Przygotowania do stulecia szkoły oczami klasy Va
Dlaczego Henryk Sienkiewicz zostanie patronem SP5?
Henryk Sienkiewicz urodził się 1846r. w Woli Okrzejskiej. W 1905r. otrzymał literacką Nagrodę
Nobla. Do najbardziej znanych jego książek należą: ,,Ogniem i mieczem", ,,Potop", ,,Pan
Wołodyjowski", ,,Krzyżacy", ,,W pustyni i w puszczy", ,,Qvo vadis".
Zmarł w 1916r. jego prochy znajdują się w Warszawie.
W naszej szkole odbyły się ostatnio wybory patrona SP5, w których cała szkoła wybrała Henryka
Adama Aleksandra Piusa Sienkiewicza. Nasza Pani Dyrektor zakupiła sztandar z wizerunkiem
naszego przyszłego patrona. 19 maja 2016r. na uroczystości stulecia szkoły - Szkoła Podstawowa nr
5 oficjalnie otrzyma sztandar i imię H. Sienkiewicza.
Serdecznie zapraszamy, bądźcie z nami w tym ważnym wydarzeniu dla naszej szkoły!!!
Opracowali: Hania Gocyk. Natalia Mikołajczyk, Zosia Mrowiec, Michał Paszenda

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY
Szkoła powstała w 1915 roku, do użytku publicznego została oddana w 1916 roku. Na początku szkoła
nosiła imię Chrystusa Króla. W szkole znajdowała się kaplica, w której co niedzielę sprawowane były
nabożeństwa najpierw ewangelickie, potem katolickie. Sytuacja trwała do lat 20. XXw. Drugim patronem
szkoły był Jozef von Eichendorff, trzecim patronem szkoły w latach 70 XXw. był Marceli Nowotko. W 1990
roku oddano do użytku nowe skrzydło budynku. W 2012 i 2013 szkoła została poddana rewitalizacji i teraz
zachwyca swoim wyglądem.
OPRAC. WOJCIECH PLUTA, NATALIA GMYREK, JAKUB LISAK, DAMIAN RZEŹNICZEK

ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZ STULECIA SZKOŁY
Zapraszamy na uroczystość stulecia SZKOŁY w Czerwionce, który odbędzie się 19.05.16 roku.
Na początku odbędzie się msza święta w kościele NSPJ o 9:30. Później przemarsz do szkoły o 10:30 i
uroczysta akademia o 11:00. 20.05.2016 roku odbędzie się festyn, podczas którego będzie powtórzony
program artystyczny, na który zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli, byłych pracowników oraz
absolwentów szkoły.
Oprac. Sabina Tlołka, Gracjan Bednarczyk, Jakub Otręba, Klaudia Baszak(:

Jak przygotowujemy się do jubileuszu stulecia szkoły?
W tym roku - 2016 szkoła będzie obchodzić 100 lat. Nasza szkoła istnieje od 1916 roku. Wszyscy uczniowie
przygotowują różne występy na tę okazję. 19 maja SP5 przyjmie imię Henryka Sienkiewicza. Uczniowie
bardzo się starają, aby stulecie szkoły było wyjątkowe. W ostatnim czasie: odbyło się wiele konkursów,
poznawaliśmy życiorys i twórczość Henryka Sienkiewicza. Rada Rodziców zbierała pieniądze na
organizację stulecia szkoły poprzez sprzedawanie cegiełek. Mamy nadzieję, że stulecie zostanie na długo w
naszej pamięci.
Oprac. Miłosz Marszałek, Sabina Grajner, Seweryn Bembenista, Gracjan Łakatosz, Kacper Burakowski

Jak wybraliśmy patrona szkoły?
W tym roku szkoła obchodzi stulecie, dlatego z tej okazji zainicjowano wybory patrona szkoły, w grupie
organizacyjnej były pani Dyrektor Małgorzata Marciniak, Pani Bogusława Jankowska, Pani Iwona
Krzyżowska i Pani Małgorzata Gałażyn, które przeprowadziły wraz z samorządem szkolnym głosowanie na
patrona szkoły. Większość uczniów, rodziców, nauczycieli wybrała Henryka Sienkiewicza. Uważamy, że jest
on człowiekiem godnym naśladowania. Myślimy też, że był on naprawdę wspaniałym patriotą i pisarzem,
o tym świadczą jego książki. Dlatego zostanie on patronem naszej szkoły- 19.05.2016 r.
oprac. Daniel Szczeponik, Magdalena Myszkowska , Aleksandra Michalska , Jacek Błażyca

