Siedlce, 23 listopada 2015 r.

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele i Uczniowie
III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Bydgoszczy
W odpowiedzi na Państwa list przygotowaliśmy kilka informacji o naszej szkole.
"Czwórka" jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstała już w 1917 roku,
wkrótce będziemy celebrowali setne urodziny naszej placówki. Od 1922 roku należymy do grona
szkół Mickiewiczowskich. W naszych działaniach przeplatają się w tradycja i nowoczesność. Zawsze
cenimy i podkreślamy jak ważne są dla nas dawne wartości, ale równocześnie kładziemy duży nacisk
na rozwijanie umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. W murach naszej szkoły kształciło
się wielu wybitnych i ciekawych ludzi, a od kilkudziesięciu lat placówka znana jest jako szkoła
sportowa.
W holu głównym naszej szkoły, tuż przy wejściu do obiektu, znajduje tzw. „Kącik Patrona”,
czyli miejsce, gdzie umieszczone jest popiersie Adama Mickiewicza. Rzeźbę wykonał w 1998 r.
siedlecki artysta pan Marian Gardziński. W czasie ważnych uroczystości państwowych i szkolnych,
uczniowie należący do gromady zuchowej pełnią tam wartę honorową. Stałym i kultywowanym
elementem tradycji placówki są także cykliczne wizyty przedstawicieli zaprzyjaźnionej szkoły
w Żelkowie Kolonii, która również należy do grona szkół Mickiewiczowskich.
Z okazji 160 rocznicy śmierci Patrona Szkoły Adama Mickiewicza w szkole realizowany jest
projekt edukacyjny „Świat ten jest czysta bajka”. W jego przeprowadzenie zaangażowani są wszyscy
nauczycie i uczniowie z klas I- VI. Uczniowie przygotowali albumy o twórczości wieszcza
i wykonali książki kucharskie, w których znalazły się przepisy na dania z „Pana Tadeusza”. Wzięli
ponadto udział w licznych konkursach organizowanych na terenie szkoły, dzięki czemu jeszcze lepiej
zgłębili swoją wiedzę o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości. Aby zintegrować uczniów
zorganizowaliśmy dodatkowo akcję „Starsi czytają Młodszym” – uczniowie klas IV-VI spotykali się ze
swoimi młodszymi kolegami, by wspólnie poznawać twórczość Patrona.
Cieszymy się z nawiązania kontaktu z Państwa szkołą i liczymy na dalszą, owocną współpracę.
Z poważaniem,
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza
w Siedlcach

