


W 1889 roku decyzją rosyjskiego gubernatora 
Michaiła Daragana powołana została do życia 

jako pierwsza i jedyna wówczas szkoła 
powszechna na terenie miasta Kalisz. Mieściła 

się w budynku poklasztornym                                  
oo. Franciszkanów przy ul. św. Stanisława. 



Szkoła posiadała pięć 
oddziałów, kierownikiem 

szkoły był Szlekys, a grono 
nauczycielskie to: 

S.Leśniewski, W. Kiernożycki, 
Kołakowski. W 1917 roku 

podczas okupacji niemieckiej 
szkolnictwo przechodzi w 

ręce polskie       i zostaje 
zorganizowana pięcioklasowa 
szkoła rozwojowa pod nazwą 

Publiczna Szkoła 
Powszechna Franciszkańska. 

Pierwszym kierownikiem 
szkoły zostaje Walerian 

Kiernożycki. Szkoła posiadała 
pięć klas zasadniczych i kilka 

równoległych. 



Szkoła osiągnęła 
najwyższy stopień 

organizacyjny, tj. klasę 
7. W tym roku odszedł 

na emeryturę kierownik 
Kiernożycki, obowiązki 

jego przejął Jan 
Stańczak. 
1926 – zgodnie z 

dekretem Kuratorium -
nowym kierownikiem 

został Aleksander 
Kostrzewski. Szkoła 
liczyła 720 uczniów.



Po wybuchu wojny okupant zajął budynek i 
zamienił go na szpital. Gromadzony przez lata 

sprzęt szkolny uległ zniszczeniu bądź został 
wywieziony. Wszyscy nauczyciele zostali 

wysiedleni.



Szkoła zostaje uruchomiona 
ponownie. Wracają kierownik 

Kostrzewski, Moszczyńska, 
Grabska i Kiernożycka. Nie 

powrócili:
 Ks. prof. Nowacki –

zamordowany w Oświęcimiu 
 Madzurkówna – zabita w 

powstaniu warszawskim
 Ślusarski – zaginął
Budynek szkoły zajęty był 
przez wojska radzieckie, 
szkołę uruchomiono w 

budynku klasztornym ss. 
Nazaretanek, Szkoła liczyła 8 

klas. Wspólnymi siłami 
rodziców i nauczycieli 

zorganizowano potrzebne 
wyposażenie. 



4 września rozpoczęła się nauka w 13 klasach. 
Działały organizacje młodzieżowe : 

 drużyny harcerskie

 koło PCK



Od 1950 roku kierownikiem szkoły była pani 
Maria Musiał, w 1969 roku odeszła na 

emeryturę. Od 1970 roku funkcję dyrektora 
szkoły pełnił pan Lucjan Kopacki. Przez ten 
czas trwała ciągła praca nad podnoszeniem 
jakości pracy i poprawą warunków nauki. 



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza 
Słowackiego z ul. Władysława Bronieckiego 4 
zostaje przeniesiona do nowego budynku przy 
ul. Ciasnej 17. W nowym budynku znajdowało 
się 18 izb lekcyjnych, sale wychowania 
fizycznego, pracownię biologii, fizyki i chemii, 
zajęć praktyczno-technicznych, świetlicę oraz 
pomieszczenia administracyjne. 



Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się już w nowym 
budynku o godzinie 11 w obecności władz miejskich, 
przewodniczącego PMRN ob. St. Krysia, sekretarzy 

Komitetu Miejskiego PZPR J. Hafta i Z. Chodyły, 
przedstawicieli władz oświatowych z inspektorem      

L. Skulimowskim. Kierownik szkoły Lucjan Kopacki
otworzył uroczystość – przypominając historię szkoły  

i jej najważniejsze osiągnięcia. 



Następnie głos zabrał przewodniczący PMRN 
ob. Kryś, który po części artystycznej dokonał 
uroczystego przecięcia wstęgi i zaprosił gości 

do zwiedzania nowej szkoły.



2 września 1970 do Szkoły weszli tylko 
uczniowie klas pierwszych, którzy otrzymali 

słodycze i kredki. Następnie udali się do 
swoich klas, aby spotkać się ze swoimi 

wychowawcami.



W 1985 roku funkcję 
dyrektora szkoły objęła pani 

Irena Lis, pełniła tę funkcję do 
2009r. 19 marca 1988 roku 
szkoła otrzymała prawo 
posiadania sztandaru.

13 października 1989 roku 
odbyła się uroczystość 

jubileuszu 100-lecia szkoły. 
Było to wielkie święto całej 

społeczności szkolnej. 
Impreza odbyła się w teatrze, 

program artystyczny 
przygotowała młodzież pod 
kierunkiem pani B. Krupy.



19 marca 1992 roku podczas uroczystości          
z okazji Dnia Patrona został poświęcony 
sztandar szkoły. Uroczystość odbyła się           

w katedrze pod wezwaniem św. Mikołaja.



Od 1 września w budynku szkoły przy               
ul. Ciasnej 16 mieści się Zespół Szkół nr 2,          

w skład którego weszły Szkoła Podstawowa    
nr 3 im Juliusza Słowackiego i Gimnazjum nr 2.



31 sierpnia 2009 roku zakończyła działalność 
Szkoła Podstawowa nr 3 im Juliusza 

Słowackiego. Kontynuatorem ponad 120-letniej 
tradycji zostało Gimnazjum nr 2, które             

19 listopada 2009 roku przyjęło imię byłego 
patrona sławnej „Trójki”- Juliusza 

Słowackiego. 



2011 roku  - Olaf Bressa – Uczeń Gimnazjum nr 
2 wziął udział w „Mam Talent” - konkursie 

telewizji TVN i zajął 2 miejsce w finale. 

Olaf kręci teledysk do swojej nowej piosenki 
w swojej szkole



2011 – Marta Bińczyk w Warszawie odebrała 
prestiżową nagrodę – stypendium za 

promowanie swojej pasji – chodu sportowego 
na utworzonej przez siebie stronie 

internetowej. 

w



W 2011 r. we 
współpracy z 

Ośrodkiem Działań 
Twórczych została 
utworzona klasa 
humanistyczno –

artystyczna. Od tego 
momentu często 
występujemy na 
terenie miasta, 

prezentując swoje 
talenty w postaci 

flash mobów i innych 
pokazów.



2010/2011 – Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły 
Odkrywców Talentów” jako jednostka 

diagnozująca mocne strony wychowanków       
i wspierająca ich wszechstronny rozwój.



2011/2012 – Przystąpienie szkoły do 
wielkopolskiego gridu w ramach projektu     

„eszkoła – Moja Wielkopolska”. Wyposażenie 
szkoły w salę do wideokonferencji. Utworzenie 

e-klasy i wdrożenie nowoczesnych metod 
nauczania z wykorzystanie TIK-u. 



2012/2013 – Utworzenie we współpracy z KKS 
1925 Włókniarz Kalisz pierwszej klasy 

sportowej o specjalności piłka nożna w Kaliszu.



2011/2013 – Udział szkoły w projekcie 
międzynarodowym Comenius „Save Animals, 

Save the World”.



2013/2014 – Utworzenie pierwszej w Kaliszu 
klasy dwujęzycznej. Uczniowie uczą się 

wybranych przedmiotów w języku polskim      
i  angielskim.



Od 2013 roku szkoła ubiega się o przyznanie 
tytułu Szkoły Promującej Zdrowie. Utworzone 
zostało Szkolne Koło Rowerowe „Ciasna Bike”. 
Od trzech lat organizowane są tzw. „Tygodnie 

Zdrowia”, które są podsumowaniem  
całorocznej pracy prozdrowotnej.



23 czerwca 2015 roku coroczny Koncert Dzieci 
–Rodzicom został zatytułowany „Wehikułem 

czasu, czyli 125 lat szkoły z tradycjami”. 
Jubileuszowym obchodom towarzyszyły lekcje 
historii, szkolna Izba Tradycji wzbogaciła się w 

ciekawe eksponaty z przeszłości Szkoły.



Przedstawiłam w tej krótkiej kronice mały 
fragment historii szkoły najstarszej w Kaliszu,  
z którą związana jest historia mojej rodziny. 



Absolwentem Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Juliusza Słowackiego jest mój ojciec, który 

zakończył naukę w 1985 roku. 



Mama pracuje w niej od 1994 roku na 
stanowisku nauczyciela języka polskiego. Od 

2009 roku pełni również funkcję dyrektora 
szkoły.



Mój starszy brat rozpoczął naukę w Szkole 
Podstawowej nr 3 w 1998 roku. Kończył szkołę 
w 2007 roku już jako uczeń Gimnazjum nr 2 w 

Kaliszu.



Od 2015 roku szkoła przy Ciasnej 16 stała się 
również moją, bo rozpoczęłam naukę w klasie 
dwujęzycznej 1d – czyli już trzecim roczniku 
tej klasy. Jestem dumna, że mogłam dołączyć 

do grona uczniów tej szkoły z tradycjami            
i uczestniczyć w zapisywaniu nowych kart jej 

historii.



Wykorzystane źródła:

-kroniki szkolne

-fotografie : archiwum szkolne, pamiątki 
absolwentów

Opiekun : Pani Paulina Marciniak


