Wybraliśmy Patrona
Rodzice, uczniowie i nauczyciele zgodnie przegłosowali kandydaturę Henryka Sienkiewicza.
Działania związane z wyborem patrona rozpoczęliśmy od zajęć lekcyjnych i wychowawczych w klasach
I-VI pt. „Postać patrona elementem symboliki szkolnej”. Ich celem było poznanie najważniejszych
symboli szkoły, objaśnienie definicji słowa „patron”, określenie cech, jakimi powinien się
charakteryzować. Następnie zebrano propozycje kandydatów na patrona szkoły i już podczas ich
sumowania okazało się, że zdecydowana większość wskazuje na Henryka Sienkiewicza. Postać tego
wybitnego Polaka, pisarza, patrioty i noblisty jest znana w środowisku szkolnym, gdyż jest patronem
naszego gimnazjum.
Dlatego też przy zaangażowaniu uczniów Gimnazjum nr 4 – stanowiącego część Zespołu Szkół nr 3 –
uczniowie Szkoły Podstawowej zostali zapoznani z życiem, twórczością i działalnością kandydata na
patrona - Henryka Sienkiewicza, poprzez:
- zorganizowanie apelu poświęconego twórczości Henryka Sienkiewicza pod opieką p. M. Łubkowskiej,
- przeprowadzenie pogadanek wśród uczniów szkoły podstawowej przygotowanych przez p. A. Gudzik
- przedstawienie prezentacji multimedialnej poświęconej życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza
przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem p. A. Lechowskiej
Kolejnym punktem było referendum wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W przeprowadzonych
głosowaniach na patrona Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce – Leszczynach wybrano Henryka
Sienkiewicza. W związku z tym podjęto stosowne Uchwały: Rady Pedagogicznej, Samorządu
Uczniowskiego i Rady Rodziców w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 5 imienia Henryka
Sienkiewicza. Zgodnie z wolą społeczności szkolnej Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 wystąpił do Rady
Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej nr 5 imienia
„Henryka Sienkiewicza” `

Oto dołączone do wniosku uzasadnienie:
Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 5 będzie wielkim zaszczytem i dumą, a jednocześnie
wyzwaniem i odpowiedzialnością dla całej społeczności szkolnej. Sprawi, że uczniowie, nauczyciele i
rodzice zintegrowani przesłaniem, jakie niesie za sobą postawa patriotyczna i spuścizna literacka
Henryka Sienkiewicza będą umacniać i kultywować najlepsze polskie tradycje, miłość do Ojczyzny,
poszanowanie drugiego człowieka i wartości dla których warto się poświęcać.
Ponadto nadanie imienia szkole pozwoli jej uzyskać indywidualną tożsamość i podejmować
działania wychowawcze w myśl przesłania Henryka Sienkiewicza „Nie rzeczywistość sama, ale serce z
jaką do niej przystępujemy, nadaje życiu kształt i kolory”.
Według naszej opinii uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce -Leszczynach są
przygotowani do nadania naszej szkole imienia „Henryka Sienkiewicza”. Wszyscy nauczyciele,
uczniowie i rodzice naszej szkoły uczestniczyli w procesie nadania imienia. Znają jego postać i zasługi
dla narodu polskiego. Ufamy, że autorytet i wzorzec osobowy Henryka Sienkiewicza pomogą wychować
naszych uczniów na godnych obywateli i dobrych ludzi.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i
nadanie Szkole Podstawowej nr 5 w Czerwionce-Leszczynach imienia „Henryka Sienkiewicza” oraz
nadanie szkole sztandaru.

Proponujemy, aby uroczystość odbyła się 19 maja 2015 roku w dniu obchodów
jubileuszu naszej szkoły.

