Historia Szkoły Podstawowej nr 1
w Puszczykowie
Nie znamy dokumentów o początkach szkoły w XIX wieku. Jedynym dostępnym potwierdzonym
materiałem, na podstawie którego możemy wnioskować o dacie powstania szkoły, jest fragment
recesów Puszczykowa (dokument znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu)
cytowany poniżej:
&.13.
Szkole w Puszczykowie urządzić się maiącey nadnie się sześć mórg, trzynaście prętów kwadratowych w oddziale S. W
punktach h.i.l.k. Wspłazinie tey znayduie się sad folwarczny Nr 2. i dom komorniczy pański. A by organizacyą szkoły ułatwić,
oddaie przeto dziedzic gospodarzom tak drzewa owocowe, jako też i budynek rzeczony bez żadnego za to wynagrodzenia.
Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Puszczykowie została wraz z wszystkimi
aktami polskimi spalona przez okupantów w roku 1939. Założono więc nową kronikę z usilnym
staraniem wiernego odtworzenia historii szkoły .
Kierownictwo szkoły napotkało jednak na trudności z powodu braku wszelkich
dokumentów. Należy zaznaczyć, że zniszczono również kronikę miejscowości Puszczykowo jak
i Puszczykowa Starego. Brak również kroniki kościelnej. Mimo wszystko odtworzono ten
okres na podstawie wiarygodnych podań ustnych , wycinków z gazet i nielicznych prywatnych
dokumentów.
Na tej też podstawie przyjmuję się rok 1834 jako rok powstania Szkoły Powszechnej w
Puszczykowie.

Najważniejsze wydarzenia z życia
Szkoły Podstawowej nr 1
Ok.1830r.
Powstaje budynek będący
przyszłą siedzibą Szkoły
Powszechnej w
Puszczykowie.

1834r.

Utworzona zostaje Szkoła Powszechna w Puszczykowie
(nauka w języku niemieckim).

1934r.
Obchody 100-lecia Szkoły
Powszechnej w
Puszczykowie

Od 1918r.

Dzieci uczą się w polskiej szkole po polsku.

Od 1933r

Ze względu na kłopoty lokalowe wynajmowano pomieszczenia
na klasy szkolne u p. Władysławy Wojtyniakowej przy ul.
Poznańskiej.

1936r.

Zawiązał się Komitet Budowy Szkoły Powszechnej w
Puszczykowie.

Sierpień 1937r.
Wrzesień 1937r.

Rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły.
Poświęcenie kamienia węgielnego przez proboszcza Henryka
Koppe.

1937 – 1939r.
Trwa budowa
Szkoły Powszechnej w
Puszczykowie

w grudniu 1938r. stał gmach pod dachem
a do września 1939 r. gotowe były 4 sale lekcyjne).
1939 – 1945r.

- Niemcy wykończyli budynek szkoły i utworzyli Szkołę
Powszechną i Gimnazjum wyłącznie dla dzieci i
młodzieży niemieckiej.
- Dzieci polskie uczyły się w wynajętych 3 izbach u pani
Wojtyniakowej wyłącznie po niemiecku (3 lata po 2
godziny dziennie)
- tajne nauczanie polskich dzieci prowadziły m.in. p.
Irena Podgórska, p.Postępska, p.Kościńska

16.02.1945r.

Pierwsze zapisy do szkoły i egzaminy do poszczególnych klas
dzieci i młodzieży w wolnym Puszczykowie

26.02.1945r.

Oficjalne otwarcie w wyzwolonej Polsce Publicznej Szkoły
Powszechnej w Puszczykowie. Kierownictwo szkoły objął
Czesław Wojciechowski.

01.04.1947r.

Kierownikiem szkoły zostaje Franciszek Heigelmann

01.01. 1955 r.

Na skutek podziału Puszczykowa i utworzenia w Puszczykówku
nowej szkoły, nasza stała się Szkołą Podstawową nr 1 w
Puszczykowie.

14.10.1965r.
Oddano do użytku pierwsze
w mieście boisko sportowe
przy Szkole Podstawowej nr
1 i rozpoczęto budowę
basenu.

23.01.1966r.
Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadało Szkole
Podstawowej nr 1
w Puszczykowie
imię Adama Mickiewicza .

18.06.1967r.

Opuścili mury Szkoły Podstawowej nr 1 pierwsi absolwenci klas
ósmych.

15.11.1969r.

Zmarł wieloletni kierownik Szkoły Podstawowej nr 1
Franciszek Heigelmann, jego następcą na stanowisku
kierownika została Antonina Lipińska

20.06.1970r.
Komitet Rodzicielski
przekazał dzieciom i
młodzieży sztandar szkoły.

Wrzesień 1971r.

Kierownikiem szkoły została mgr Maria Nowak (Chodkiewicz),
rok później stanowisko to zostało zmienione na dyrektora
szkoły.

05.12.1973r.

W nowo wybudowanym Domu Nauczyciela zamieszkali pierwsi
mieszkańcy.

28.05.1977r.

Zmarła wieloletnia nauczycielka i kierownik Szkoły
Podstawowej nr 1 - Antonina Lipińska

Sierpień 1977r.

Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 objęła
mgr Bożena Pawlak.

31.05.1989r.
Oddano do użytku salę
gimnastyczną i cztery sale
lekcyjne.

31 sierpnia 1991r.
Na emeryturę przeszła pani
dyrektor Bożena Pawlak.

W latach
1991-1993

Funkcję dyrektora pełniła mgr Dorota Podgórecka

Wrzesień 1991r.

Organem prowadzącym szkoły podstawowe został Samorząd
Terytorialny.

W latach
1993-1995

Dyrektorem szkoły był mgr Włodzimierz Kaczmarek.

01.12. 1995 r.

W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły powołano
mgr Ewę Budzyńską

18.01.1997r.

Zginęła tragicznie nauczycielka i wicedyrektor szkoły
mgr Maria Ossowska

01.09.1997r.
Rozpoczęliśmy naukę w
nowym gmachu szkoły.

15.10.1997r.

Otwarcie pierwszej pracowni komputerowej (dzięki współpracy
z Holendrami ).

Kwiecień 1998r.
Magdalena Ruciak z klasy 8b wygrała konkurs na projekt logo
szkoły a Piotr Gronek z klasy 8c zaprojektował flagę szkoły.

28.01.1998r.
Otwarcie nowoczesnej
pracowni komputerowej

30.05.1998r.
Pierwszy Zjazd Absolwentów
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Puszczykowie

Czerwiec 1999r.

Po raz pierwszy absolwentami naszej szkoły są uczniowie klas
szóstych.

Czerwiec 1999r

Gościliśmy młodzież z polskiej szkoły w Bezdanach na Litwie.

01.09.1999r.

Rozpoczyna działalność 6 – letnia Szkoła Podstawowa.

Czerwiec 2000r.

Mury Szkoły Podstawowej nr 1 opuszczają ostatni absolwenci
klas ósmych.

Wrzesień 2005r.
Otwarcie nowoczesnej
pracowni językowej.

Wrzesień 2009r.
Szkoła została ocieplona i
otynkowana- ma teraz
piękną, pastelową elewacje.

19.06.2010r.

Jubileusz 175-lecia istnienia
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w
Puszczykowie.

