
35 lat „dobrej wieści” z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie 
 

31 maja i 1 czerwca 2010r. miały miejsce obchody Jubileuszu 35-lecia Samorządowej 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie. Dwa dni świętowania urodzin „czwórki” były wyjątkowe, 

bowiem wypełnione wspomnieniami, niezapomnianymi wzruszeniami dla osób związanych w 

przeszłości i obecnie z placówką. 

Pierwszego dnia odbyła się uroczysta akademia w kinoteatrze „Pasja” z udziałem 

przedstawicieli władz miasta, gminy i powiatu oraz zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i 

instytucji. Uroczystość zaszczycili swą obecnością emerytowani, byli i obecni pracownicy szkoły, 

uczniowie i rodzice. Gala okazała się prawdziwą lekcją historii, podczas której wszyscy przybyli 

dowiedzieli się o najistotniejszych wydarzeniach z trzydziestopięcioletniej działalności szkoły. 

Kulminacyjnym momentem było wręczenie przez p. dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej 

nr 4 Danutę Wacławską statuetek byłym dyrektorom i wicedyrektorom szkoły oraz medali 

pracownikom najdłużej związanym z placówką. Program artystyczny przygotowały panie: Anna 

Grzelka i Maria Nawrott. Był on wizytówką tego, co na co dzień dzieje się w murach „czwórki”. 

Mali artyści pod hasłem „pociągu do wiedzy” w krótkich inscenizacjach „podróżowali pociągiem”, 

odwiedzając stacje symbolizujące nauczane przedmioty. 

Drugiego dnia, 1 czerwca, odbył się na boisku szkolnym festyn rekreacyjno- sportowy, który 

połączył w zabawie dzieci, rodziców i nauczycieli. Wszyscy wspólnie mieli okazję brać udział w 

ciekawych konkursach i zabawach. Moc atrakcji dla dzieci, które w tym dniu miały swoje 

najważniejsze święto, przyniosły konkurencje sprawnościowe, manualne, możliwość fantazyjnego 

pomalowania twarzy, samodzielnego wykonania bransoletki czy też zrobienia pamiątkowego 

zdjęcia. Szczudlarze, pokazy gimnastyczne uczennic, wata cukrowa, lody i zapach grillowanych 

kiełbasek były uzupełnieniem radosnej atmosfery, która nikogo nie pozostawiła bez uśmiechu. 

Ważnym punktem imprezy było zamknięcie „walizki czasu”, do której na pamiątkę i z myślą 

o przyszłych pokoleniach zostały spakowane dokumenty związane z Jubileuszem i obecnym 

życiem szkoły. Na zakończenie zabawy uczniowie wypuścili „baloniki dobrej wieści”. Kolorowe 

balony z helem uleciały w górę z wiadomościami o urodzinach szkoły i z prośbą o odesłanie 

informacji, gdzie zostały one znalezione. W związku z tym uczniowie „czwórki” w tym roku nie 

tylko oczekują wakacji, ale również informacji zwrotnej z „baloników dobrej wieści”... 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w realizacji całego przedsięwzięcia. 

Szczególne podziękowania składają firmom sponsorującym poczęstunek dla dzieci oraz Zakładowi 

Karnemu w Iławie za udostępnienie uczniom zjeżdżalni i trampoliny. 


