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JEDNODNIÓWKA Z OKAZJI X ROCZNICY NADANIA  

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19  

W KIELCACH IMIENIA IRENY SENDLEROWEJ 

  W roku szkolnym 2009/10 Dyrekcja SP19 oraz Rada Pedagogiczna podjęły 

decyzję (i Uchwałę) o konieczności dokonania wyboru nowego patrona naszej 

szkoły. Wśród zgłoszonych kandydatów znaleźli się Irena Sendlerowa, Antoni Heda 

ps. Szary, Cichociemni i Stefan Banach. 10 maja 2010 roku odbyły się wybory 

patrona SP19. Zdecydowaną większością głosów zwyciężyła kandydatura Ireny 

Sendlerowej. 

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 19 imienia Ireny Sendlerowej 

odbyła się 23 listopada 2012 roku. Dołączyliśmy do grona szkół Sendlerowskich 

jako 22 z kolei szkoła nosząca to imię. 

MIĘDZYNARODOWY ZJAZD SZKÓŁ SENDLEROWSKICH  

Przyjmując imię Ireny Sendlerowej, nasza szkoła weszła do grona 

rodzin „Szkół Sendlerowskich”. Od 2013 

roku przedstawiciele społeczności 

szkolnej wraz  z panią Dorotą Mętrak, 

uczestniczyli w „MIĘDZYNARODOWYCH 

ZJAZDACH SZKÓŁ SENDLEROWSKICH”. 

Głównym celem uroczystych spotkań było nawiązanie i podtrzymywanie 

stałej współpracy uczniów i pracowników szkół noszących imię Ireny 

Sendlerowej, znajdujących się w różnych rejonach Polski i Niemiec.  

DZIEŃ PATRONA 

Od 2013 roku w naszej szkole organizowane są obchody Dnia 

Patrona. Głównym celem uroczystości jest przypomnienie postaci Patronki. 

Uczniowie podejmują różne inicjatywy, które mają na celu upamiętnienie 

odwagi, bezinteresownej pomocy i szacunku jaki okazywała innym ludziom 

Irena Sendlerowa. Obchody mają różnoraką formę – spektakl słowno-

muzyczny, konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, kahoot, sonda uliczna. 

LITERACKIE INSPIRACJE IRENĄ SENDLEROWĄ 

W 2014 roku podczas obchodów Dnia Patrona uczniowie mogli obejrzeć spektakl słowno-muzyczny, 

przygotowany przez naszą koleżankę, uczennicę klasy VIc, Annę Brzezińską. Podstawą scenariusza stało się 

jej własne opowiadanie, dzięki któremu zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Trzy 

biografie – wiele historii”. W kilku przygotowanych scenach przypomnieliśmy sobie fragmenty z życia 

Patronki, opisujące ratowanie dzieci żydowskich z getta. Aktorami w przedstawieniu byli uczniowie klas 

piątych i szóstych, a nad przebiegiem czuwała pani Monika Waligórska-Ucig oraz sama autorka scenariusza 

– Ania.  

„Takich ludzi, którzy się sami narażają dla innych, dla słabych, 

jest bardzo mało. Gdyby było ich więcej, byłby lepszy świat” – Marek Edelman 
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