
KALENDARIUM HISTORII SZKOŁY  

1.09.1959 – powstanie siedmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie, stanowisko kierownika 

szkoły powierzono Bernardowi Andrzejakowi. 

1962 -  położono kamień węgielny pod budowę szkoły. 

1963 – oddanie do użytku nowego budynku szkoły przy ulicy Kolejowej 2 oraz nadanie szkole imienia 

Romualda Traugutta.  

1966 – uruchomienie pierwszej sekcji szermierczej (Stanisław Cieślak), która istnieje do dziś. 

1965/1966 - w związku z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 6 została 

wybrana na miejsce miejskich uroczystości zakończenia roku szkolnego.  

1967/68 - zdobycie tytułu Mistrza Polski w „Konkursie 5 milionów”.  

1968/1969 – 10-lecie szkoły, przekazanie szkole sztandaru. 

1969/1970 – nowym kierownikiem szkoły zostaje Ewa Michnikowska. 

1973/74 – remont budynku szkoły, kontynuowanie nauki przez uczniów w różnych szkołach. 

1975/1976 – funkcję dyrektora szkoły obejmuje Janina Matyba. 

1977 – uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Pamięci podczas obchodów Dnia Patrona. 

1979/1980 - „Szóstka” była gospodarzem finału Igrzysk Miasta Konina. 

1980/81 - Miejska Inauguracja Roku Szkolnego oraz wręczenie nagrody za uzyskanie I miejsca 

w konkursie „Na Najbardziej Usportowioną Szkołę” przez Prezydenta Miasta Konina. 

1981/82 - utworzenie w szkole klas o profilu lekkoatletycznym. 

1982/1983 - Inauguracja Roku Sportowego. 

1983/1984 – obchody 25-lecia istnienia szkoły.  

1984 – PMRN wyróżnia szkołę Odznaką Honorową „Za zasługi dla miasta Konina”. Ufundowanie 

i wykonanie przez uczniów i nauczycieli pomnika patrona Romualda Traugutta.  

1986/1987 – dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Zjeżdżałka. 

1989 – wydanie gazetki szkolnej „Nie wszystko o Wszystkim”. 

1992 – ustanowienie tytułu „Uczeń Honorowy”. 

1993/1994 - zlot redaktorów gazetek szkolnych w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie -  gazetka 

„Nie wszystko o Wszystkim” zyskała uznanie Redakcji Programów dla Dzieci i Młodzieży; tytuł 

„Najatrakcyjniejszej Świetlicy” w województwie. 

1994/95  - rok szkolny rozpoczął się po generalnym remoncie budynku.  



1995/1996 – wznowienie działalności gazetki uczniowskiej „Szóstka na Szóstkę”. 

1997/1998 – odnowienie i przeniesienie na nowe miejsce pomnika patrona szkoły Romualda 

Traugutta. 

1998/1999 – ustanowienie wyróżnienia dla uczniów  „Magna cum laude” / z najwyższą pochwałą /, 

„Summa cum laude” /z wielką pochwałą /. 

 1999/2000 – Uchwałą Rady Miasta Prezydent Miasta Konina przekształca szkołę z ośmioklasowej 

w sześcioklasową. Uroczyste obchody 40-lecia szkoły; wizyta w placówce biskupa Bronisława 

Dembowskiego; odznaka dla szkoły „Zasłużony dla Miasta Konina”. 

2000/2001 - otwarcie Szkolnego Klubu Europejskiego - współpraca ze szkołą REAL SCHULE BEIREIS 

w Niemczech.  

2002/2003 – funkcję dyrektora szkoły powierzono Małgorzacie Lenartowskiej; pierwsze odwiedziny 

niemieckiej młodzieży z zaprzyjaźnionej szkoły w Helmstedt. 

2003/2004 - udział w akcji zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, 

szkoła otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą”. Pierwsze wydanie gazetki szkolnej uczniów klas młodszych 

„Szósteczka”. Jubileuszowy X Przegląd Małych Form Teatralnych w KDK. 

X 2004 – uroczystość 45-lecia szkoły. 

2004/2005 – zorganizowanie Dnia Europejskiego.  

2005/2006 - drużyna piłkarska chłopców zdobyła zwycięstwo w finale wojewódzkim Coca Cola Cup. 

2006/2007 – przystąpienie szkoły do Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta i udział pocztu 

sztandarowego w II Ogólnopolskim Zlocie Szkół w Żelechowie. 

2007/2008 – stanowisko dyrektora obejmuje Grzegorz Jankowiak; zorganizowanie I Międzyszkolnego 

Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras”; przystąpienie do Programu Edukacyjnego WOŚP 

„Ratujemy i uczymy ratować”. 

2009/2010 – obchody 50-lecia szkoły; Otwarcie „Orlika 2012”. I Międzyszkolny Konkurs Języka 

Angielskiego klas III „Super Kids”; realizacja programu unijnego „Numicon i co dalej”. 

2010/11 - I Międzyszkolny Konkurs „Mój Przyjaciel Miś”. 

2011/2012 – Miejska Inauguracja Roku Szkolnego; Otwarcie lodowiska;  „Edukacja wczesnoszkolna 

na dobry początek”.  

X 2011 szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. 

2012/2013 – „Pierwsze kroki w edukacji”.  I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Super Kids”; 

wernisaż malarstwa uczennicy Weroniki Bilskiej.  

2013/2014 – jesteśmy organizatorem IX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół im. R. Traugutta; ufundowanie 

nowego sztandaru szkoły; realizacja projektu „Irlandia w szkole”. 



2014/2015 – uroczyste obchody 55-lecia szkoły; Uroczystość podsumowująca realizację 

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego CEO „Zamaluj na lokalnie”; Międzyszkolny Turniej Piłkarski              

z McDonald’s;  przystąpienie do Programu Rozwoju Wolontariatu „Wielkoduchy”; realizacja projektu 

„Mały Mistrz”. 

2015/2016 – I Szkolny Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły; uczestniczymy 

w ogólnopolskiej akcji masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”. 

2017/18 – przekształcenie szkoły w ośmioklasową szkołę podstawową; realizacja projektu w ramach 

konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii-ogródek skalny. 

2018/19 – gościliśmy interaktywną wystawę Centrum Nauki Kopernik z Warszawy; zorganizowaliśmy 

2 – dniowy Festiwal nauki i talentów. 

2019/20 – 11 października 2019 r. obchodziliśmy jubileusz 60-lecia szkoły; 10 marca 2020 r. 

zdążyliśmy zorganizować Drzwi Otwarte i zaczęła się pandemia. 

2020/21 – we wrześniu rozpoczęliśmy naukę stacjonarną, ale szybko przeszliśmy na naukę online; 

mimo pandemii rozpoczęliśmy realizację nowego unijnego projektu „ SP6 na 6! Rozwój kompetencji 

kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”. 

Znani absolwenci szkoły: 

Czesław Lewandowski – biskup włocławski 

Robert Olejnik – redaktor naczelny Kuriera Konińskiego 

Tadeusz Piguła – szermierz, radny Miasta Konina 

Jan Pusty – płotkarz 

Katarzyna Sławińska – dziennikarka TVN 

Wiesław Steinke – Przewodniczący Rady Miasta 


