
 

 

Historia Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie 
 

 

 

 

 

50 lat szkoły 
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

Co można wyczytać ze starej kroniki? 
 

 

W zaciszu szkolnego archiwum leży duża, zielona kronika, którą wyjmowałam na lekcje historii pokazując uczniom jedno ze źródeł 

historycznych. Pożółkłe kartki, staranie wklejane wycinki z gazet, czarno-białe i nieliczne kolorowe fotografie, ręcznie kaligrafowane i te pisane 

na maszynie informacje przypominają początki „16”. 

 

Pierwsza szkolna kronika rozpoczyna się od roku szkolnego 1962-1963, a kończy na roku szkolnym 1976/1977. 

 

Nie wszyscy wiedzą, że pierwszy budynek tej szkoły i jej siedziba mieściła się wtedy na ulicy Staszica 16a, czyli tam, gdzie obecnie 

znajduje się Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego
1
. Zresztą w zapiskach kronikarza, ale też i w lokalnej prasie funkcjonuje 

adres pierwszej w mieście tysiąclatki przy ulicy Dąbrowskiego i dopiero przy dokumentach wysyłanych do władz szkolnych pojawia się adres  

z nazwą ulicy Staszica. To zwyczajowe określenie jest konsekwencją ciągłej rozbudowy i pawilonowego charakteru tej placówki. 

 

Na budynku „a” „plastyka” była tablica z 1965 roku, która potwierdza lokalizację Szkoły Podstawowej nr 16. Niestety pomimo wielu 

prób odszukania jej nie udało mi się ustalić, co się z nią stało. 

                                                 
1
 Patrz: strona internetowa www.zsp.resman.pl; ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Piotra Michałowskiego, ul. Staszica 16A, 35-051 Rzeszów  

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych powstało w 1945 roku w Sędziszowie Małopolskim. W 1977 roku decyzją władz szkoła zostaje przeniesiona do Rzeszowa, do budynku 

Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Staszica 16A. Tu rozpoczyna się drugi etap tworzenia i rozwoju szkoły w nowym środowisku. Kolejne lata to dostosowywanie 

 i doskonalenie bazy dydaktycznej, specyficznej dla szkoły artystycznej. 

Cytat z: Historia szkoły 

 



 

 

 

 

 

 



 

Lata 1962 - 1965 
 

 

W dniu nadania szkole imienia, czyli 13 stycznia 1965 roku, „Wiadomości Fabryczne” donosiły: 

 

 

 



 

Równie interesujące i bezcenne są wpisy z tego dnia dokonane przez rodzinę poety. 

 

 



 

Z tych dwóch archiwaliów możemy dowiedzieć się wielu ciekawych informacji oraz zapoznać z osobami odgrywającymi wtedy ważną 

rolę w czasie uroczystości państwowych. Przede wszystkim jest to jednak lekcja historii PRL-u (Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).  

 

Pomnik ofiarności załogi największego wtedy w mieście zakładu opiekuńczego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego im. Jana 

Tkaczowa
2
 na apel tow. Wiesława

3
 – „1000 szkół na Tysiąclecie”

4
 zobowiązywał wszystkich. 

 

Od samego początku była więc to szkoła, w której warto było się uczyć i pracować, bo była ona oczkiem w głowie władz lokalnych. 

Dlatego w czasie różnych świąt państwowych i uroczystości zawsze obecni byli przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego i Miejskiego Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojska Polskiego, kierownictwo Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, Kuratorium Oświaty i Miejskiej Rady 

Narodowej. 

 

Pierwszym kierownikiem szkoły był Teofil Ferenc. Przez trzy lata pełniąc tą funkcję, cały czas rozbudowywał bazę dydaktyczną szkoły. 

Była to najliczniejsza w mieście placówka, uczęszczało do niej 1029 uczniów. W drugim roku funkcjonowania szkoły udało się stworzyć 

wspaniałą hokejową kadrę
5
. Pod kierunkiem Emila Gołębia drużyna ta zdobyła puchar „Nowin Rzeszowskich”. Pokonali 14 zespołów, turniej 

trwał 6 tygodni, ale najważniejsze dla młodych hokeistów były zdjęcia w prasie, które mogli pokazać rodzinie i kolegom. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Tkaczow Jan (1892, Boguchwała – 16 II 1938), uczeń I Gimnazjum, członek POW, żołnierz I wojny światowej w szeregach armii austriackiej, działacz ZLCh „Samopomoc”, 

Związku Młodzieży Komunistycznej, Komunistycznej Partii Polski, więzień polityczny (1933–36), uczestnik wojny domowej w Hiszpanii (1937–38). 
Źródła: Łossowski P.: Żołnierze minionych lat.- Warszawa, 1978 [Syg. A-50707] Za Wolność i Lud.- 1972, nr 32, s.8, portr. [Syg. 3 I Za/72] 

Nowiny Rzeszowskie.- 1967, nr 102, s.5 [Syg. 1 I Now/ 67] 

 
3
 Władysław Gomułka, ps. Wiesław (ur. 6 lutego 1905 w Białobrzegach Franciszkańskich (obecnie dzielnica Krosna), zm. 1 września 1982 w Konstancinie) – polski polityk, 

działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948), I sekretarz KC PZPR (1956-1970), poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji. 

 
4
 „1000 szkół na Tysiąclecie” Nazwę szkół „tysiąclecia” powiązano z obchodzonymi oficjalnie uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego, przypadającymi na rok 1966. 

Hasło budowy „tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” rzucił Władysław Gomułka, 24 września 1958 r. Szkoła tysiąclecia (pot. tysiąclatka) – szkoła pomnik 

wybudowana w Polsce w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. 

 
5
 Nazwiska hokeistów-reprezentantów: 

Krzysztof Kapała (syn znanego żużlowca Stali), Ryszard Duch, Wiesław Kozicki, Stanisław Semik, Leszek Jasiorkowski, Włodzimierz Ptak, Zdzisław Rosiński, Czesław 

Nycz, Jerzy Gajdek, Jerzy Kotowicz 

 



 

Władze Szkoły Podstawowej nr 16, liczba nauczycieli oraz uczniów, czyli trochę statystyki 
Lp. Rok szkolny Imię i nazwisko kierownika/ 

dyrektora szkoły 

Imię i nazwisko zastępcy 

kierownika/ dyrektora szkoły 

Ilość zatrudnionych 

nauczycieli  

(liczba może być 

niedokładna ze względu na 

niejednolite zapisy dot. 

urlopów zdrowotnych) 

Ilość oddziałów lub liczba uczniów 

1 1962/1963 kierownik  

Teofil Ferenc 

zastępcy 

Anna Jakubowska, Lidia Wal 

35 973 uczniów 

23 nie otrzymało promocji 

2 1963/1964 kierownik  

Teofil Ferenc 

zastępcy 

Anna Jakubowska, Lidia Wal 

41 1029 promowanych 

30 nie otrzymało promocji 

3 1964/1965 kierownik  

Teofil Ferenc 

zastępcy 

Lidia Wal, Helena Makara 

35 Brak danych 

4 1965/1966 kierownik 

Antoni Gromski 

zastępca 

Lidia Wal 

31 841 uczniów 

24 oddziały 

5 1966/1967 kierownik 

Antoni Gromski 

zastępca 

Stanisława Sudoł 

31 841 uczniów 

24 oddziały 

6 1967/1968 kierownik 

Antoni Gromski 

zastępca 

Stanisława Sudoł 

38 24 oddziały 

7 1968/1969 (kierownik 

na urlopie zdrowotnym 

Antoni Gromski) 

Funkcję kierownika władze szkolne 

powierzają 

Stanisławie Sudoł 

zastępca 

Władysława Woźniak 

38 21 oddziały 

674 uczniów 

8 1969/1970 kierownik 

Stanisława Sudoł 

zastępca 

Władysława Woźniak 

 

37 21 oddziałów 

613 uczniów 

pierwsi absolwenci klasy VIIIc 

wyrównawczej – 19 uczniów 

9 1970/1971 kierownik 

Roman Wawrzesiński 

zastępca 

Zdzisław Nizioł 

29 + 5 świetlica + 3 na urlopach 

zdrowotnych 

562 uczniów 

19 oddziałów  

10 1971/1972 kierownik/dyrektor 

Roman Wawrzesiński 

zastępca/wicedyrektor 

Zdzisław Nizioł 

37 19 oddziałów, 572 uczniów na początku 

roku szkolnego, a 587 na końcu 

11 1972/1973 dyrektor 

Józef Fudali 

wicedyrektor 

Barbara Tondera 

32 570 uczniów 

18 oddziałów 

12 1973/1974 dyrektor 

Józef Fudali 

wicedyrektor 

Eleonora Bucior 

32 18 oddziałów 

13 1974/1975 dyrektor  

Józef Fudali 

wicedyrektor 

Maria Piejko 

37 brak danych w kronice 

14 1975/1976 dyrektor 

Józef Fudali 

wicedyrektor 

Maria Piejko 

35 brak danych w kronice  

15 1976/1977 dyrektor  

Józef Fudali  

wicedyrektor 

Maria Piejko 

39 brak danych w kronice 

Sporządziła Magdalena Lubas na podstawie zapisów w kronice szkolnej 



 

Lata 1965 - 1968 
 

Kolejnym kierownikiem szkoły w latach 1965-1969 był Antoni Gromski. Zadbał on o otoczenie szkoły. Boiska szkolne, tor saneczkowy, 

ogrodzenie i uporządkowanie zwałów ziemi po placu budowy oraz zadrzewienie terenu to bardzo czasochłonne zadania. Wykonano je w czynie 

społecznym. W kronice znalazło się ciekawe rozliczenie tych prac,
6
 w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, wojsko. Upór  

i konsekwencja doprowadziły do celu i szkoła posiadała najlepsze zaplecze dla rekreacji i zajęć z wychowania fizycznego. 

 

Były też kolejne sukcesy sportowe. Popularne „Kosy” z „16” po raz kolejny zdobyły puchar Nowin Rzeszowskich, a w największej 

lekkoatletycznej imprezie dla młodzieży – czwórboju o Puchar Świata Młodych sportowcy z „16” uzyskali 2 554 pkt i znowu byli najlepsi. 

Łyżwy również cieszyły się popularnością wśród uczniów.  

 

Trzeba podkreślić, że przez cały czas uczniowie tej szkoły również uzyskiwali dobre wyniki w nauce i często wyjeżdżali na wycieczki 

krajoznawcze. 

 

W roku szkolnym 1966/1967 weszła w życie reforma szkolna i w szkole pojawiły się pierwsze klasy VIII. 

 

W październiku 1967 w dwóch kategoriach wiekowych w czwórboju w IV Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej znowu 

sportowcy z „16” byli najlepsi. Wygrała sztafeta dziewcząt. Pływacy ustanowili trzy rekordy okręgu na basenie WOSTIW-u
7
. 

 

W szkole działały też bardzo prężnie inne organizacje takie jak: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz 95 drużyna im. Generała 

Waltera
8
.  

                                                 
6
 5 252 roboczogodzin po 3 zł = 15 756 zł – klasy III-VII, pracowało 2 667 uczniów i uczennic 

240 roboczogodzin po 5zł = 1 200 zł – nauczyciele i pracownicy, pracowało 42 

435 roboczogodzin po 5 zł = 2 210 zł – rodzice, „Z nazwisk rodziców trzeba koniecznie zanotować jedno Ob. Henryka Franka. Dzięki niemu uzyskano nieodpłatnie na okres 

trzech dni spychacz, udostępnił transport, postarał się o kilka aut piasku, ziemi, dzięki niemu wywieziono wiele gruzu i.t.d.”  

500 roboczogodzin po 5 zł = 2 500 zł – żołnierze jednostki 

Usługi rodziców = 15.600 zł  

Pomoc w sprzęcie, utrzymanie czystości oraz instalacja i konserwacja = 8 775zł + 1 920zł + 17 250 zł 

 
7
 WOSTiW (Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku) przy ul. Pułaskiego 

 
8
 Walter - Karol Świerczewski, ps. „Walter” (ur. 22 lutego 1897 w Warszawie, zm. 28 marca 1947 pod Jabłonkami) – generał pułkownik Armii Czerwonej (11 lipca 1946)  

i generał broni Wojska Polskiego (1 maja 1945), doktor nauk wojskowych, działacz komunistyczny sowiecki, hiszpański oraz polski, członek CBKP i KC PPR. 

Do postaci, którym propaganda PRL dorobiła fałszywy życiorys, należał Karol Świerczewski - jak go powszechnie nazywano - Generał Walter. Po jego śmierci pod wsią 

Jabłonki w Bieszczadach powstały hagiograficzne utwory literackie o człowieku, który się kulom nie kłaniał, opiewały go czytanki szkolne i filmy. 



 

Lata 1968 - 1970 
 

W związku z rocznym urlopem dla podratowania zdrowia Antoniego Gromskiego funkcję kierownika „16” władze szkolne powierzają 

Stanisławie Sudoł, która przez kolejne dwa lata będzie zarządzać placówką. 

 

Wśród pożółkłych kartek zainteresował mnie „List do młodzieży amerykańskiej” oraz odpowiedź z ambasady Wietnamu. 



 

Rezolucje potępiającą wojnę w Wietnamie podpisali przedstawiciele samorządu uczniowskiego i ZHP oraz pracownicy szkoły. 

 

 



 

Podobną wartość historyczną przedstawia pismo potępiające nieodpowiedzialne wystąpienia studentów spowodowane wpływami 

wrogich Polsce Ludowej elementów syjonistycznych, czyli masówka z dnia 22 marca 1968 roku. 

 

Inny ciekawy „dokument” to wpłata na budowę pomnika w centrum naszego miasta dokonana przez pracowników. 

 

 



 

O dużym upolitycznieniu szkoły świadczą też inne materiały. W kronice znalazł się meldunek o realizacji zobowiązań podjętych dla 

uczczenia V Zjazdu PZPR.  

 

 

 



 

Władze oświatowe wprowadziły w szkole interesujący eksperyment – 6 godzin wychowania fizycznego zamiast 2. Dlatego do „16” 

ściągnęła najbardziej uzdolniona sportowo młodzież. Nic też dziwnego, że szkoła otrzymała tytuł najbardziej usportowionej szkoły na 

terenie województwa rzeszowskiego. 

 

Dużym powodzeniem cieszył się też konkurs - plebiscyt na 10 najlepszych sportowców szkoły. Oj, było się nad kim zastanawiać i można 

było stracić nawet najlepszego kolegę. 

 

Należy też wspomnieć, że Aldona Szymutko pobiła rekord Polski w pływaniu, a uczniowie szkoły współpracowali z sekcją pływania 

„Resovii”. Siedem kolejnych zwycięstw w wojewódzkich eliminacjach w czwórboju o Puchar „Świata Młodych” i kandydowanie do wyjazdu na 

Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej to kolejne sukcesy sportowców z tej placówki. Gimnastyka akrobatyczna, koszykówka, lekkoatletyka, 

pływanie to konkurencje, które zapewniają dyplomy, medale, puchary i wiele ciepłych słów o sporcie w „16”. O wszystkim rozpisuje się lokalna 

prasa. Również szkolna gazetka „Migawka” publikuje wywiady z koleżankami i kolegami, którzy odnoszą sukcesy w sporcie. Nauczyciele w-f 

Małgorzata Grodecka i Janusz Mazur
9
 współpracują ze „Stalą” i dbają o szkolne boiska do siatkówki oraz koszykówki. Uczniowie też w czynie 

społecznym porządkują bieżnie, tory saneczkowe i boiska sportowe. 

 

Kronikarz wspomina o epidemii grypy, która spowodowała zawieszenie zajęć na 15 dni, od 1 lutego do 15 lutego 1969. 

 

Kronikarz opisał też obchody 25-lecie PRL. W związku z tym zakończenie roku szkolnego odbyło się 20 czerwca 1969 roku na stadionie 

„Stali”. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie ze z wszystkich podstawówek. 

 

                                                 
9
 Janusz Mazur – instruktor „Resovii”, czynny skoczek i wieloboista 

 



 
 



 

Nowy rok szkolny 1969/1970 rozpoczął się również bardzo uroczyście. 13 września 1969 z okazji obchodów 25-lecia utworzenia 

województwa rzeszowskiego odbył się capstrzyk i apel poległych. Najstarsi uczniowie z klas VII i VIII oraz ze szkół zawodowych na Placu 

Zwycięstwa w Rzeszowie złożyli kwiaty.  

 

Bardzo zdziwiłam się, gdy przeczytałam informację o 22 listopada. Jest to data szkolnych obchodów Dnia Karty Nauczyciela. Wielki 

napis „22 listopad 1969 - Dzień Karty Nauczyciela”. Praktycznie przez cały czas kronikarze tak nazywają święto nauczycieli, a też i wycinki  

z prasy powtarzają tą nazwę. Kosze kwiatów od załogi WSK i telegramy od np. Powszechnej Kasy Oszczędności to obowiązujące wtedy  

i powtarzające się zwyczaje.  

 

W roku szkolnym 1969/1970, 13 grudnia 1969 r w wojewódzkim turnieju - „Konkursie 5 mln” szkoła dzielnie walczyła o prawo 

reprezentowania Rzeszowszczyzny na arenie krajowej w rywalizacji szkół podstawowych. Masowa impreza, rozgrywana pod patronatem 

telewizji, niestety skończyła się dla „16” zajęciem II miejsca. Lepsi okazali się uczniowie z SP nr 2 w Lubaczowie. Kibice na trybunach  

i nauczyciele bardzo się denerwowali, lecz szkolnym sportowcom udało się pokonać tylko rywali z „4” w Jaśle. 

 

Należy odnotować jeszcze sukcesy filatelistyczne w Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym „Maraton 1970” i zdobycie przez 

wszystkich zuchów oraz harcerzy odznaki „Iskra 70”. 

 

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego dla klas VIII było bardzo uroczyste. Był to, pierwszy rocznik uczniów (143), którzy uczyli się  

w tej szkole od klasy I. 

  



 

Lata 1970 - 1972 
 

W roku szkolnym 1970/71 nastąpiła zmiany na stanowisku kierownika szkoły i jego zastępcy. Geograf i kierownik szkoły Sudoł 

Stanisława odeszła do szkoły w Kielcach, a matematyk i zastępca kierownika Władysława Woźniak do SP 8 w Rzeszowie. 

 

Nowym kierownikiem został Roman Wawrzesiński, a jego zastępcą Zdzisław Nizioł. W czasie wakacji trwał remont „wewnętrzny” 

budynku. Trzy płaskie pawilony połączone zostały 25-metrowym korytarzem z salą gimnastyczną. Te doskonałe warunki do uprawiania sportu 

zostały jeszcze poprawione przez krytą w podłodze skocznię w dal. Remont kapitalny szkoły tj. szatni, elewacji zewnętrznej i naprawy dachu to 

pilne potrzeby realizowane przez cały rok kalendarzowy i następne lata. O tych budowlanych przedsięwzięciach, krytycznie na temat 

niewłaściwej organizacji pracy ekip zatrudnionych przy remontach, rozpisywała się lokalna prasa z „Nowinami” na czele. Mimo tego szkoła 

piękniała, bo bardzo dużo prac wykonywano społecznie. 

 

Wśród pracowników pedagogicznych szkoły po raz pierwszy pojawia się opiekun boisk szkolnych. Wydział Oświaty w Rzeszowie 

zaangażował Tadeusza Grzesika jako opiekuna i instruktora sportu, który podczas zajęć sportowych i pozaszkolnych na boiskach w godzinach 

popołudniowych opiekował się uczniami, nie tylko z „16”. 

 

Warto wspomnieć o działalności filatelistów z koła nr 24 pod kierunkiem Antoniego Gromskiego przy SP 16, które było zawsze cenione  

i obecne na wszystkich wystawach filatelistycznych. 

 

Wojciech Budkowski z klasy VI w „Maratonie1972 - Polskie go wydało plemię - Mikołaj Kopernik 500 - rocznica urodzin” zdobył  

II miejsce w województwie. W nagrodę wyjechał on z polską delegacją młodzieżową na Węgry. Delegacja przebywała w obozie pionierów, 

którzy specjalnie interesowali się filatelistyką. 

 

Od 1 maja 1972, zgodnie z nową kartą nauczyciela, szkołami kieruje dyrektor. 

 

Wizytacja szkoły wypadła pozytywnie i tym bardziej dziwi fakt zamiany dyrektorów szkół w następnym roku szkolnym. Osoba pisząc 

kronikę, która już w prawie w całości była pisana na maszynie i wklejano kartki, nie potrafi wytłumaczyć tej decyzji. Wątpi, czy zamiana ta była 

uzasadniona dobrem jednej i drugiej szkoły. Nie było to zresztą jego odosobnione zdanie. Muszę pochwalić też zgromadzony w ciągu tego roku 

szkolnego materiał ilustracyjny, a szczególnie duże zdjęcia i tabla klas VIII a i VIII c. 

  



 

 

 

 

Oto jedno z ciekawszych zdjęć z kroniki - z pochodu z okazji Święta Pracy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lata 1972 - 1977 
 

Nowy dyrektor szkoły Józef Fudel pełni tą funkcje do końca funkcjonowania szkoły podstawowej na ulicy Staszica, czyli przez kolejne  

5 lat (od roku szkolnego 1972/1973 do roku szkolnego 1976/1977). 

 

Zaraz na początku tego roku szkolnego pojawia się cenna uwaga-informacja, że wszystkie zdjęcia z lat 1971,1972 i 1973 zamieszczone  

w kronice wykonali uczniowie z koła fotograficznego pod kierunkiem Zbigniewa Grzysia (nauczyciel zajęć plastycznych i technicznych). 

 

Najważniejszym wydarzeniem w pierwszym roku szkolnym rządów nowej dyrekcji, któremu poświęcono w kronice dużo miejsca, była 

założona izba pamięci narodowej i sztandar szczepu drużyn harcerskich przy Szkole Podstawowej nr 16. 

 

ZHP w szkole działało od początków i zawsze cieszyło się zainteresowaniem zuchów oraz harcerzy. Udział w różnych rajdach,  

a szczególnie w Ogólnopolskim Rajdzie Świętokrzyskim organizowanym przez hufiec Starachowice-miasto poprzedzony był zawsze 

przygotowaniem uczestników z marszów na orientację i z samarytanki. Tak zwanym „dniem harcerskim” była każda środa tygodnia. Zastęp 

„Rzeszowiacy” 4 czerwca 1972 roku na XIV Ogólnopolskim Rajdzie Świętokrzyskim zdobył 351 punktów i otrzymał kategorię I. Zawsze im 

towarzyszył instruktor wychowania muzycznego Filip Chrystian. Musiało być bardzo wesoło. Zachowane zdjęcia są śmieszne, ale ze względu na 

jakość wykonania trudne do skanowania. 



 

Ufundowanie sztandaru dla harcerzy było bardzo ważnym momentem ceremoniału. Materiały ilustracyjne najlepiej pokażą znaczenie 

tych ceremonii oraz przedstawią najważniejsze informacje o niedzielnej uroczystości z dnia 13 maja 1973. 

 

 



 

Sztandar ten nadal jest w siedzibie „16” przy ulicy Bohaterów, eksponowany w specjalnej gablocie na 2 piętrze, pomiędzy salami 302  

i 303, przy sali historycznej. 

 

Od 10 lutego 2011, po nadaniu szkole nowego sztandaru (wystawionego na parterze) znajduje się dokładny opis tego zabytkowego, 

potocznie nazywanego starym sztandarem. Dar Zakładu Opiekuńczego WSK i Komitetu Rodzicielskiego jest w doskonałym stanie i zgodnie  

z aktualnym ceremoniałem szkoły jest eksponowany w czasie niektórych uroczystości, szczególnie tych w których uczestniczą harcerze. 

 

Z innych kronikarskich zapisków warto przypomnieć, że na II Ogólnopolskiej Młodzieżowej Wystawie Filatelistycznej Wojciech 

Butkowski za zbiór „Mikołaj Kopernik - 500” zdobył srebrny medal. 

 

Również nadal jest głośno o sukcesach sportowych „16”. Na Centralnych Igrzyskach Młodzieży w Warszawie, w kategorii podstawówek, 

Szkolny Klub Sportowy zdobył II miejsce w kraju - sekcja koszykówki (1974 r.). Był to największy w historii Rzeszowa sukces koszykówki 

chłopców. 

 

W kronice pojawia się pierwsze kolorowe zdjęcie z IX alertu ZHP (15-17 wrzesień 1973) oraz informacje o książeczkach Szkolnej Kasy 

Oszczędności. Później już wszystkie klasowe zdjęcia z zabawy noworocznej z 1975 roku są w kolorze. 

 

Ciekawostką jest rozpoczynanie roku szkolnego 1973 pod koniec sierpnia, a nie 1 września. Również każdy początek roku nie może się 

obejść bez wysłuchania przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego. Wśród wielu informacji nie sposób przeoczyć tych 

dotyczących podjętych przez grono pedagogów studiów wyższych oraz obrony prac magisterskich. Przy niektórych nazwiskach pojawiają się 

dokładne daty i tytuły obronionych prac. 

 

Kronikę kończy ważne wydarzenie dla dyrektor szkoły Józefa Fudali. Otrzymał on nagrodę ministra I stopnia. Wyróżnienie to dedykuje 

wszystkim pracownikom, uczniom i rodzicom oraz władzom. Uroczysty apel kończy rok szkolny 1976/1977. 

 

 

 

Zostało jeszcze trochę pustych, nie zapisanych stron i żadnej informacji o dalszym losie tej szkoły.  

 

 

Na podstawie starej kroniki 

opracowała: Magdalena Lubas 
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