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Dziś mamy dla Was wydanie specjalne naszej gazetki. 

Czy wiecie, jakie ważne święto obchodzimy w tym miesiącu?  

Oczywiście, jest to 100-lecie naszej Szkoły. Przed Wami 

skarbnica wiedzy o Czwórce. Zapraszamy w podróż po SP4.   

 

 

 

 

               

 

 

Czwórka 

z plusem 
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       Powstanie Naszej Szkoły 

Czy wiecie, że Szkoła Podstawowa nr 4 to jedna  

z najstarszych szkół siedleckich, ponieważ powstała w 1917 roku?  

 Od 1921 roku, czyli od nadania imienia Adama Mickiewicza, należy do grona 

Szkół Mickiewiczowskich. Z informacji zamieszczonej w 1923 roku w lokalnej 

prasie wynika, że funkcjonowała ona przy ulicy Błonie 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1931 roku  powstała przy Szkole nr 4 Międzyszkolna Centralna Pracownia 

Przedmiotowa. „Głównym kierownikiem dydaktycznym pracowni i ich 

organizatorem był Czesław Wadecki, kierownik SP nr 4. W tym czasie SP 4 

stała się najlepiej zorganizowaną i wyposażoną placówką w Siedlcach oraz 

ośrodkiem dydaktyczno – metodycznym dla miasta i powiatu.” 
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Niestety we wrześniu 1939 roku szkoła została 

całkowicie zbombardowana i spalona przez 

hitlerowskiego okupanta. Pomimo braku 

najniezbędniejszych sprzętów i pomocy naukowych 

wznowiła działalność w 1940 roku.  Dzieci uczyły się 

wówczas w budynku przy ulicy Berka Joselewicza. 

W 1944 roku szkoła kolejny raz poniosła straty 

wskutek działań wojennych, ponieważ ponownemu 

zniszczeniu uległo jej wyposażenie oraz akta.  

W trosce o wykształcenie dzieci i młodzieży  

na terenie Siedlec i powiatu siedleckiego zostało zorganizowane tajne nauczanie,  

do którego czynnie przyłączyli się pracownicy Czwórki. Po zakończeniu II wojny 

światowej w budynku przy ulicy Świętojańskiej 7 organizowano SP nr 4 od 

podstaw.  

 

 

 

 

 

 

 

Warunki nauki były bardzo trudne. Praca dydaktyczna i wychowawcza 

kierownictwa szkoły wraz z gronem pedagogicznym zmierzała do osiągnięcia 

wysokiego poziomu nauczania oraz wychowania dzieci i młodzieży. Po II wojnie 

światowej ważną rolę w systemie oświaty odgrywała walka z analfabetyzmem. 

W tym zakresie działalność uczniów i nauczycieli Czwórki przynosiła efekty.  

W 1953 roku w szkole podjęto także inicjatywę zakupienia Sztandaru 

Organizacji ZHP. Wszyscy uczniowie czynnie włączyli się do akcji zarabiania 

pieniędzy na sztandar. Dzieci zbierały złom, makulaturę, butelki. 



4 
Numer specjalny | październik 2017 

Dlaczego na murach naszej szkoły widnieje tablica  

z napisem: „SZKOŁA-POMNIK TYSIĄCLECIA ISTNIENIA 

PAŃSTWA POLSKIEGO” ? 
 

 

 

 

 

 

 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach postanowiło wziąć udział w ogłoszonej 

akcji budowy tysiąca szkół z okazji 1000 – lecia Państwa Polskiego i podjęło uchwałę  

o powstaniu naszej placówki. Wniosek został poparty przez Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Warszawskiego. 27 sierpnia 1959 roku potwierdzono, że szkoła, która 

zostanie zbudowana przy ulicy J. Krasickiego (obecnie 10 Lutego) w Siedlcach, będzie 

Pomnikiem Tysiąclecia. W dniu 20 kwietnia 1959 roku, na posiedzeniu Komitetu 

Rodzicielskiego SP nr 4, na wniosek kierownika szkoły pani Janiny Bienieckiej, został 

powołany Komitet Budowy SP nr 4. Ta wiadomość sprawiła ogromną radość całej 

społeczności szkoły. Z okazji pochodu pierwszomajowego członek Komitetu 

Rodzicielskiego – Kazimierz Słowik zbudował makietę przyszłej szkoły. „Makieta 

zrobiona była z białego kartonu, rozmieszczonego na podstawie drewnianej z czterema 

drążkami do niesienia. Przedstawiała budynek parterowy, z wielkimi oknami, o wysokim 

czarnym dachu, z anteną telewizora na szczycie. Przed budynkiem ułożona była darń 

z zielonej trawy, a przed frontem ułożone 3 klomby kwiatowe. Pod oknami były 

skrzynki z kwiatami, a przed drzwiami powiewały czerwone i biało – czerwone 

chorągiewki”. Z taką makietą i transparentem „Czekamy na szkołę 1000 - lecia” 

uczniowie szli w pochodzie pierwszomajowym ulicami Siedlec.  
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      KALENDARIUM SP 4 W PIGUŁCE 

 

 

 

 

 

 

 

1917 –  powstanie Szkoły Powszechnej nr 4  

1921   –  nadanie Szkole nr 4 imienia Adama Mickiewicza 

1927  –  kierownikiem 7 – klasowej Szkoły Powszechnej nr 4 przy ul. Błonie zostaje pan 

Czesław Wadecki (do 1932 r.) 

1931  –  przy Szkole nr 4 powstaje Międzyszkolna Centralna Pracownia Przedmiotowa  

1933  – poświęcenie sztandaru  6. Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki działającej 

przy SP 4 

09.1939  –  Szkoła nr 4 zostaje zbombardowana i spalona przez  

Niemców, zniszczeniu uległo całe wyposażenie. 

Czwórka wznawia swoją działalność w budynku przy 

ul. Berka Joselewicza 

07.1944  –  w czasie walk budynek przy Berka Joselewicza  ulega 

zniszczeniu 

1944  –  siedziba szkoły zostaje przeniesiona do budynku przy 

ul. Świętojańskiej 7 

1950           –  szkoła bierze udział w walce z analfabetyzmem, prowadzone są przyśpieszone kursy 

czytania i pisania 

1953           –  notatka prasowa o SP 4 w „Życiu Warszawy” na temat największej ilości książek 

zebranych przez uczniów w ramach walki z analfabetyzmem 

1953           – uroczystość wręczenia szkole Sztandaru Organizacji ZHP, szczep otrzymał imię 

Adama Mickiewicza 

1959           –  pismo kierownika szkoły pani Janiny Bienieckiej do ówczesnych władz państwowych 

i oświatowych uzasadniające potrzebę budowy nowej szkoły  

2.07.1960    – wmurowanie kamienia węgielnego 
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10.06.1961  – uroczystość przekazania obecnego budynku Szkole Podstawowej nr 4 

 

28.04.1968    –  uroczystość wręczenia sztandaru Szczepowi Harcerskiemu im. Adama Mickiewicza 

przy SP 4 

20.11.1971   –  wręczenie sztandaru szkoły ufundowanego przez rodziców  

1973  –  po raz pierwszy odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas ósmych  

1975       –  utworzenie dwóch klas sportowych – V i VI ze specjalnością: piłka siatkowa 

1978/79   –  nawiązanie korespondencji z bułgarską Szkołą Politechniczną nr 15 im. Adama 

Mickiewicza w Sofii 

28.04.1979   –  uroczyste odsłonięcie portretu Patrona Szkoły, wykonanego przez rodzica jednego  

z uczniów, powstanie Kącika Patrona 

15.07.1979   –  uroczystość nadania tytułu „drużyny sztandarowej” drużynom harcerskim działającym 

przy SP nr 4 

26.11.1979  –  pierwsze Święto Patrona Szkoły, zorganizowane w Kąciku Patrona 

1.09.1986   –  przejęcie kierownictwa SP 4 przez panią dyrektor Annę Kulicką 

11.11.1988   –  pierwsza akademia z okazji Święta Niepodległości 

26.11.1988   –  z okazji 190. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na akademii z okazji Święta 

Patrona gościła w Czwórce delegacja młodzieży i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 

nr 10 w Puławach 

1990   –  zwycięstwo Czwórki w Telewizyjnym Konkursie „5 milionów” 

22.04.1991   –  wizyta Jego Ekscelencji Jana Mazura, biskupa siedleckiego  

3-4.04.1995  –  wizyta polskich dzieci z Nowogródka 

9.05.1995   –  wizyta Jego Ekscelencji Wacława Skomoruchy, biskupa pomocniczego diecezji 

siedleckiej  

26.11.1998   –  odsłonięcie w Kąciku Patrona popiersia Adama Mickiewicza autorstwa pana Mariana 

Gardzińskiego 

21.10.2001   –  spotkanie z mistrzyniami olimpijskimi: Agatą Wróbel i  Aleksandrą Klejnowską 

1.09. 2003    –  wicedyrektorem zostaje pani Anna Pluta (pełni funkcję do chwili obecnej) 
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26.11.2003  –  akademia z okazji Dnia Patrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2006   –  udział w akcji sadzenia „Dębów III Tysiąclecia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2008  –  oddanie do użytku nowego obiektu sportowego, czyli boiska wielofunkcyjnego oraz 

placu zabaw 

22.06.2009  –  przekazanie uczniom nowego sztandaru szkoły  

1.09.2009  –  w wyniku konkursu nowym dyrektorem SP 4 zostaje pan Przemysław Anusiewicz 

30.11.2009  –  wizyta Jego Ekscelencji Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa siedleckiego 

13.04.2010  –  wyróżnienie w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” dla uczniów należących do Szkolnego 

Koła Caritas 

21.05.2010  –  podsumowanie VIII Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej w SP 4 

14.06.2010  –  uroczystość wręczenia nagród laureatom międzyszkolnego konkursu dla uczniów  

z klas I-III szkół podstawowych, ogłoszonego przez SP 4 z okazji obchodów 

Roku Chopinowskiego: „Fryderyk Chopin – geniusz z Mazowsza” 

15.12.2010  – spotkanie z reprezentantami Polski w piłce nożnej: Radosławem Majdanem i Adrianem 

Mierzejewskim 

15.12.2010  – wizyta Jego Ekscelencji Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa siedleckiego  

21.03.2011  – nagranie LipDub’a SP 4 
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1.04. 2011  –  I Dyktando Siedleckie - inicjatywa  Szkoły Podstawowej nr 4 

 

1.09.2011  –  przystąpienie SP 4 do międzynarodowego programu Unii Europejskiej COMENIUS 

Partnerskie Projekty Szkół poprzez uczestnictwo w projekcie „C.A.L.E.N.D.A.R. – 

Naturalne i historyczne dziedzictwo narodowe”  

11.06.2011  –  uroczystości z okazji 50-lecia funkcjonowania SP nr 4 w budynku „Tysiąclatki” przy 

ul. 10 Lutego 18 

2.04.2012   –  II Dyktando Siedleckie 

2.06.2012  –  po raz pierwszy odbywa się Festyn Rodzinny „Czwórka z plusem” z okazji Dnia 

Dziecka  

19.04.2013  –  III Dyktando Siedleckie 
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13-17.05.2013   – pobyt w SP 4 uczniów i nauczycieli z innych szkół europejskich w ramach programu 

COMENIUS 

20.12.2013  –  po raz pierwszy odbywa się akcja „Świąteczna kartka dla naszych szkolnych 

sąsiadów” prowadzona przez szkolną świetlicę 

11.02.2014  –  Dzień Bezpiecznego Internetu w SP 4 

8.04.2014   –  IV Dyktando Siedleckie 

22.04.2014  –  akcja „Rodzinny Nordic Walking z Czwórką” 

29.04.2014  – szkolna uroczystość z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II 

7.06.2014  – z okazji Dnia Dziecka po raz drugi odbywa się festyn rodzinny pod hasłem: 

„Czwórka z plusem" 
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18.06.2014 – zajęcie II miejsca przez reprezentację szkoły w Finale Ogólnopolskich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej chłopców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.09.2014  –  wicedyrektorem zostaje pani Agnieszka Szymani (pełni funkcję do chwili obecnej) 

4.10.2014  –  po raz pierwszy odbyła się wspólna wycieczka rowerowa dzieci, rodziców  

i nauczycieli z SP 4 w ramach projektu MEN „Szkoła Współpracy. Uczniowie  

i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” 

10.04.2015  –  V Dyktando Siedleckie 

1.06.2015 –  spektakl „Trzewiczki szczęścia” przygotowany przez rodziców i nauczycieli z okazji 

Dnia Dziecka w ramach „Szkoły Współpracy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2015  – udział naszych uczniów w IV edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie  

02.10.2015  – włączenie się Czwórki w akcję  „Czytamy „Chłopów” Non Stop !!!” 

22.10.2015  – rozpoczęcie projektu szkolnego „Czwórka czyta dzieciom” 
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26.11.2015 – Akademia z okazji 160. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza – Patrona Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2015  – Jasełka dla uczniów SP 4 w wykonaniu nauczycieli i rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03.2016  – udział w Projekcie UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły” 

1.04.2016  – VI Dyktando Siedleckie z udziałem, w roli lektora, pani Agaty Kornhauser-Dudy, 

małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
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1.04.2016 – Spotkanie Pani Prezydentowej ze Szkolnym Kołem Dziennikarskim 

20.04.2016  –  posadzenie Dębu Pamięci poświęconego kpt. Tomaszowi Olszewskiemu – oficerowi 

Wojska Polskiego z Siedlec, zamordowanemu podczas Zbrodni Katyńskiej; włączenie 

się do programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, nad którym Honorowy Patronat 

objął Prezydent RP 

5.06.2016  –  pierwsza edycja ulicznego „Biegu na czwórkę z Czwórką” organizowanego przez SP 

4 w ramach dorocznego szkolnego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 

„Czwórka z plusem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2016  –  po raz pierwszy odbywa się piknik szkolny „Śniadanie na trawie” w ramach projektu 

„Szkoła Współpracy” 

1.09.2016  –  SP 4 przystępuje do międzynarodowego programu Unii Europejskiej ERASMUS+ 

poprzez uczestnictwo w projekcie „3,2,1… Action!” 

14.11.2016  –  wizyta zespołu Polskiego Baletu Narodowego w SP4 w ramach projektu 

edukacyjnego Działu Edukacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 
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21.11.2016  – Międzynarodowy Dzień Życzliwości w SP 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.04.2017 –  VII Dyktando Siedleckie z udziałem, w roli lektora, pani Magdaleny Wójcik, aktorki 

teatralnej i filmowej 

29.05.2017  – emisja w TV Wschód filmu o naszej szkole w ramach cyklicznego programu  

„Siedlce – miasto na 5” 

4.06.2017  –  druga edycja „Biegu na czwórkę z Czwórką” 

 

12.10.2017 –  Jubileusz 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza  

w Siedlcach 
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            GALERIA ZDJĘĆ 

 

              

 

Początek budowy naszej szkoły 

 

 

Nasza szkoła w pochodzie 

pierwszomajowym 

 

 

Zajęcia lekcyjne w IV klasie 

 

Pracownia wychowania 

fizycznego 
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Nasza szkoła jest nowoczesna i lubiana. 

Możemy pomagać innym wraz z kołem Caritas  

i bierzemy udział w różnych zawodach 

sportowych. 

                                                            Kamil N. 

                                                             Kamil N. 

Czwórka pomaga potrzebującym .  

                                                            Lena A. 

SP4 jest wyjątkowa, ponieważ pomaga nam 

się rozwijać. Mamy wiele  ciekawych 

wspomnień: odwiedziła nas Pierwsza Dama 

RP i zorganizowany był Bieg Czwórki. 

                                Małgosia R. i Wiktoria G. 

 

Nasza szkoła jest wyjątkowa, ponieważ ma 

świetnych nauczycieli. 

                                                          Jan T. 

 

 

Nasza szkoła jest wyjątkowa, ponieważ 

odbywały się różne ważne wydarzenia oraz 

gościły tu znane osoby. 

                                                           Julia B. 

                                                         Julia B. 

Czwórka jest wyjątkowa, ponieważ jest 

zadbana i jest tu przyjemnie. 

                                                           Maciej W. 

                                                  

W naszej szkole jest dużo wyjątkowych ludzi. 

Nigdy nie jest nudno i mamy bardzo miłych 

nauczycieli. 

                                                           Wiktoria K. 

                                                          Wiktoria K. 

 

 

DLACZEGO NASZA SZKOŁA JEST WYJĄTKOWA? 

Dziennikarze „Czwórki z plusem” postanowili przeprowadzić sondę wśród  

uczniów SP4 i zadali im następujące pytanie: „Dlaczego Nasza Szkoła 

Czwórka jest wyjątkowa?”:  
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Czy znasz historię Czwórki? 

Drodzy uczniowie, czy uważnie przeczytaliście artykuły dotyczące powstania  

i działalności naszej szkoły? Postanowiliśmy sprawdzić Waszą wiedzę. Waszym 

zadaniem będzie dokończyć zdania, które przygotowaliśmy dla Was. Życzymy 

powodzenia. 

1. Szkoła Podstawowa nr 4 to jedna z najstarszych szkół siedleckich. 

Powstała w …………..…… roku. 

 

2. Na murach naszej szkoły widnieje tablica z napisem: ”Szkoła- 

………………………………………………..………..………….……………………....”. 

 

3. W 1921 roku szkoła otrzymała imię ………………………….………………………………… . 

 

5. W 1931 roku  powstała przy Szkole nr 4 Międzyszkolna Centralna Pracownia 

Przedmiotowa. Głównym kierownikiem dydaktycznym pracowni i ich 

organizatorem był …………..………………….., kierownik SP nr 4. 

 

 

6. W 1953 roku w szkole podjęto bardzo ważną inicjatywę: uczniowie czynnie 

włączyli się do akcji zdobywania pieniędzy na zakup …….…….………………………….……, 

zbierając makulaturę, złom i butelki.  

 

 

4. Od roku 1961 uczniowie SP 4 uczą się w budynku przy ulicy 

……………………………………………………………………….……. . 
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            LET’S DRAW 

Znamy już historię naszej szkoły. Wiemy również, jaka jest obecnie. A jak 

według Was będzie wyglądać za 50 lat? Zachęcamy wszystkich uczniów do 

narysowania przyszłej szkoły.   
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Chcesz zostać dziennikarzem? Zachęcamy wszystkich uczniów do tego, aby spróbować 

swoich sił w pisaniu tekstów, artykułów, tworzeniu wywiadów. Jeśli masz jakiś pomysł, 

skontaktuj się z p. Izabelą Piwowarczyk lub napisz do nas maila na adres: 

redakcja.czworki@spoko.pl 
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