
  

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

21 lipca 1964 – ukończenie budowy Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie. Pierwszym 

kierownikiem szkoły zostaje mgr Józef Fudali, a grono pedagogiczne liczy 24 nauczycieli.  
 

1 września 1964 – pierwsza uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w SP 17. 
 

rok szkolny 1965/66 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie szkole imienia 

Aleksandra Zawadzkiego. 
 

1966/67 – w ramach Roku Harcerskiego odbywają się w naszej szkole ciekawe spotkania 

z wybitnymi działaczami miasta, wycieczki, biwaki, ogniska oraz obozy harcerskie 

w Bieszczadach. Hufiec harcerski z naszej szkoły otrzymuje sztandar, ufundowany przez 

Komitet Rodzicielski. 
 

1967/68 – przekazanie naszej szkole przez Związek Polskich Artystów Plastyków 

w Rzeszowie prac artystycznych. Jeden z obrazów – duża reprodukcja wg J. Matejki 

„Kopernik” – wykonany przez kierownika Szkoły dla Pracujących, pana Antoniego 

Szczupaka, w dalszym ciągu zdobi górny korytarz szkoły. 
 

1974/75 – audycje w Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie o dorobku naszej szkoły 

i pracy pozalekcyjnej,  

– udział naszej szkoły w konkursie „Klub Otwartych Szkół”, zdobywamy w nim wiele 

nagród, m.in. nagrodę II stopnia oraz nagrody rzeczowe. 
 

1975/76  – dzieci ze świetlicy organizują zbiórkę pieniędzy, które zostają przekazane na 

konto budowy Centrum Zdrowia Dziecka. 
 

1977/78   –  Dyrektorem SP 17 zostaje mgr Stanisława Sudoł, a zastępcą mgr Józef Dyś. 
 

1978/79 – przekazanie szkole sztandaru, który został ufundowany przez rodziców 

uczęszczających do niej uczniów. Przebieg uroczystości transmituje telewizja, pisze o niej 

lokalna prasa. 
 

1979/80 – przyznanie naszej szkole nagrody „Złotego Kałamarza” w Przeglądzie Dorobku 

Kulturalnego Szkół. 
 

1984/85 –  nasza szkoła gości delegację niemieckiej szkoły z Gößnitz. Następuje podpisanie 

porozumienia dotyczącego przyjacielskich stosunków oraz wymiany młodzieży obu szkół. 
 

1985/86 – dwudziestolecie istnienia SP 17, 

– delegacja naszej szkoły odwiedzają goście z Gößnitz w NRD. W ramach rewizyty gościmy 

delegację szkoły niemieckiej, podczas której ustalone zostają w obecności inspektora WOiW 

warunki i formy wymiany wakacyjnej młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół . 
 

1986/87 – w ramach nawiązanej współpracy ze szkołą w Gößnitz odbywa się pierwsza 

wymiana grup młodzieżowych. 
 

1987/88 – szkoła otrzymuje dyplom uznania za wybitne zasługi na rzecz działalności 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na terenie  województwa rzeszowskiego. 
 

1989/90 – Dyrektorem szkoły zostaje mgr Bożena Wojturska, a zastępcą mgr Barbara Filip 

oraz mgr Urszula Głąb, 

– szkoła otrzymuje Dyplom Wdzięczności przyznany przez Polski Związek Niewidomych za 

wpłaconą gotówkę w  ramach akcji  ,,Dar serca światłem w ciemności”, 

– powstaje pierwsze i jedyne w Polsce „Stowarzyszenie Wspierania Działalności Klas 

Autorskich” oraz  pierwsza ,,Klasa Autorska”. 
 

1990/91 – szkoła zostaje przyjęta  w poczet Stowarzyszenia Szkół Twórczych, do którego 

należą najlepiej pracujące szkoły państwowe w Polsce, 

– w szkole prowadzone są klasy autorskie m.in.: ekologiczna, turystyczno-krajoznawcza, 

menedżerska, językowa, kształcenia humanistycznego, reportersko-dziennikarska, 

wychowania przez sport, sozologiczna, sprawnych rąk,  

– szkoła nawiązuje ścisłą współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Konarskiego  

w Rzeszowie. Nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia w ramach kół zainteresowań 

prowadzonych przez nauczycieli tamtejszego liceum. 



  

1991/92 – Kuratorium Oświaty i Wychowania organizuje w naszej szkole spotkanie 

,,Nauczycieli poszukujących” dla pedagogów województwa rzeszowskiego, podczas którego 

następuje prezentacja dorobku klas autorskich oraz nowych systemów nauczania w klasach 

początkowych,  

– ukazuje się tomik poezji dziecięcej ,,Dmuchawce”, której autorami są młodzi twórcy 

z autorskiej klasy kształcenia humanistycznego naszej szkoły. 
 

1992/93 – w naszej szkole odbywa się konferencja metodyczna „Ogólnopolski Sejmik 

Wychowawców Klas Autorskich”, która gromadzi nauczycieli szkół twórczych z całego 

kraju, przedstawicieli Kuratorium oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
 

1993/94 – nasza szkoła jest organizatorem i gospodarzem II Konferencji Towarzystwa Szkół 

Twórczych, w której uczestniczą nauczyciele szkół twórczych z całego kraju oraz 

przedstawiciele Kuratorium, 

– powstaje drugi tomik poezji uczennic klasy kształcenia humanistycznego, 

– ukazuje się uczniowska gazetka ,,Szkolny Galimatias”. 
 

1994/95   –  obchodzimy 30-lecie szkoły, 

– Klub Pomocy Pozalekcyjnej rozpoczyna swoją działalność. 
 

1995/96 – delegacja nauczycieli naszej szkoły przebywa we Lwowie w Szkole 

Ogólnokształcącej nr 10. Wizyta jest okazją do wymiany doświadczeń i ustalenia form 

współpracy.  
 

1996/97  – delegacja nauczycieli naszej szkoły wyjeżdża na Ukrainę do Lwowa i Łucka na 

zaproszenie władz oświatowych Ukrainy. Nasi nauczyciele wymieniają doświadczenia 

zawodowe, zwiedzają szkoły ukraińskie. 
 

1999/2000 – w naszej szkole odbywa się konferencja polonistyczna, w której biorą udział 

nauczyciele języka polskiego Polski południowowschodniej zrzeszeni w TST. 
 

2000/01 – przeprowadzamy akcję charytatywną dla wychowanków Domu Dziecka w Nowej 

Sarzynie ,,I ty możesz zostać św. Mikołajem”.  
 

2001/02 – zostajemy przyjęci w poczet Miejskiej Sieci Szkół i Placówek Promujących 

Zdrowie,  

–    rozpoczyna swoją działalność pierwsza klasa integracyjna w naszej szkole,  

–    organizujemy Dni Otwartej Szkoły, 

–  jako jedyna szkoła w mieście włączamy się do akcji „I Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom”, za  jej przeprowadzenie otrzymujemy wyróżnienie.  
 

2002/03 – Dyrektorem szkoły zostaje mgr Barbara Filip. Zastępcami dyrektora szkoły zostają  

mgr Urszula Głąb i mgr Mirosława Leśniak, 

– nasi uczniowie z klasy integracyjnej biorą udział w festynie środowiskowym pod hasłem 

,,Jesteśmy sobie potrzebni nawzajem”,  

–  uczniowie przeprowadzają świąteczną akcję ,,Niesiemy pomoc i radość dzieciom chorym 

i niepełnosprawnym”, odwiedzają dzieci w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 i Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wychowawczym, dla  których przygotowali montaż słowno – muzyczny, 

– nasi uczniowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza” pod patronatem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz rodzinnych domów dziecka i innych placówek 

wychowawczych, 

–  odbywają się Dni Otwartej Szkoły, 

– udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, za której przeprowadzenie ponownie 

wyróżniono naszą szkołę. 
 

2003/04 – nasi uczniowie biorą udział w Jubileuszowym Koncercie Tadeusza Nalepy 

w Rzeszowie ,,Rzeka dzieciństwa”, 

– wychowankowie „siedemnastki” odwiedzają swoich rówieśników w Ośrodku 

Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie, prezentując kolędy i jasełka, 

–   w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom organizujemy widowiskowy 

przemarsz ulicami Rzeszowa, inaugurując tydzień czytania, naszą szkołę odwiedzają pisarze, 

dziennikarze, aktorzy, którzy czytają naszym uczniom swoje ulubione utwory.  
 

Na podstawie „40 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W RZESZOWIE (1964-2004)”  


