzięli udział w 

najróżniejszych zajęciach: edukacyjnych, sportowych oraz w świetlicy szkolnej. Sześciolatki 

miały również okazję obejrzeć klasopracownie przeznaczone dla najmłodszych uczniów. Tam 

rozwiązywały łamigłówki na nowoczesnej interaktywnej tablicy. Zainteresowaniem cieszyła 

się także świetlica szkolna, w której uczniowie, po zakończeniu lekcji spędzają czas, 

odrabiają zadania domowe i rozwijają swoje zainteresowania. Wędrując korytarzami 

szkolnymi goście podziwiali wystawę kukiełek i pacynek wykorzystywanych w 

przedstawieniu, liczne puchary, medale i trofea sportowe, a także kroniki szkoły. Obejrzeli też 

sale gimnastyczne, gdzie w czasie zajęć wychowania fizycznego uczniowie rozwijają swoje 

talenty siatkarskie, koszykarskie i piłkarskie. Dzieci z zaciekawieniem brały udział we 

wszystkich przygotowanych przez nauczycieli i uczniów zajęciach. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się zawody sportowe i zajęcia z wykorzystaniem łódki Optimist, na której to przyszli 

uczniowie klas pływacko-żeglarskich będą mieli możliwość pływania w czasie zajęć. Na 

koniec zainteresowani Rodzice otrzymali foldery informujące o zajęciach prowadzonych w 

naszej szkole, o możliwości zapisania swoich pociech do klas o profilu: pływackim, 
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pływacko-żeglarskim i artystycznym. Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie. Z 

radością czekamy na przyszłych pierwszoklasistów już pierwszego września tego roku!  

 

Absolwent SP3 w kadrze drugoligowej "Siarki" 

Jednym z zawodników drugoligowej drużyny "Siarki" MOSiR Tarnobrzeg jest absolwent 

naszej szkoły Karol Głowacki. Karol ukończył szkołę w 2010 roku. Uczęszczał do klasy 

sportowej, grał w koszykówkę a także godnie reprezentował naszą szkołę w odnoszącej 

sukcesy drużynie badmintonistów. Szlify piłkarskie zdobywał pod okiem trenerów: M. 

Kozłowskiego, M. Szymczaka, M. Mrzygłoda , M Wojnara, a także w Piłkarskiej Akademii 

PIKO trenera Ł. Kościelskiego, gdzie mógł zmierzyć się z juniorami Olimpiakosu Pireus, 

Panathinaikosu Ateny i Atromitosu Ateny. Sezon 2013/2014 to był wyjątkowy czas dla 

Karola. Po raz pierwszy w swojej przygodzie z piłką miał okazję grać na tzw. dwóch 

frontach; ligowym (jako junior starszy) oraz A klasowym. Uznany został wówczas za 

objawienie sezonu. W barwach pierwszej drużyny "Siarki" zadebiutował 19 lipca 2014 r. w 

zwycięskim (2:1) meczu Pucharu Polski z Pniówkiem Pawłowice. W chwili obecnej Karol 

regularnie trenuje z pierwszym zespołem. Życzymy dalszych sukcesów!  

 

Pływackie sztafety "Trójki" awansowały! 

Najlepszy wynik wśród sztafet pływackich i awans do półfinału wojewódzkiego uzyskała 27 

lutego 2015 r. reprezentacja chłopców i dziewcząt SP3. Zawody rozegrane zostały na 

obiektach MOSIR w Tarnobrzegu, a organizatorem zmagań była tarnobrzeska "Trójka". 

Więcej szczegółów na stronie UKS "Delfin" oraz MOSIR w Tarnobrzegu. Informacje na ten 

temat zamieściło także "Echo Dnia" =>>>Kliknij Tu!. Zawodnikom i trenerom pływania 

gratulujemy!  

Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych! 

26 lutego 2015 r. w MOSiR w Tarnobrzegu odbyło się podsumowanie Powiatowego 

Współzawodnictwa Sportowego Szkół. Nasza szkoła zajęła I miejsce i uhonorowana została 

pięknym pucharem, dyplomem oraz piłką do koszykówki.  

Koszykarze "Trójki" wygrali w rejonie! 

Koszykarze naszej szkoły zajęli 25 lutego 2015 r. pierwsze miejsce w Rejonowych 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Stalowej Woli wysoko pokonując gospodarzy 48:19 oraz 

drużynę z Trześni 60:11. Zawodnikom i ich trenerowi, p. Andrzejowi Rupali - gratulujemy!  

 

Dzień Otwarty "Trójki" dla przedszkolaków 

2 marca 2015 roku (poniedziałek) od godz. 16.30 odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły dla 

dzieci przedszkolnych. Zainaugurowane zostanie spotkaniem z panią dyrektor, mgr 

Anettą Martyniuk na dużej sali gimnastycznej. W dalszym programie szereg spotkań i 
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licznych atrakcji m.in. zajęcia wspomagające rozwój ucznia - sala 10, "Ciekawe liczby" - 

edukacja multimedialna - sala 1, "Ruch to zdrowie i zabawa" - sala 3, "Świat techniki w 

eksperymentach" - sala 4, Doświadczenia przyrodnicze - sala 17, "Piszę i czytam" - edukacja 

multimedialna - sala 39, "Zgaduj - zgadula" - sala 69 (świetlica szkolna), "Odpoczynek i 

zabawa" - świetlica szkolna i "Zajęcia sportowe" - duża sala gimnastyczna. Serdecznie 

zapraszamy!  

Sukcesy piłkarzy "Trójki" na feriach 

Podczas turnieju piłkarskiego dla uczniów szkół podstawowych w Tarnobrzegu, który odbył 

się 9 lutego 2014 r. w hali MOSiR, bezkonkurencyjni okazali się uczniowie SP3! 

Szczegółowe informacje w relacji MTV Tarnobrzeg:  

Lekcje dla przedszkolaków w SP3 

Jak co roku gościmy w progach naszej szkoły tarnobrzeskich przedszkolaków. W dniu 20 

stycznia 2015 r. nasi mali goście wizytowali lekcję przyrody, którą poprowadziła pani mgr 

Beata Stępień. Kilka dni później dzieci uczestniczyły w lekcji zajęć komputerowych, które w 

klasach I-III prowadzi pani mgr Małgorzata Samek. Oczywiście, wszystkie zajęcia odbywały 

się pod "czujnym okiem" pani Dyrektor, mgr Anetty Martyniuk.  

 

II i IV miejsce dla naszych nauczycieli ! 

Plebiscyt sportowy "Echa Dnia" rozstrzygnięty! Pani Angelika Michalik, nauczyciel i trener 

pływania w SP3 wywalczyła II miejsce wśród najpopularniejszych trenerów Tarnobrzega i 

powiatu tarnobrzeskiego. Natomiast, nasz nauczyciel w-f i trener koszykówki, pan Andrzej 

Rupala na zajął IV miejsca wśród najpopularniejszych sportowców 2014 roku w Tarnobrzegu 

i powiecie tarnobrzeskim. Gratulujemy! Więcej informacji na stronie "Echa Dnia" 

=>>>Kliknij Tu !  

Wyśpiewała finał regionalny... 

Nasza uczennica, Magdalena Krzyżek (VI "a") 15 stycznia 2015 r. otrzymała nominacje do 

finału Regionalnego Konkursu "Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki" organizowanego przez 

Tarnobrzeski Dom Kultury. Główny cel inicjatywy TDK, zainicjowanej jeszcze w 1995 roku, 

to prezentacja bogatej twórczości kolędniczej i promocja współczesnej interpretacji kolęd i 

pastorałek. Laureaci eliminacji wstępnych spotkają się w finale konkursu 25 stycznia 2015 r. 

o godz.11.00 w TDK. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!  

Zimowy bieg po zdrowie... 

7 stycznia 2015 r. świetlica szkolna SP3 wraz z nauczycielami wychowania fizycznego była 

organizatorem turnieju sportowego dla tarnobrzeskich przedszkolaków. Więcej informacji na 

stronie internetowej świetlicy szkolnej =>>>Kliknij Tu !  

"Mali kolędnicy" z SP3 w Przedszkolu nr 6 

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150122/SPORT06/150129664
http://sp3swietlicatbg.republika.pl/aktualnosci.html


Wizyta uczniów kl. II "c" w Przedszkolu nr 6 w Tarnobrzegu. Przedstawienie "Mali 

kolędnicy" przygotowała wychowawca klasy, mgr Małgorzata Bzdyra. Poniżej relacja z 

jasełek w opracowaniu MTV Tarnobrzeg.  

Dwóch uczniów SP3 w finale wojewódzkim! 

Jak informuje nauczycielka historii, pani Agnieszka Paduch, uczeń klasy 5 "a", Tomasz 

Strycharz zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego XX edycji Konkurs Historycznego 

"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy" 

(http://www.losyzolnierza.pl/index.php?a=1132014). Trzeci etap (wojewódzki) tego konkursu 

odbędzie się 9 kwietnia 2015 roku o godzinie 11. Warto dodać, że także Anatol Środa z klasy 

6 "b" zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu, ale z przyrody 

(http://ko.rzeszow.pl/konkursy/wyniki/2014/wyniki_sp_2_etap_przyroda.pdf). Etap 

wojewódzki tego konkursu odbędzie się 7 marca 2015 r. o godz. 9.30 w Gimnazjum nr 7 w 

Rzeszowie, ul. Rejtana 30. Gratulacje!  

Świąteczny kiermasz II "c" i V "b" 

W dniu 10 grudnia 2014 r. odbył się w naszej szkole kiermasz ozdób bożonarodzeniowych. 

Można było zakupić kartki świąteczne, figurki z masy solnej, ozdobne szyszki-zawieszki na 

choinkę oraz bajecznie kolorowe, styropianowe i papierowe bombki. Wszystkie te ozdoby 

były ręcznie wykonane przez uczniów klasy II "c", V "b" i nauczycielkę Małgorzatę Bzdyrę. 

Zebrane środki zostaną przekazane na montaż urządzeń multimedialnych w klasopracowni 

klasy II "c".  

 

Absolwentka SP3 najlepszym ratownikiem wodnym! 

"Tarnobrzeżanka Patrycja Urbaniak jest piękną, wysportowaną 23-latką, której pasją jest 

pływanie i ratowanie ludzi. Od siedmiu lat jest najlepszą ratowniczką wodną na Podkarpaciu. 

Kolejny złoty medal w ratownictwie wodnym zdobyła w minioną sobotę podczas mistrzostw 

w Rzeszowie" - czytamy w dzisiejszym "Echu Dnia" (12.12.2014 r.). Więcej =>>>Kliknij  

Metalowy koncert mikołajkowy w SP3 ! 

5 grudnia 2014 r. w naszej szkole odbył się koncert mikołajkowy w wykonaniu zespołu HIGH 

VOLTAGE (Wysokie Napięcie). Jego skład tworzą nasi absolwenci - obecnie uczniowie 

drugiej klasy Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu: Bartosz Brzuś (gitara rytmiczna), Filip Fietko 

(gitara prowadząca), Karol Śmiałek (gitara rytmiczna). Oprócz nich w zespole zagrali: Hubert 

Bochnak (gitara basowa), Krzysztof Ordon (perkusja) i Marcin Tomczyk (wokal). Mury 

szkoły wypełniły się dźwiękami głośnej i niezwykle energetycznej muzyki. Usłyszeliśmy 

najpopularniejsze piosenki kultowych zespołów rockowych i heavy metalowych: Guns N' 

Roses, Metallica i AC/DC. Nauczyciele i uczniowie otrzymali niezwykle oryginalny prezent 

mikołajkowy. Występ bardzo się podobał. Świadczą o tym bisy i ogromne brawa. Młodym 

artystom życzymy sukcesów. Mamy nadzieję, że zespół High Voltage wystąpi w naszej 

szkole jeszcze wiele razy.  

 

http://www.losyzolnierza.pl/index.php?a=1132014
http://ko.rzeszow.pl/konkursy/wyniki/2014/wyniki_sp_2_etap_przyroda.pdf


Reprezentanci "Delfina" rywalizowali na Słowacji 

29-30 listopada 2014 roku w Humenne na Słowacji odbyły się międzynarodowe zawody 

pływackie z okazji 30-lecia miejscowego klubu. W zawodach uczestniczyło 25 klubów ze 

Słowacji, Serbii, Białorusi, Rumunii, Węgier, Ukrainy, Czech i Polski. W sumie 250 

zawodników i zawodniczek. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS "Delfin" 

Tarnobrzeg. Podopieczni Angeliki Michalik i Krzysztofa Dydo zdobyli łącznie 23 medale. 

Więcej informacji na podstronie pływanie =>>>Kliknij Tu !  

Pasowanie na pierwszaka i pływaka SP3 

Dzień 14 listopada 2014 r. na zawsze pozostanie w pamięci dzieci z sześciu klas pierwszych 

naszej szkoły. Tego dnia, na basenie tarnobrzeskiego MOSIR-u, pierwszaki zostały przyjęte 

do braci uczniowskiej SP3. W tym szczególnym wydarzeniu pierwszoklasistów wspierali 

rodzice, dziadkowie, a także nauczyciele oraz starsze koleżanki i koledzy. Swoją obecnością 

zaszczycił nas prezydent miasta Tarnobrzeg pan Norbert Mastalerz, naczelnik Wydziału 

Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, pani Anna Czaplińska, 

dyrektor MOSiR pan Marek Grąz, kierownik pływalni pan Mateusz Bajer oraz pan Andrzej 

Rupala, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w SP3 oraz wielokrotny medalista 

mistrzostw Europy i świata weteranów w lekkiej atletyce. W czasie części oficjalnej na 

tarnobrzeskim basenie pływały trzy łódki klasy Optimist sterowane przez uczennice naszej 

szkoły: Aleksandrę Bobulę, Lilly May Niezabitowską i Barbarę Malarz. Swoje umiejętności 

zaprezentowali przedstawiciele pokoleń pływaków z UKS "Delfin", działającego przy SP3. 

Natomiast pasowania "magicznym ołówkiem" dokonały dyrektor tarnobrzeskiej "Trójki", 

pani Anetta Martyniuk i wicedyrektor, pani Iwona Śmiałek. To nie był jednak koniec atrakcji. 

Pierwszaki wykazały się nie lada umiejętnościami. Recytowały, pląsały i śpiewały piosenki o 

sześciu dyscyplinach sportowych: pływaniu, żeglarstwie, koszykówce, siatkówce, piłce 

nożnej oraz tańcu. Ten wybór nie był przypadkowy, ponieważ z tymi wszystkimi sportami 

codziennie zmagają się dzieci uczęszczające do "Trójki". Uczniowie z klas pływackich i 

pływacko-żeglarskich przepływali szerokość basenu, a uczniowie z klas artystycznych 

poddani zostali specjalnej próbie, polegającej na wyłowieniu z lodowatej wody muszelek i 

kamieni. Uczniowie klas sportowych za dotknięciem Neptunowego trójzębu wstąpili do grona 

pływaków i żeglarzy. Wszystkim naszym pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w 

nauce i samych wspaniałych chwil w szkole!  

 

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie internetowej UM Tarnobrzeg =>>>Kliknij Tu !  

Poniżej zamieszczamy relacje MTV Tarnobrzeg z uroczystości pasowania na pierwszaka w 

tarnobrzeskiej "Szóstce" i "Trójce":  

Międzynarodowy certyfikat dla SP3 ! 

Nasza szkoła z międzynarodowym certyfikatem "Zielonej Flagi" ! Więcej na stronie UM 

Tarnobrzega =>>>Kliknij Tu !  

5 historyków SP3 w rejonie... 

http://plywaniesp3.manifo.com/
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/pasowanie-na-pierwszaka-i-plywaka-w-sp-3
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/kolejne-wyroznienie-dla-placowek-z-tarnobrzega#.VGYpF2eHhZI


Jak informuje pani Agnieszka Paduch, 5 listopada 2014 roku uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w XX Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego "Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972�1514. Od Cedyni do Orszy" 

(http://www.losyzolnierza.pl/). Do II etapu � rejonowego - zakwalifikowało się 5 uczniów: 

Marcin Starzak z 6 "d" (94%), Tomasz Strycharz z 5 "a" (94%), Julia Karbarz z 6 "b" (83%), 

Anna Makuch z 6 "c" (83%) i Piotr Skowron z 5 "a" (77%). Więcej informacji =>>>Kliknij 

Tu !. Gratulujemy! Kolejne eliminacje konkursowe odbędą się 10 grudnia 2014 roku o 

godzinie 11:00.  

Nasi piłkarze w eliminacjach powiatowych! 

Jak informuje trener naszych szkolnych piłkarzy, pan Piotr Ordon, bardzo dobrze 

zaprezentowała się reprezentacja chłopców SP3 w pierwszym etapie turnieju o Puchar 

Tymbarku w kategorii U12. Zawody odbyły się 04 listopada 2014 r. w Nowej Dębie na 

Orliku. Do turnieju przystąpiło 3 zespoły: Szkoła Podstawowa w Cyganach oraz Szkoła 

Podstawowa nr 9 i nr 3 z Tarnobrzega. Nasi chłopcy pierwszy mecz wygrali 2:1 (1:0) ze 

Szkołą Podstawową nr 9. W drugim meczu pewnie pokonali Szkołę Podstawowa z Cygan 5:1 

(2:0). Nadmienić trzeba, iż nasza kadra składała się z większości z zawodników klas 

czwartych (osiem osób), a tylko 2 zawodników było z klasy piątej. Zespół tarnobrzeskiej 

"Trójki" uzyskał tym samym prawo reprezentowania powiatu tarnobrzeskiego w drugim 

etapie turnieju. Kadra zespołu wystąpiła w następującym składzie: Filip Krempa, Filip 

Plamitzer, Kacper Zbyradowski, Błażej Magda, Brajan Maciąg, Fabian Wojtaszek, Patryk 

Mastalerczyk, Oskar Płudowski, Garboś Jakub i Kacper Avetisyan. Gratulujemy i trzymamy 

kciuki za następne sukcesy!  

 

Absolwentka SP3 Mistrzynią Polski! 

"Dziewięć medali podczas rozegranych w Pleszewie Indywidualnych Mistrzostw Polski 

niepełnosprawnych zdobyli reprezentanci Integracyjnego Klubu Sportowego Jezioro 

Tarnobrzeg" - czytamy w "Echu Dnia" z 29 października 2014 r. Mistrzostwo Polski w 

rywalizacji indywidualnej wywalczyła Karolina Pęk, absolwentka SP3. Gratulujemy! Więcej 

informacji na temat bieżących sukcesów Karoliny można znaleźć na stronie IKS Jezioro 

Tarnobrzegu.  

Polska - 25 lat wolności 

Zachęcam uczniów naszej szkoły do zamawiania mapy wydanej przez Premiera RP z okazji 

25 lat wolności. Autorami mapy są Aleksandra i Daniel Mizielińscy, graficy i autorzy książek 

dla dzieci. Wejdź na stronę premiera i zamów egzemplarz mapy: https://mapa.premier.gov.pl/ 

Mój egzemplarz już do mnie dotarł. Pozdrawiam - A. Paduch, nauczyciel historii SP3.  

Zarządzenie Dyrektora z 09-09-2014 r. 

Publikujemy zarządzanie Dyrektora szkoły z 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia 

dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 

2014/2015. Szczegóły w pliku (pdf): Zarządzenie z 09-09-2014 r.  

http://www.losyzolnierza.pl/
http://www.losyzolnierza.pl/index.php?a=115115115
http://www.losyzolnierza.pl/index.php?a=115115115
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141029/SPORT06/141028798
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karolina_P%C4%99k
http://www.ikstarnobrzeg.pl/
http://www.ikstarnobrzeg.pl/
https://mapa.premier.gov.pl/
http://www.sp3tar.republika.pl/zarzadzenie09092014.pdf


Absolwent SP3 w kadrze siatkarzy! 

Jak informuje pani Agnieszka Paduch, męska siatkówka w Tarnobrzegu powróciła na ligowe 

parkiety. Jednym z zawodników KPS Siarki MOSiR Tarnobrzeg jest absolwent naszej szkoły 

Piotr Siudak. Piotr ukończył szkołę w 2009 roku. Uczęszczał do klasy sportowej, ale także 

godnie reprezentował naszą szkołę w poczcie sztandarowym. Gratulujemy Piotrowi 

powołania do drużyny, życzymy wielu sukcesów sportowych i trzymamy kciuki za wysokie 

wyniki na egzaminach gimnazjalnych. Nasi siatkarze zadebiutują przed własną publicznością 

w niedzielę 26 października 2014 r., podejmując drużynę z Kolbuszowej. Serdecznie 

zapraszamy na mecz.  

 

Gazetka szkolna Ani zbiera głosy... 

Uczennica naszej szkoły, Anna Paczocha z klasy V "c" uczestniczy w konkursie na projekt 

gazetki szkolnej. Zachęcamy do oddawania głosu na prace Ani. W tym celu należy najpierw 

należy wejść na stronę http://gazetkaszkolna.cartoonnetwork.pl/gallery. Następnie należy 

znaleźć pracę Ani, posługując się strzałeczkami na stronie (znaki graficzne > lub <). Gazetka 

jest podpisana jako "Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu". Należy wówczas na nią 

kliknąć i wtedy pokaże się w całości. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie wybranej 

ilości gwiazdek (najlepsza ocena: 5 gwiazdek). Głosować można codziennie, ale tylko do 31 

października 2014 r. (włącznie).  

Elektroniczna wersja książki jubileuszowej 

Dzięki uprzejmości i życzliwości pani mgr Stanisławy Mazur, dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu elektroniczna wersja książki 

jubileuszowej, wydanej z okazji 50-lecia naszej szkoły dostępna jest w zbiorach 

Tarnobrzeskiej Biblioteki Cyfrowej, a za jej pośrednictwem w zbiorach wszystkich bibliotek 

krajowych zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Życzymy zainteresowanym 

interesującej lektury. Więcej na stronie ->>>tbc.tarnobrzeg.pl  

Przypominamy jednocześnie, że aby bezproblemowo korzystać z funkcjonalności biblioteki 

cyfrowej zaleca się zainstalowanie następującego oprogramowania: wtyczka LizardTech 

DjVu plugin (Windows) lub DjVuLibre (Linux), zainstalowanie w komputerze środowiska 

Java, które umożliwia uruchamianie apletów w przeglądarce internetowej oraz korzystanie z 

możliwie najnowszej wersji przeglądarki internetowej.  

Refleksja po jubileuszu SP3 

Nasz wieloletni trener pływania pan Robert Rybicki napisał m.in. "W tym roku szkolnym 

Anno Domini 2014 obchodzimy jubileusz 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 3. Jako 

jej absolwent, ale i nauczyciel pozwolę sobie na kilka refleksji. To "szmat" czasu, przez mury 

szkoły i basenu przewinęło się setki, tysiące młodych ludzi. Na salach gimnastycznych 

zostawili swój pot młode siatkarki i koszykarze. O niektórych z nich napisano w książce 

jubileuszowej. O niektórych zapomniano. Nie miejcie nam tego za złe - to w końcu pół 

wieku. Staraliśmy sobie o wszystkich przypomnieć, ale pamięć ludzka jest zawodna, więc 

wybaczcie!!! (...)". Całość refleksji na podstronie ->>>Kliknij Tu !  

http://gazetkaszkolna.cartoonnetwork.pl/gallery
http://fbc.pionier.net.pl/pro/informacje-ogolne/
http://tbc.tarnobrzeg.pl/dlibra/docmetadata?id=2804
http://djvu.com.pl/download/DjVuBrowserPlugin.exe
http://djvu.com.pl/download/DjVuBrowserPlugin.exe
http://djvu.sourceforge.net/
http://www.java.com/pl/download/
http://plywaniesp3.manifo.com/


Uroczystości z okazji Dnia KEN i jubileuszu SP3 

W środę, 15 października 2014 r. odbyły się miejskie uroczystości z okazji Dnia Komisji 

Edukacji Narodowej, połączone z uroczystym jubileuszem 50-lecia istnienia naszej szkoły. 

Spotkanie o godz. 12.00 na sali widowiskowej w Tarnobrzeski Domu Kultury poprzedziła 

uroczysta Msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla, której głównym celebransem był ks. bp 

Krzysztof Nitkiewicz, pasterz diecezji sandomierskiej. Już w TDK, na wstępie pani dyrektor 

Anetta Martyniuk przywitała wszystkich zaproszonych gości, a potem m.in. przybliżyła 

historię naszej placówki. Życzenia pracownikom oświaty złożył potem Poseł na Sejm RP, pan 

Mirosław Pluta. W uroczystości uczestniczył także Podkarpacki Kurator Oświaty, pan Jacek 

Wojtas, który z okazji przypadającego święta wręczył Medale KEN oraz swoje nagrody i 

złożył życzenia wszystkim pracownikom oświatowym Tarnobrzega, ze szczególnym 

akcentem na grono pedagogiczne i pracowników SP3. Następnie, Prezydent Tarnobrzega pan 

Norbert Mastalerz (odznaczony dziś wraz z innymi nauczycielami Medalem KEN) wręczył 

swoje nagrody dla wyróżniających się pedagogów i pracowników tarnobrzeskiej oświaty. Po 

wystąpieniach zaproszonych gości, w tym m.in. pana Marka Freyera w imieniu obecnych na 

uroczystościach przedstawicieli rodziny patrona naszej szkoły, przede wszystkim z 

życzeniami z okazji jubileuszu 50-lecia naszej szkoły, nastąpiła część artystyczna 

przygotowana przez nauczycieli i dzieci z SP3 oraz absolwentów 'Trójki' i przyjaciół szkoły. 

Uroczystości formalne kontynuowane były dalej, po przejściu wszystkich gości i gospodarzy 

przed budynek placówki, gdzie byli dyrektorzy SP3 wraz z panią dyrektor A. Martyniuk 

wspólnie odsłonili pamiątkową tablicę, umieszczoną przy głównym wejściu do szkoły, a 

poświęconą przez ks. Adama Marka. Podsumowaniem spotkania był skromny poczęstunek 

dla wszystkich zaproszonych gości, zorganizowany w sali gimnastycznej (tzw. kolegialnej), 

przy współudziale rodziców, pracowników, nauczycieli i dyrekcji SP3. Warto dodać, że 

podczas uroczystości rozprowadzano z powodzeniem okolicznościową publikację książkową 

pt. Tarnobrzeska 'Trójka'. Źródła do dziejów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Alfreda Freyera 

(Tarnobrzeg 2014).  

A tu znajdują się relacje medialne i inne informacje na ten temat zamieszczone w Internecie 

(postaramy się uzupełniać na bieżąco):  

 Radio "Leliwa" - Kliknij Tu !  
 "Echo Dnia" - Kliknij Tu !  
 Diecezja Sandomierska - Kliknij Tu !  
 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Kliknij Tu !  
 Urząd Miasta Tarnobrzeg - Kliknij Tu !  
 Miejska Telewizja Tarnobrzeg - Kliknij Tu !  
 "Echo Dnia" - Kliknij Tu !  

Odznaczenia i Nagrody dla nauczycieli SP3 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października 2014 r.) Złoty Medal za Długoletnią 

Służbę otrzymała mgr Małgorzata Głowacka, a Medal Komisji Edukacji Narodowej - mgr 

Lucyna Pęczkowska. Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała mgr Anetta 

Martyniuk, dyrektor SP3, a Nagrodę Prezydenta Miasta Tarnobrzega - mgr Alicja Chomka. 

Ponadto nagrodami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. A. Freyera wyróżnionych 

zostało 11 nauczycieli naszej szkoły. Wszystkim gratulujemy!  

SP3 z certyfikatem Zielonej Flagi ! 

http://www.leliwa.pl/news/show/tarnobrzeg_obchody_dnia_komisji_edukacji_narodowej_i_50-lecie_szkoly_podstawowej_numer_3
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141016/POWIAT0304/141018928
http://www.diecezjasandomierska.pl/diec/2792-jubileusz-piecdziesieciolecia-dzialalnosci-obchodzila-szkola-podstawowa-nr-3-w-tarnobrzegu
http://www.ko-rzeszow.blogspot.com/
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/trojka-szkoli-od-pol-wieku#.VEExKVewRZI
http://tv.tarnobrzeg.pl/2014/10/informacje-2014-10-17/
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141019/POWIAT0304/141018281


Jak poinformowała nas pani Monika Janczy, SP3 właśnie otrzymała oficjalną informację, że 

w dniu 16 września 2014 miało miejsce posiedzenie członków Kapituły Programu "Szkoły 

dla Ekorozwoju"", która zatwierdziła ocenę aplikacji o certyfikaty Zielonej Flagi i Lokalnego 

Centrum Aktywności Ekologicznej, nadesłanych przez szkoły i przedszkola za rok szkolny 

2013/2014. Decyzją Kapituły Programowej przyznano w sumie 276 certyfikatów, a w tym 

Certyfikat Zielonej Flagi dla naszej szkoły.  

Książka na jubileusz 50-lecia SP3 

"Tarnobrzeska 'Trójka'. Źródła do dziejów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Alfreda Freyera" to 

tytuł książki, która została przygotowana z okazji 50-lecia szkoły. Jej wydawcą jest 

tarnobrzeskie wydawnictwo "Attyla". Na 224 stronach zamieszczono m.in. wybrane 

publikacje dotyczące 'Trójki' za lata 1964-1995, opublikowane na łamach tygodnika "Siarka" 

oraz "Tygodnika Nadwiślańskiego", wspomnienia dyrekcji, grona pedagogicznego, 

pracowników administracyjnych i absolwentów, materiał archiwalny z jubileuszu 30-lecia 

szkoły, wywiad z panem Markiem Freyerem (bratankiem Alfreda, patrona szkoły) oraz 

kalendarium wybranych wydarzeń z lat pierwszej dekady sześcioklasowej szkoły 

samorządowej.  

Publikacja jest ostatecznym efektem starań zespołu nauczycieli SP3 Aleksandry Lodzik, 

Lucyny Pęczkowskiej, Małgorzaty Śmidowskiej i Adama Barana, który był pomysłodawcą 

projektu i jest redaktorem opracowania. "(...) nie jest to pełna monografia szkoły - ta nadal 

czeka na swojego autora. Mam jednak nadzieję, że w przyszłości - gdy dzieje tarnobrzeskiej 

'Trójki' zainteresują jakiegoś historyka lub pedagoga, praca ta okaże się pomocna, a niektóre 

wnioski z przeprowadzonej analizy będą zbieżne z tymi, które nasuną się po lekturze tej 

skromnej publikacji" - czytamy we wstępie do książki, autorstwa A. Barana. Książka 

rozprowadzana będzie podczas uroczystości jubileuszowych szkoły (15 października br.). 

Planowane jest także udostępnienie jej wersji elektronicznej w formacie e-book (PDF) do 

ściągnięcia na komputer, tablet lub smartfona.  

Spis treści i fragment wstępu (pdf)  

Termomodenzacja SP3 za nami.. 

7 października 2014 r. nastąpił formalny odbiór prac termomodernizacyjny SP3. Poniżej 

relacja MTV Tarnobrzeg:  

ORU zbiera stare telefony komórkowe... 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele! W związku z nadchodzącym "Dniem Ziemi - 

2014" Ogólnoszkolna Rada Uczniowska zaprasza do aktywnego udziału w II edycji 

ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem "Oddaj zużyty telefon komórkowy - odbierz 

nowy aparat fotograficzny". Telefony komórkowe zawierają metale ciężkie, takie jak ołów 

oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. 

Szkoły, które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe 

hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne i atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne. 

Telefony będą zbierane do 14 listopada 2014 r. w sali 46 (pani Agnieszka Paduch). Następnie 

zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Uwolnij swój dom od elektrośmieci - bądź 

Eko! Zachęcamy do włączenia się do akcji ORU w SP3.  

http://www.sp3tar.republika.pl/tarnobrzeska_trojka_fragment.pdf


I miejsce dla Basi Malarz z klasy 6 ! 

Jak informuje pan Janusz Bobula w dniach 4-5 października 2014 r. na Zalewie Bagry 

Wielkie odbyły się regaty z cyklu Pucharu Polski w klasie Optimist o Puchar Prezydenta 

Miasta Krakowa. Z Jacht Klubu "Kotwica" Tarnobrzeg w regatach udział wzięli: Lilly May 

Niezabitowska, Aleksandra Bobula, Barbara Malarz, Hanna Michałeczko, Michalina Baran, 

Magdalena Śnieżek, Filip Baran oraz najmłodsza Blanka Bobula (wszyscy zawodnicy to 

uczniowie SP 3). Pomimo ciężkich warunków (słabego i mocno odkręcającego wiatru) nasi 

zawodnicy znów wypadli znakomicie. W kategorii do 12 lat dziewcząt: I miejsce - Barbara 

Malarz. W kategorii do 11 lat dziewcząt: II miejsce - Lilly May Niezabitowska, III miejsce - 

Aleksandra Bobula, V miejsce - Michalina Baran, a VI miejsce - Magdalena Śnieżek. W 

kategorii do 9 lat dziewcząt: III miejsce Hanna Michałeczko, a IV miejsce - Blanka Bobula. 

W kategorii do 9 lat chłopców III miejsce zdobył Filip Baran. Serdeczne gratulacje dla 

naszych zawodników i trenera!  

 

16 pływaków SP3 na 4 miejscu drużynowo! 

4 października 2014 r. rozpoczęły się zawody z cyklu Ligi Podkarpackiej w pływaniu, w 

której startują młodzi pływacy z naszej szkoły. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy z 

klasy III, IV i V. Jak informuje pan Robert Rybicki, nasi zawodnicy zaczęli swój pierwszy 

start dość udanie, gdyż zajęli podczas pierwszej edycji LP IV miejsce drużynowo. Co ważne, 

do niedawna podopieczni R. Rybickiego, a obecnie pani Angeliki Michalik (Szymon Skulski, 

Kamila Skwara, Mikołaj Zych, Zuzanna Błażejczak) podczas tych zawodów okazali się 

bezkonkurencyjni w sztafecie młodszego rocznika i na dystansie 4 x 50 m. dowolnym zajęli I 

miejsce! Natomiast w startach indywidualnych najlepiej popłynęli: Szymon Skulski - 50 dow. 

0:34,99 II miejsce (bardzo dobrze zapowiadający się zawodnik, Szymek - tak trzymaj!) 

Weronika Wiatrowska - 100 klas. 1:39,62 III miejsce; Zuzanna Błażejczak - 50 dow. 0:37,74 

IV miejsce; Marta Meksuła - 100 grzb. 1:27,73 IV miejsce; Kamila Skwara - 100 zm. 1:39,78 

IV miejsce i Mikołaj Zych - 50 dow. 0:38,42 IV miejsce. Warto także podkreślić, że drużyny, 

które mają wiecej zawodników, zyskują więcej punktów, a tym samym zajmują czołowe 

miejsca w klasyfikacji generalnej. Zatem nasza szesnastoosobowa ekipa spisała się jak należy.  

 

Złota Lilly ! 

27 i 28 września 2014 r. na Zalewie w Cedzynie koło Kielc rozgrywane były regaty z cyklu 

Pucharu Polski w klasie Optimist GR A i GR B, oraz Mistrzostw Polski Południowej. W 

zawodach udział wzięło 130 zawodników z 20 klubów z całej Polski. W regatach z naszej 

szkoły uczestniczyło 9 zawodniczek i zawodników, którzy systematycznie trenują w sekcji 

Jacht Klubu "Kotwica" Tarnobrzeg. Rewelacyjnie spisała się nasza, obecnie najlepsza, 

zawodniczka Lilly May Niezabitowska, która wygrała regaty w kategorii do lat 11 oraz 

zdobyła drugie miejsce w kategorii Open (do 15 lat). Pozostali zawodnicy zajęli następujące 

miejsca: Aleksandra Bobula - 6, Barbara Malarz - 12, Szymon Tymuła - 10, Michalina Baran 

- 32 i Filip Baran - 9. - Bardzo cieszy mnie start naszych najmłodszych żeglarzy z klasy II b 

(pływacko-żeglarskiej), którzy w kategorii do lat 9 zdobywali pierwsze punkty na bardzo 

poważnych zawodach. Byli to kolejno: Alicja Kolasa - 13 miejsce, Blanka Bobula - 14 i 



Kinga Rękas - 18 - podsumował zawody pan Janusz Bobula, trener i nauczyciel zawodników 

z SP3. Serdecznie gratulujemy naszym uczestnikom i ich trenerowi!  

 

Sprawdzian z Rodzicami 

Poniedziałek, 29 września 2014 r. był szczególnym dniem dla szóstoklasistów. Pierwszy raz 

mogli zmierzyć się z próbnym sprawdzianem kompetencji, pisząc go pod okiem rodziców. - 

Frekwencja była znakomita, przybyło 83 uczniów wspieranych przez swoich opiekunów. 

Formuła sprawdzianu z rodzicami miała na celu zwrócić uwagę na szczególną rolę domu 

rodzinnego w motywowaniu dzieci do nauki. Pisanie sprawdzianu wspólnie z dziećmi miało 

także wzmocnić to wsparcie i współpracę. Chodziło również o to, aby rodzic mógł wczuć się 

w atmosferę sprawdzianu i przeżyć to wspólnie ze swoim dzieckiem. Dziękujemy, że 

zechcieli Państwo wziąć udział w tym przedsięwzięciu - podkreśla Monika Niezabitowska, 

koordynator tej inicjatywy w ramach projektu "Szkoła Współpracy". - Dla uczniów taki 

sprawdzian przynosi wymierne korzyści, ponieważ wysiłek, jaki włożą w rozwiązanie zadań 

diagnostycznych przyniesie następnie pełną i użyteczną informację zwrotną od nauczyciela - 

dodaje koordynatorka.  

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w SP3 

Uczniowie SP3 pod okiem koordynatorki, pani Moniki Niezabitowskiej już po raz drugi 

uczestniczyli w akcji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia - WMTDay (w tym roku już 4. 

edycja). zorganizowanej w dniu 26 września 2014 r. pod hasłem: "Młodsi sprawdzają, czy 

starsi tabliczkę mnożenia znają!" Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia 

sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę 

mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości i otrzymać tytuł MT EXPERT, natomiast 

dorośli - popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.  

 

Odnowiona www świetlicy SP3 

Właśnie ruszyła odnowiona wersja strony internetowej naszej szkolnej świetlicy. W imieniu 

Zespołu wychowawców świetlicy SP3 oraz administratora, p. Małgorzaty Głowackiej, 

zapraszamy Rodziców i dzieci na te podstrony ->>>Kliknij Tu !  

"Trójka" zdominowała biegi przełajowe! 

W czwartek, 25 września 2014 r. odbyły się Mistrzostwa Tarnobrzega w biegach 

przełajowych. Wyśmienite wyniki osiągnęli biegacze z SP3 w swojej kategorii. W biegu na 

600 m. dziewcząt (szkoła podstawowa, rocznik 2004-05) pierwsze trzy miejsca zajęły 

dziewczęta z naszej szkoły: Kamila Skwara (I m.), Jagoda Groszek (II m.) i Lilly May 

Niezabitowska (III m.). W biegu na 600 m. chłopców (szkoła podstawowa, rocznik 2004-05) 

pierwsze i trzecie miejsce zajęli chłopcy naszej szkoły: Filip Krempa (I m.) i Mikołaj Zych 

http://sp3swietlicatbg.republika.pl/


(III m.). W biegu na 1000 m. dziewcząt (szkoła podstawowa, rocznik 2002-03) drugie i 

trzecie miejsce zajęły dziewczęta z naszej szkoły: Marianna Zych (II m.) i Anna Mokrzyńska 

(III m.). W biegu na 1000 m. chłopców (szkoła podstawowa, rocznik 2002-03) trzecie miejsce 

zajął nasz uczeń, Mateusz Chmielowiec. Szczegółowe wyniki biegów i relacja fotograficzna z 

imprezy na stronach MOSiR ->>>>Kliknij Tu ! Zawodnikom i trenerom gratulujemy!  

Piłkarze z SP3 najlepsi! 

W sobotę 22 września 2014 roku na stadionie w Baranowie Sandomierskim odbył się 

Młodzieżowy Turniej Piłkarski. Do udziału w turnieju zaproszeni zostali uczniowie w 

powiecie tarnobrzeskim i z miasta Tarnobrzeg. Ostatecznie, w turnieju udział wzięły 

następujące drużyny: Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu, Zespół Sokół Tarnobrzeg, 

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim oraz Zespół Szkół w Skopaniu 

(drużyna dziewcząt i chłopców). Pierwsze miejsce zajęła SP3, drugie Zespół Szkół i 

Placówek w Baranowie Sandomierskim, a trzecie - Zespół Sokół Tarnobrzeg. Najwięcej 

bramek w całym turnieju zdobył nasz zawodnik Filip Plamitzer (7 bramek). Także bramkarz, 

który przepuścił najmniej bramek to zawodnik naszej szkoły, Błażej Magda (0 bramek). 

Kadrę piłkarską SP3 w Tarnobrzegu stanowili : Magda Błażej, Avetisyan Kacper, Maciąg 

Brajan, Krempa Filip, Plamitzer Filip, Płudowski Oskar, Zbyradowski Kacper, Wojtaszek 

Fabian. Zawodnikom i trenerowi, Piotrowi Ordonowi gratulujemy!  

 

Remont szkoły bliski końca... 

Wcześniej był remont dwóch sal gimnastycznych, teraz kończy się trzymiesięczna inwestycja 

termomodernizacji SP3. Poniżej relacja MTV Tarnobrzeg:  

Szóstoklasiści na "Euroweek" 

W dniach 14-18 września 2014 roku dwudziestu uczniów klas szóstych wzięło udział w 

obozie językowym "Euroweek Szkoła Liderów� zorganizowanym przez Europejskie Forum 

Młodzieży z Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w języku angielskim, 

prowadzonych przez wolontariuszy z Rumunii, Łotwy, Włoch, Turcji, Indii, Kolumbii, Kenii 

i Tajlandii. - Mieszkaliśmy w malowniczym Międzygórzu, bardzo urokliwym zakątku 

Kotliny Kłodzkiej, w okolicy słynnego Wodospadu Wilczki - wspomina jedna z opiekunek 

grupy z SP3. - Codziennie odbywały się lekcje, które z przerwami trwały od śniadania do 

późnego wieczoru. Nie brakowało też zajęć, które aktywizowały do praktycznego ćwiczenia 

języka angielskiego i uczyły pracy w grupach. Wspólnie z nami w zajęciach uczestniczyli 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku. Według relacji 

uczestników pogoda była piękna i sprzyjała także zwiedzaniu okolicy. Uczniowie byli m.in. w 

Bystrzycy Kłodzkiej, w Kłodzku oraz w parku maszyn średniowiecznych i kopalni złota w 

Złotym Stoku. Organizatorami wyjazdu były panie: Małgorzata Karbarz i Agnieszka Paduch.  

 

http://mosir.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeskie-przelaje-2014-wyniki/


Kliknij na miniatury, aby powiększyć...  

Rocznica urodzin Patrona SP3 

W czwartek dnia 11 września 2014 r. obchodziliśmy 113 rocznicę urodzin patrona naszej 

szkoły. Z tej okazji uczniowie klasy 6 "d" zapalili znicze na grobie Alfreda Freyera, który 

znajduje się na miechocińskim cmentarzu. Tym sposobem uczniowie chcieli w uroczysty 

sposób uczcić urodziny wspaniałego lekkoatlety. Co ważne, uczniom towarzyszyli studenci 

historii mający w naszej szkole praktyki zawodowe - panowie Adrian Lis i Paweł Śmiech.  

 

Kolejne sukcesy naszych żeglarzy! 

Przez trzy dni (5-7 września 2014 r.) trwały zmagania na wodzie podczas 

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików do lat 13 w Krakowie na Zalewie Bagry 

Wielkie - informuje prezes JK "Kotwica" i nauczyciel SP3, Janusz Bobula. Bardzo dobry 

wynik i brązowy medal wywalczyła Lilly May Niezabitowska w konkurencji dziewcząt. W 

klasyfikacji klubów Jacht Klub "Kotwica" zdobył srebrny medal! Podczas zawodów JK 

"Kotwica" reprezentowali: Lilly May Niezabitowska, Aleksandra Bobula, Barbara Malarz, 

Magdalena Śnieżek, Michalina Baran, Hanna Michałeczko, Filip Baran, Piotr i Szymon 

Tymuła. Wielkie gratulacje! Pozostałe miejsca naszych zawodników to: Aleksandra Bobula: 7 

miejsce; Barbara Malarz: 13 miejsce; Magdalena Śnieżek: 20 miejsce; Michalina Baran: 18 

miejsce; Hanna Michałeczko: 22 miejsce; Filip Baran: 15 miejsce; Piotr Tymuła: 9 miejsce i 

Szymon Tymuła: 7 miejsce.  

 

Gościliśmy w szkole Ambasadora RP ! 

Na zaproszenie pani dyrektor Anetty Martyniuk w dniu 2 września 2014 roku gościł w naszej 

szkole nasz absolwent, Witold Śmidowski. Była to szczególna wizyta, ponieważ nasz gość 

jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie 

Arabii Saudyjskiej, Sułtanacie Omanu i Republice Jemeńskiej, a mieszka obecnie w Rijadzie. 

W trakcie zwiedzania szkoły wracał pamięcią do czasów, gdy sam był jej uczniem. I choć od 

tego czasu szkoła bardzo się zmieniła, to nadal darzy ją ogromnym sentymentem. Wspominał 

nauczycieli, którzy go uczyli i kolegów z którymi przyjaźni się do dzisiaj. Podczas spotkania 

z uczniami przybliżył im tajniki swojej pracy, opowiadał o egzotycznych podróżach, w 

których brał udział o zróżnicowanej kulturze i niezwykłej przyrodzie krajów w których 

przebywał. Była to już druga wizyta pana Ambasadora RP w naszej szkole. Kilka lat temu 

spotkał się z uczniami w ramach projektu: "Jesteśmy dziećmi tarnobrzeskiej ziemi" i pełnił 

wtedy funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Islamskiej Republice 

Iranu i Turkmenistanie.  

 

http://www.sp3tar.republika.pl/n_euroweek2014b.jpg
http://www.sp3tar.republika.pl/n_euroweek2014c.jpg


Wyprawka szkolna 2014 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy 

program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Przypominamy o obowiązku 

udokumentowania zakupu podręczników imienną fakturą VAT, wystawioną na rodzica lub 

ucznia. Zwrotowi podlegają tylko wydatki na zakup podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a faktura powinna 

zawierać tytuły podręczników i do której klasy zostały zakupione. Szczegółowe informacje na 

stronie MEN ->>>Kliknij Tu ! Szczegółowe informacje i wzory wniosków można znaleźć 

także na stronie UM Tarnobrzeg ->>>Kliknij Tu !  

 

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/wyprawka-szkolna-2014#.U-4EvqNa9ZI

