Misja naszej szkoły
Szkoła przewodnikiem ucznia w jego
drodze samorozwoju, realizacji zamierzonych
celów, dająca wiarę we własne siły i nadzieję
na osiągnięcie sukcesu. Szkoła ucząca piękna,
dobra i prawdy; należąca do uczniów,
rodziców i jej przyjaciół.
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I – Historia SP 19
W 2010 roku Szkoła Podstawowa nr 19 w Sosnowcu obchodzi swoje setne urodziny. O faktycznym istnieniu placówki można mówić od 1910 roku. Założyło ją Kolejowe
Towarzystwo „Jedność”. Prawdopodobnie było to lokalne stowarzyszenie spożywców, być
może pracowników kolei warszawsko - wiedeńskiej, które powstało w 1904 roku. Przemawiałaby za tym lokalizacja szkoły przy ulicy Nowej 49.
Jednakże jej geneza sięga zdecydowanie wcześniej.
W 1879 roku Pringsheim i Szlezynger założyli w Sosnowcu hutę szkła (obecnie
w tym miejscu zlokalizowane jest targowisko miejskie przy ulicy Szklarnianej). Oboje założyciele byli znanymi przedsiębiorcami Sosnowca. Rodzina Szlesingerów, która przybyła do
naszego miasta pod koniec XIX wieku, wybudowała dom przy ulicy Modrzejowskiej.
W roku 1894 dzięki inicjatywie Jana Wacowskiego przy hucie założono szkołę
jednoklasową. Była to prywatna szkoła dla dziewcząt i chłopców. Kształciła ona 100
uczniów na rok, a oprócz jej założyciela, lekcji udzielał Józef Klimkowski. Szkoła początkowo mieściła się w domu Juliana Mendelsohna, pochodzącego ze znanej w Sosnowcu rodziny
przedsiębiorców żydowskich, zamieszkujących miasto od lat 80-tych XIX wieku. W tym
okresie szkoła była utrzymywana przez założyciela oraz dzięki subsydium wykładanym
przez hutę szkła.

Dokument informujący o spisie ulic należących do obwodu SP 19
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Kalendarz Zagłębia Dąbrowskiego na rok 1912 wskazuje umiejscowienie
szkoły przy ulicy Nowej 49 (obecnie
Ordonówny). Do czasów współczesnych
budynek się nie zachował, został wyburzony w latach 60 i 70 XX wieku, podczas „wielkiej” przebudowy miasta. Była
to wtedy szkoła dwuklasowa.
Po Janie Wacowskim w czasie
I wojny światowej szkołą kierował RoBudynki przy ul. Ordonówny
sjanin Rogalski. Wówczas nazywano ją
„Kolejówką” dlatego, że nowa siedziba
mieściła się w budynku kolejowym, a nauczyciele mieli przywileje kolejarzy (otrzymywali
deputaty na węgiel i darmowe bilety).
Po I wojnie światowej szkołą kierowali pan Bargieł, a w 1918 roku objął tę funkcję
Antoni Skipirzepa. Zarządzał on „19” przez 18 lat. Ponoć za jego czasów szkoła cieszyła się
dużym uznaniem na terenie miasta.
Od 1920 roku szkoła przeszła pod zarząd miasta. W budynku było 11 sal wykładowych, sala gimnastyczna oraz bogato wyposażona biblioteka (w tym okresie szkoła ma 11
oddziałów, a uczyło się w niej 600 dzieci).

Uczniowie klasy 7a kończący szkołę w roku 1938
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Według Kalendarza- Informatora Zagłębia Dąbrowskiego i okolic na rok 1928 szkoła jest już 7-klasowa i posiada numer 19. Od 13 października 1935 roku w budynku szkoły
działała także świetlica Legionu Młodych. Zmiany te jednak przyszły już za nowych kierowników szkoły: Franciszka Gawłowskiego, W. Tylmana, Kazimiery Religowej oraz Kazimiery Olszewskiej.
Do wybuchu wojny do 1.09.1939 szkołą kierował Romuald Koprowski.
4.09.1939 roku Niemcy wkroczyli do Sosnowca. Rozpoczęły się akcje zwalczania
inteligencji polskiej. Na podstawie tajnego rozporządzenia Himmlera z 2.04.1940 roku policja niemiecka przystąpiła do sporządzenia listy działaczy społecznych i kulturalnych
w Sosnowcu. W kwietniu i maju 1940 roku nastąpiło aresztowanie 29 sosnowieckich nauczycieli. Zostali oni wywiezieni do obozów koncentracyjnych w głąb Niemiec. Romuald
Koprowski (ówczesny nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej nr 19) został wywieziony
do Dachau, a później przeniesiono go do KL Mauthausen-Gusen.
Był jednym z wielu sosnowieckich nauczycieli, których wojna nie powstrzymała
przed prowadzeniem działalności oświatowej. Po powrocie z obozu i długim szpitalnym
leczeniu podjął tajne nauczanie. Ostrzeżony o planowanej rewizji gestapo uciekł do Generalnej Guberni.
Wojenna zawierucha nie oszczędziła także innego nauczyciela z SP 19 - Franciszka
Gawłowskiego. Został on zamordowany przez NKWD w Kozielsku. W obozie hitlerowskim
zamordowano jedną z nauczycielek - Filomenę Zabłocką, która należała do ruchu oporu
(wraz z córką była członkiem tajnej organizacji politycznej „Biały Orzeł”). Gestapo aresztowało ją na terenie szkoły.
Zginęła w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
W okresie okupacji
szkoła przezywała trudne
chwile. Budynek, w którym
się mieściła, został przejęty
przez okupanta, a klasy przekształcone na mieszkania dla
niemieckich kolejarzy. Szkoła
została przeniesiona na ulicę
Grabową 9 lub 7, gdzie dzieliła budynek ze Szkołą Powszechną nr 1. Od kwietnia
1941 roku szkołą kierował
mianowany przez władze
niemieckie Emanuel Sikora.

Dokument informujący o przejęciu kierownictwa przez
Emanuela Sikorę
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Po wyzwoleniu Sosnowca 3.03.1945 roku - odbyło się posiedzenie
Rady Pedagogicznej Szkoły nr 19. Wówczas placówka miała swoją siedzibę
w budynku dawnej szkoły żydowskiej
przy ulicy Dęblińskiej 9, gdzie przeniesiono placówkę z ulicy Grabowej.
Jej przewodniczącym był Henryk
Suchański, który pełnił funkcję kierownika od 1.02.1945 do14.03.1945. Spotkanie
dotyczyło ustalenia programu nauczania
oraz gromadzenia podręczników szkolnych. Na spotkaniu byli wszyscy żyjący
przedwojenni nauczyciele: K. Religowa
(pracowała w szkole od 1922, a w czasie
okupacji prowadziła tajne nauczanie),
K . O l s z e w s k a , H . Z a b o r o w s ka ,
J. Dahtenowa, J. Gruszczyńska,
K. Walkiewiczowa.

Budynek szkoły przy ulicy Dęblińskiej

Kolejne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się
13.04 1945. Prowadził je przybyły z wysiedlenia
Romuald Koprowski. Był kierownikiem szkoły
w czasie okupacji od 1 do 12 kwietnia 1940 roku.
Podczas tego posiedzenia uczczono pamięć nauczycieli „Dziewiętnastki” zamordowanych w czasie
okupacji. Ta Rada Pedagogiczna odbyła się już
w nowym budynku szkoły przy ulicy Składowej 5,
dokąd przeniesiono placówkę z ulicy Dęblińskiej.
Nowy budynek szkoły posiadał ogrzewanie, kanalizację oraz sześć sal wykładowych. W tym czasie
uczyło się w nim 440 uczniów.
Budynek przy ulicy Składowej należał wcześniej do
Żeńskiego Gimnazjum Żydowskiego i został wybudowany prawdopodobnie w 1938 roku. Po wkroczeniu Niemców do Sosnowca zaczęto „gromadzić”
Budynek szkoły przy ulicy Składowej w jednym miejscu ludność narodowości żydowskiej.
- 1941r W obecnym budynku zorganizowano obóz przejściowy - najpierw dla lokalnej ludności, a później dla
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Żydów z całego Śląska. Był to tak zwany Dulag (Durchgangslager), w którym umieszczano
Żydów przed wywiezieniem ich do obozów pracy.
W 1942 roku nastąpiły pierwsze wywózki do obozów koncentracyjnych. Miało to
związek z prowadzeniem przez okupanta akcji wyniszczania narodu żydowskiego. Po wywiezieniu wszystkich więźniów,
Niemcy w budynku tym zrobili
magazyn. Mieścił się tu do końca
wojny. Dzisiaj na gmachu szkoły
widnieje tablica, ufundowana przez
Samorząd Miasta, upamiętniająca
istnienie dulagu w budynku SP 19.
Odsłonięto ją uroczyście w 1993
roku.
Często odwiedzają naszą
szkołę Ci, którym udało się przeżyć
II wojnę światową. Wpisują się
wtedy oni do kroniki szkolnej.
Budynek Dulagu w Sosnowcu

Tablica upamiętniająca istnienie dulagu
w budynku SP 19

Wpisy do Kroniki Szkolnej
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Przy ulicy Składowej szkoła mieści się do chwili obecnej. Zamieszczone mapy
przedstawiają wszystkie lokalizacje budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu.

Mapa nr 1

Legenda do mapy 1
1.

Pierwsza siedziba szkoły przy dawnej hucie szkła – ul. Szklarniana

2.

ul. Nowa 49 (obecnie Ordonówny)

3.

Lata okupacji – ul. Grabowa

4.

Tymczasowa lokalizacja szkoły po byłej szkole żydowskiej przy
ul. Dęblińskiej 9

5.

Obecny budynek szkoły przy ul. Składowej 5 (od kwietnia 1945r.)
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Mapa nr 2

Legenda do mapy 2
1.

Pierwsza siedziba szkoły przy dawnej hucie szkła – ul. Szklarniana

2.

ul. Nowa 49 (obecnie Ordonówny)

3.

Lata okupacji – ul. Grabowa

4.

Tymczasowa lokalizacja szkoły po byłej szkole żydowskiej przy
ul. Dęblińskiej 9

5.

Obecny budynek szkoły przy ul. Składowej 5 (od kwietnia 1945r.)
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II – Historia SP 19 zawarta w kronikach
W Kronikach Szkoły można odnaleźć wiele ciekawych informacji na temat historii
placówki. Poniżej przedstawiamy niektóre wydarzenia, obrazujące rozwój szkoły oraz jej
wkład w rozwój sosnowieckiej oświaty i środowiska lokalnego.
Dzień po posiedzeniu Rady Pedagogicznej -14.04.1945 wniesiono do szkoły meble,
a już 22 i 23 kwietnia odbyło się święto Odrodzenia Nauki Szkoły Polskiej.
27 października 1945
roku przybywa nowy nauczyciel
J. Daman, który wsławił się nowymi metodami nauczania. Dokonano wówczas spisu uzupełniającego dzieci z roczników od
1926 do 1945.
Już wtedy organizowano
uroczystości integracyjne. Pierwszą z nich był „Tydzień Szkoły”,
który odbył 24 listopada 1945
roku. Tego rodzaju spotkania
odbywają się również dziś
w formie pikników rodzinnych.

Piknik rodzinny zorganizowany w roku 2008

Również w 1945 roku zorganizowano w dniach 1 – 3 maja pierwsze po wyzwoleniu
Święto Oświaty.
W roku szkolnym 1947/48 powstało Szkolne Koło Odbudowy Warszawy. Szkolny
Komitet Rodzicielski utworzył sekcję dożywiania – gotowano i podawano zupę dzieciom
najbardziej potrzebującym. W tym także roku nauczyciele podjęli zobowiązanie przepracowania 3 godzin przy douczaniu uczniów słabych.
13 marca 1951 roku uchwałą Rady Pedagogicznej zorganizowano świetlicę szkolną,
w której dzieci z ocenami niedostatecznymi odrabiały lekcje. W szkole prowadzono w tym
czasie również kurs dla analfabetów, w którym uczestniczyło osiemnastu słuchaczy. Dokonano także radiofonizacji szkoły. Urządzono pracownię geograficzną i chemiczną. W tym
roku wprowadzono po raz pierwszy ubezpieczenia dzieci w PZU. W czerwcu 1951 roku
szkoła posiadała tylko 6 sal lekcyjnych. Uczyło się w niej 419 dzieci.
Dopiero po staraniach kierownika Romualda Koprowskiego i późniejszej kierowniczki szkoły Anny Pietras, dnia 4.09.1955 roku, w obecności Ministra Oświaty Witolda
Jarosińskiego, nastąpiło uroczyste przekazanie rozbudowanego gmachu szkolnego.
Rok później tj. 15 września 1956 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Patronem została Maria Skłodowska-Curie. Z tej okazji nawiązano kontakt ze studentką
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laureatki Nagrody Nobla - Alicją Dorabialską (pochodziła z Sosnowca), która pracowała
w Paryżu w laboratorium Instytutu Radowego przy boku Marii Skłodowskiej–Curie. Po
II wojnie światowej Alicja
Dorabialska została profesorem Politechniki w Łodzi.
W roku szkolnym
1955/56 do szkoły chodziło
978 uczniów. Mieli oni
wówczas zapewnioną opiekę
lekarza i higienistki. Już
wtedy nasza placówka organizowała wiele atrakcyjnych
zajęć pozalekcyjnych. DziaRozbudowa szkoły
łało kółko fotograficzne,
techniczne, introligatorskie, muzyczne, plastyczne. Prowadzono również zajęcia z rytmiki.
W tamtych latach szkołami opiekowały się zakłady pracy. Zakładem opiekuńczym
naszej szkoły była Sosnowiecka Fabryka Armatur, która mieściła się przy ulicy Mireckiego 57.
W roku szkolnym 1957/58 w naszej szkole obchodzono po raz pierwszy Dzień Nauczyciela (był to dzień wolny od pracy). Od 15 grudnia 1957 roku w szkole zatrudniono
nauczyciela-bibliotekarza.
W roku szkolnym 1966/67 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wykonało bramę wjazdową oraz betonowanie i oświetlenie boiska.
W roku szkolnym 1970/71 jako jedyna szkoła w Sosnowcu przystąpiliśmy do eksperymentalnego programu nauczania matematyki.

Uroczystość przekazania sztandaru – przemawia Alicja
Dolińska, nauczycielka języka polskiego

W 66 rocznicę powołania
szkoły, 29 maja 1976 roku
odbyła się uroczystość nadania
sztandaru szkoły. Przekazania
sztandaru z ramienia magistratu dokonał Jerzy Machniak,
ówczesny pierwszy zastępca
Prezydenta miasta, a swe gratulacje dyrektorowi szkoły
Józefowi Drzazdze złożył Inspektor Wydziału Oświaty
i Wychowania - Zbigniew
Rogowski.
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Oprócz dygnitarzy miejskich i przedstawicieli oświaty byli też przedstawiciele mediów - radia i telewizji. O uroczystości pisała też prasa - „Wieczór” i „Wiadomości Zagłębia”.

Ślubowanie uczniów w roku 1976

Przekazanie sztandaru Dyrektorowi szkoły
Józefowi Drzazdze przez Prezydenta miasta
Jerzego Machniaka
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III – Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły
Podstawowej nr19 po II Wojnie Światowej

Romuald Koprowski (1899-1980)
kierował placówką od 15.03.1945 do 31.07.1954
Urodził się 7.02.1899 roku w Sosnowcu, gdzie w 1918 roku ukończył Gimnazjum
Ogólnokształcące. Dalszą naukę kontynuował we Lwowie. Był to Wyższy Kurs Nauczycielski o kierunku matematyka-biologia. Do roku 1936 pracował w Wiślicy - Stepociu oraz
szkołach powiatu pińczowskiego, będzińskiego i zawierciańskiego. Później powrócił do
Sosnowca i podjął pracę w Szkołach Podstawowych nr 12, 14, 17, 27. Podczas okupacji
hitlerowskiej został w 1940 roku wywieziony do obozu w Dachau. Powrócił z niego po
dwóch latach i rozpoczął tajne nauczanie. Niestety gestapo wpadło na jego trop i musiał uciekać do Generalnej Guberni. Powrócił do Sosnowca 15.03.1945 roku i podjął pracę w SP 19.
Później został kierownikiem SP 17 w Sosnowcu. Umarł 24 listopada 1980 roku, a za swoją
działalność zawodową i dla ZNP otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Anna Pietras
kierowała placówką od 1.08.1954 do 31.08.1962
Urodziła się w 1904 roku. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w 1927
roku pracowała w Łabudzicach, a później do roku 1939 w Woli Mikorskiej. W czasie okupacji pracowała jako ekspedientka, a jej mąż (nauczyciel) został zabity w obozie w Mauthausen. Po zakończeniu II wojny światowej powróciła do Sosnowca i rozpoczęła pracę w Szkole
Podstawowej nr 4. Od 1954 roku była kierowniczką Szkoły Podstawowej nr 19. W 1963
roku przeszła na emeryturę. Otrzymała: Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
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Józef Drzazga
kierował placówką od 1.09.1962 do 31.07.1977
Urodził się 12.03.1933 roku w Drużykowie powiat Włoszczowa w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w liceum pedagogicznym
w Szklarskiej Porębie. Od 15.08.1951 do 19.11.1953 pracuje w szkołach podstawowych
w Wolimierzu i w Leśnej w powiecie lubańskim. Później zostaje powołany do służby wojskowej. Po jej odbyciu przyjeżdża do Sosnowca, gdyż tu mieszka jego żona. Przez 3 lata
pracuje w SP 3 w Sosnowcu (15.09.1955 - 30.09.1958), a później przez rok w Domu Kultury
Dzieci i Młodzieży. Od 1.09.1959 przez trzy lata pełnił funkcję zastępcy kierownika szkoły
w różnych szkołach w Sosnowcu. 1.09.1962 objął funkcję dyrektora SP nr 19, którą pełnił do
31.07.1977 roku. Do odejścia na emeryturę w 1985 roku pracował w placówkach na terenie
Katowic i Sosnowca.

Halina Drzazga
kierowała placówką od 1.08.1977 do 31.08.1999
W Szkole Podstawowej nr 19 została zatrudniona w 1959 roku na stanowisku nauczyciela matematyki. Miała duże zasługi w upowszechnianiu nowoczesnych metod nauczania matematyki na terenie szkoły i miasta. Za całokształt pracy była wielokrotnie wyróżniana
i nagradzana. Otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Od 1977 roku do 1999
pełniła funkcję dyrektora szkoły.
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Magdalena Leśniak
dyrektor szkoły od 1.09.1999
Rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 19 w Sosnowcu 1.09.1982 r. Przez 1717 lat pracowała z uczniami klas I-III. 1.09.1999r. objęła funkcję dyrektora. Od tego roku
szkoła działa w nowym systemie i nowej epoce. Szkoła ośmioklasowa została zastąpiona
przez sześcioklasową, wprowadzono pojęcie jakości, określono wizję i misję placówki.
W tym czasie dokonano generalnego remontu całego budynku, m.in. wyremontowano toalety, pomalowano sale i korytarze, zakupiono nowe meble i sprzęt audiowizualny,
unowocześniono kuchnię, rozbudowano i wzbogacono bibliotekę szkolną, wymieniono
wszystkie drewniane okna, wymieniono drzwi w salach lekcyjnych, założono ogród szkolny.

Wpis SP nr 19 do ewidencji szkół publicznych
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IV – Szkoła Dziś
Od 10 października 2003 roku posiadamy certyfikat
Szkoły z Klasą. Otrzymaliśmy go z rąk Pana Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego.

W Pałacu Prezydenckim po otrzymaniu certyfikatu
„Szkoła z Klasą”
Obecnie, w roku szkolnym 2009/2010 szkoła posiada 14
oddziałów od klasy zerowej do
szóstej. Liczy 324 uczniów. Pracuje w niej 26 nauczycieli i 14
pracowników administracji i obsługi. Posiada 14 sal lekcyjnych,
nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową, dwie świetlice, salę do gimnastyki korekcyjnej i salę gimnastyczną oraz
wspaniałą bibliotekę.

Certyfikat „Szkoła z Klasą”

Sala do gimnastyki korekcyjnej

Dla nowej biblioteki zaadaptowaliśmy jedną salę lekcyjną wraz z częścią korytarza
i zapleczem gospodarczym. Miejsca starczyło na wyodrębnienie dużej wypożyczalni, czytelni oraz kącika audiowizualnego. Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio zagospodarowane
i wyposażone (nowe regały, oszklone szafy, 3 stanowiska komputerowe dla uczniów, katalogi). Wnętrza mają ciepłe, pastelowe kolory. Estetycznie urządzona biblioteka ma niebagatelny wpływ na kontakty z czytelnikami. Ułatwia tworzenie klimatu przyjaznego dzieciom.
Tutaj nie ma dzwonków, nigdzie nie trzeba się spieszyć.
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Uroczyste otwarcie biblioteki
szkolnej odbyło się w dn.16.01.2001 r.
o godz.1000. Gościem honorowym była
pani wizytator Grażyna Kaczmarczyk.
Jako jedyna placówka w Sosnowcu jesteśmy filią Powszechnej
Wideoteki Edukacyjnej MEN, dzięki
czemu wideofilmy stały się dostępne
dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
jak również tych, którzy pragną doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
Kasety wypożyczane są wszystkim
zainteresowanym instytucjom i placówkom oświatowym na terenie miasta, na podobnych zasadach jak udostępniane są książki. Tematyka filmów
koncentruje się wokół realizacji zadań
wynikających z programów nauczania
i zadań wychowawczych. Każdy pakiet składa się z dwóch kaset VHS,
towarzyszy im przystępnie napisany
poradnik.

Otwarcie biblioteki — artykuł

Wychodząc naprzeciw uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi księgozbiór szkolny jest wzbogacany o lektury w formie audiobooków, które ułatwiają zapoznawanie się z obowiązującym kanonem lektur, zawartym w podstawie programowej.

Zbiór Wideoteki i audiobooków
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Od lat współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną –Filią nr 20, Biblioteką
Książki Mówionej i Muzykaliów, przedszkolami i innymi szkołami podstawowymi na terenie
Starego Sosnowca. Organizujemy wspólne imprezy czytelnicze, konkursy.
Przygotowujemy wystawy prac
i osiągnięć naszych uczniów w innych bibliotekach, przedszkolach i w Urzędzie Miejskim. Na
przedstawienia zapraszamy dzieci z innych
szkół i przedszkoli.

Spotkanie z Wandą Chotomską

Nasi najmłodsi czytelnicy objęci są szczególną opieką. Dla nich zorganizowano
w czytelni przytulny kącik z dywanem, poduszkami oraz koszami wiklinowymi pełnymi bajek i wierszyków. W tych właśnie „szperaczkach” dzieci szukają książeczek J.Brzechwy,
J.Tuwima, M. Kownackiej. Tu nabywają pierwszych, właściwych nawyków obcowania
z książką, tu odkrywają nieznany im dotąd świat.
Nasza biblioteka spełnia również funkcję terapeutyczną.
Uczniowie lubią szkolną bibliotekę. Ofertę proponowanych zajęć bibliotecznych rozszerzają o własne pomysły. Mamy też Izbę Regionalną, którą ciągle uzupełniamy nowymi
eksponatami.

Izba Regionalna
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W szkole istnieją różne organizacje i kółka zainteresowań:

Samorząd Uczniowski klas I - III i klas IV - VI
Koło historyczne
Koło komputerowe
Koło matematyczne
Koła polonistyczne
Koło plastyczne
Koło taneczne
Koło przyrodnicze
Szkolne Koło Sportowe
Szkolne Koło PCK
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nasza pracownia komputerowa
została wyposażona w 10 super nowoczesnych stanowisk komputerowych oraz 1 laptop
i rzutnik multimedialny. Dzięki temu lekcje prowadzone w naszej szkole są ciekawsze
i atrakcyjniejsze.

Pracownia komputerowa
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V – Nasze osiągnięcia
Nasi uczniowie chętnie uczestniczą
w różnorodnych konkursach. Mają okazję
wykazać się dużą wiedzą i umiejętnościami.
Uczą się przy tym zdrowej rywalizacji. Zamieszczone na drugim piętrze dyplomy oraz
puchary za osiągnięcia sportowe na parterze
szkoły obrazują ich sukcesy. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich, z kilku ostatnich lat.
I miejsce:



Miejski Konkurs Ortograficzny w kategorii klas VI (rok 2003, 2004, 2007),
w kategorii klas V (rok 2009)



Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jesień” - rok 2007



Międzyszkolny Konkurs Taneczny - rok 2007



II Międzyszkolny Plener Malarski – rok 2008



V Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Żyj w zgodzie z naturą”
– rok 2008



Miejski Konkurs „Rycerze i rycerskość” – rok 2008



Miejski Konkurs Recytatorski „Jesień w poezji” – rok 2008



Międzyszkolny Konkurs „Znamy baśnie pana H.Ch. Andersena” – rok 2008



Międzyszkolny Konkurs na multimedialną prezentację z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy „Twórca i jego dzieło”



Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Laurka dla Babci i Dziadka” (Biblioteka
Miejska nr 20 – wystawka prac) – rok 2010



Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Zielonym Szlakiem” – rok 2010



II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pozostał po nich ślad”- rok 2010

II miejsce:



Miejski Konkurs Ortograficzny w kategorii klas IV i VI – rok 2008



Miejski Konkurs Literacki „Dzieci listy piszą” – rok 2008



Miejski Konkurs Artystyczno-Literacki „W przedziwnym mieszkam ogrodzie,
gdzie kwitną kwiaty i dzieci…”



Miejski Konkurs „Zielona ścieżka” – rok 2008
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Konkurs Regionalny „Żyję zdrowo” – rok 2008



V Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Żyj w zgodzie z naturą”
– rok 2008



Konkurs Regionalny „Komputerowy Guru” – 2008



Międzyszkolny Konkurs „Mieszkam w Sosnowcu” - 2008



Międzyszkolny Konkurs „Znamy baśnie pana H.Ch. Andersena” – rok 2008



Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Łamigłówki Mądrej Główki” – rok
2009



Międzyszkolny Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – rok 2009



Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Laurka dla Babci i Dziadka” (Biblioteka
Miejska nr 20 – wystawka prac) – rok 2010



Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Zrozumieć świat” – rok 2010

III miejsce:



Międzyszkolny Konkurs Taneczny - rok 2007



Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Jesień w poezji” – rok 2008



Międzyświetlicowy Konkurs Recytatorski – rok 2008



Konkurs Regionalny „Komputerowy Guru” – 2009



Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zima w mieście” – rok 2008



Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Zrozumieć świat” – rok 2008



Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Znam 23 Parki Narodowe” – rok 2008



Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Laurka dla Babci i Dziadka” (Biblioteka
Miejska nr 20 – wystawka prac) – rok 2010



Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Zrozumieć świat” – rok 2008



Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Przyroda w literaturze dla dzieci” – rok
2009



Miejski Konkurs Ortograficzny w kategorii klas szóstych – rok 2010

Wyróżnienia:



Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Skarby Ziemi” – rok 2008



Regionalny Konkurs Biblijny – rok 2008

Szkoła od 6 lat organizuje Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Polonistyczny
„Świat Starożytny”

100 — LE C IE SP NR 19 W S OSNO WCU

S TR. 2 2

Osiągnięcia sportowe:
Rok szkolny 2008/2009
I miejsce



Międzyszkolne Zawody Piłkarskie o Puchar
Dyrektora Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu



Międzyszkolne Zawody w Grach i Zabawach



Międzyszkolne Zawody Minisiatkówki o Puchar Dyrektora SP 19 w Sosnowcu



Międzyszkolne Zawody Minisiatkówki dziewcząt



Zawody Rejonowe Siatkówki dziewcząt

II miejsce



Międzyszkolne Zawody Piłki Ręcznej dziewcząt
Rok szkolny 2009/2010



Finał Międzyszkolny w piłce ręcznej chłopców

Od roku szkolnego 2002/2003 Kuratorium Oświaty organizuje Konkurs Interdyscyplinarny. Uczniowie biorący w nim udział muszą wykazać się dużą wiedzą oraz umiejętnością logicznego myślenia. Mogą uzyskać tytuł finalisty lub laureata. Laureaci tego konkursu
są zwolnieni z pisania sprawdzianu po klasie szóstej. Nasi uczniowie co roku startują w tym
konkursie i osiągają znaczące sukcesy.
Finaliści Konkursu Interdyscypilnarnego:

 rok 2004 – „Historia – Społeczeństwo - Europa”
 rok 2007 – „Sport, turystyka i wypoczynek”
 rok 2010 – „Podróże w głąb naszej przeszłości”
Laureat Konkursu Interdyscypilnarnego – rok 2005 – „Człowiek jest częścią świata”
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Od kilku lat najlepszym uczniom, którzy opuszczają mury naszej szkoły Rada
Pedagogiczna przyznaje Złote i Srebrne Tarcze, a uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu oraz prezentującym wysoką kulturę osobistą tytuły Najlepszego Absolwenta
i Przyjaciela Szkoły. Do tej pory te zaszczytne tytuły otrzymali m. in.: Marcin Drzazga, Wojciech Poniewierski, Michał Wcisło, Kinga Kępska, Magdalena Nowakowska, Karina Jakuć,
Natalia Kowalska i Sławomir Miszuda.

100 — LE C IE SP NR 19 W S OSNO WCU

S TR. 2 4

VI – Uczniowie o naszej szkole

Fragment listu byłej uczennicy SP 19—profesor Politechniki Łódzkiej
„Moja dziewiętnastka”
Gdy patrzę na Jej mury stuletnie,

Każdy z pewnością Ją zapamiętał,

To jedna myśl w mojej głowie gra:

W każdym sercu zostawiła ślad,

Kim byli jej podopieczni?

Wspomina dziadek, mama i tata,

Kim kiedyś będę ja?

Wspomnę po latach także i ja.

Przez wszystkie lata i pokolenia,

Dziewiętnastko nasza kochana,

Mądrzy pedagodzy cierpliwie uczyli,

Stuknął ci cały okrągły wiek!

By wszyscy Jej wychowankowie

Ucz nas mądrości i święć triumfy,

Wzór brali z Marii Skłodowskiej – Curie.

Kiedy kolejny będzie Ci biegł.
Iga Wojciechowska klasa 5a
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„Moja szkoła”
Gdy moja szkoła obchodzi urodziny,

Wychowała już tyle pokoleń,

To wszyscy uczniowie mają radosne miny.

Nie narzekała, że się trudzi,

Dziś nikt nie jedzie na wycieczkę

Rok po roku niesfornych

Ani z wizytą do rodziny.

Wyprowadzała na ludzi.

Dziś wszystkie drogi prowadzą do szkoły,
bo szkoła ma setne urodziny.

Każdy tu znajdzie wspomnienia
I smutku i radości

Niby ta sama, a jakaś inna,

Pierwszej dozgonnej przyjaźni,

Ubrana ładnie i odświętnie,

A może i pierwszej miłości.

Jakby się do nas uśmiechała
Weselej, szerzej niż codziennie.

Więc sobie zasłużyła,
Na wiersze i piosenki,

Nie straszne jej powodzie,

Na tylu wspaniałych gości,

Ani kolejne reformy.

Na nasze słowa podzięki.

Po każdym katakliźmie
Potrafi wrócić do normy.

Michał Sodowski klasa 5a
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