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Numer 48 02/20

  60 lat minęło...
 Nasze wielkie święto zostało    
odwołane z powodu epidemii

  NASZ PRZYJACIEL
              A Z S

          PATRONI 
    NASZEJ SZKOŁY

Dzień dziś
mamy
niebywały...
Toż to powód
jest do chwały!
Właśnie mamy
szkołę nową,
przy Nowotki
ukończoną!

Takimi słowami
rozpoczyna się
scenariusz
akademii z okazji
jubileuszu 60-lecia
naszej szkoły.
Uroczystości
zaplanowane
zostały na 24 i 27
marca 2020r.
Zaproszono
niezwykłych 
i bardzo ważnych 
gości. Niestety
koronawirus
pokrzyżował nasze
plany. Życzymy
więc wszystkim
dużo zdrowia, 
a o nowym terminie
jubileuszu
będziemy Was
informować       za
jakiś czas.
        Redakcja 

21.02. 2007r. uchwałą Rady Miejskiej
nadano naszej szkole imię Łódzkich
Olimpijczyków. 25.04.2008r. wręczono
szkole uchwałę i sztandar. Nasza szkoła
otrzymała 1 września 1974 roku status
szkoły sportowej o profilu
lekkoatletycznym. Decydującym
czynnikiem w uzyskaniu statusu szkoły
sportowej były wyniki sportowe naszych
uczniów. Do dziś mamy ogromne sukcesy,
które zawdzięczamy wybitnym
nauczycielom WF: Paniom Zofii Sygdziak i
Dagmarze Sygdziak, Panom Damianowi
Woźnickiemu i Bartłomiejowi
Gajewskiemu.
Marta Sokołowska i Hania Drobnik 6c

Nasza placówka
ma wielu oddanych
sympatyków 
i przyjaciół. Musimy
wspomnieć tu 
o AZS Łódź, dzięki
współpracy z
którym nasi
podopieczni mogą
trenować w
profesjonalnych
warunkach pod
okiem naszych
wspaniałych
nauczycieli WF.
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Szczypta historii, garść faktów,
czyli początki naszej szkoły w pigułce.

Nasza
szkoła 
w tym roku
kończy 
60 lat, 
przy tej
niezwykłej
okazji
wspomnijmy
jej
początki...

Szkoła
Podstawowa 
nr 79 została
utworzona 
w roku
szkolnym 1959.
Budynek szkoły
przy ul.
Marcelego
Nowotki 138 
na rogu ul.
Tamka był
jeszcze 
w budowie. 

Uroczystość

otwarcia szkoły
nastąpiła 24
marca 1960 
w obecności
najwyższych
ówczesnych
władz dzielnicy
Śródmieście.
Pierwszym
kierownikiem
Szkoły została
pani Zofia
Salm. 

W piętnastu

oddziałach
uczyło się
wówczas 467
uczniów.W
roku szkolnym
1963
kierownictwo
szkoły
obejmuje pani
Lucyna
Hyżyńska.
Liczba uczniów
systematycznie
wzrastała. 
W latach 1973-
1979 
  na

16 sal
lekcyjnych,
funkcjonowało
już 14 dobrze
wyposażonych
pracowni
przedmiotowych.
Szkoła miała
wyposażoną
salę
gimnastyczną.
01.09.1974
Ministerstwo
Oświaty 
i Wychowania
na wniosek 
Kuratorium 

oraz Wydziału
Oświaty Łódź
Śródmieście
podjęło decyzję
o nadaniu
szkole statusu
szkoły
sportowej o
profilu lekkiej
atletyki. 

Opracowała
Ola Jerzak 6c
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                               Wspomnień czar... 
                            Ciekawostki o SP 79 ;-)

Kiedy
zaczęliśmy
szukać
informacji
do tego
numeru
gazetki,
przypadkiem
natknęliśmy
się na
bardzo
ciekawy
wątek na
portalu NK.
Oto kilka
ciekawostek.

"W latach 60 patronat nad szkołą objęły zakłady pończosznicze FENIX mieszczące się
po drugiej stronie na ul. Pomorskiej 163. Pamiętam, bo kolega mieszkający
na "Radiostacji" - tak się mówiło szedł rano do szkoły i zobaczył wybity w murze otwór      
do magazynu tego zakładu, zawiadomił o tym zakład i w szkole była akademia na której
dostał od zakładu FENIKS rower kolarkę m-ki FAVORIT".

"Zbieraliśmy się po kilka osób mieszkających blisko siebie w domu jednego z nas i tam
docierali nasi nauczyciele. Poza tym nie tyle to szkołę zasypało ile cały kraj i opał nie
docierał ze Śląska. Dlatego wiele szkół zostało zamkniętych. Było bardzo mroźno, a na
ulicach przekopane były w ogromnych zwałach śniegu wąskie ścieżki dla pieszych".

"Dobrze pamiętam te zimy, chociaż chodziłem dopiero do pierwszej i drugiej klasy mieliśmy
zajęcia w straży pożarnej na ul. Tamka - nie pamiętam tylko czy każdego dnia." 

Źródło wspomnień naszych Absolwentów: https://nk.pl/szkola/15416/forum/8?p=2
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