Z wizytą u Przyjaciół

Dnia 4 kwietnia 2014 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wikielcu, w województwie
warmińsko-mazurskim, odbyła się uroczystość nadania sztandaru i imienia JANA PAWŁA II.
Zaproszenie, na tę ważną w życiu każdej szkoły uroczystość, otrzymała także Dyrekcja naszej
szkoły i pani Emilia Weiskopf – wychowawczyni kl. III a.

Od 12 lat Pani Emilia współpracuje z nauczycielką klasy III z Wikielca , Panią Małgorzatą
Pawłowską.
W I i II klasie wzajemne relacje dzieci ograniczają się tylko do wymiany listów, a w klasie III
uczniowie obu zaprzyjaźnionych zespołów spotykają się, najpierw we wrześniu w Kłecku, a w
czerwcu w Wikielcu. Jest to swoista „zielona szkoła” połączona z wymianą dzieci z dwóch
regionów Polski. W tym roku już po raz czwarty spotykają się wychowankowie wyżej
wspomnianych nauczycielek.
Chętnie skorzystaliśmy z tego zaproszenia i cieszyliśmy się, iż dane nam było uczestniczyć w
tak podniosłej uroczystości jaką jest nadanie imienia i sztandaru zaprzyjaźnionej szkole.
Do Wikielca pojechały, w imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w
Kłecku, pani dyrektor Halina Skoniecka i pani Emilia Weiskopf. Wiozłyśmy one ze sobą nie tylko
życzenia i upominki od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców i Uczniów naszej szkoły,
ale również ręcznie wykonany kosz z życzeniami i wspomnieniami uczniów i Rodziców klas ( a
więc począwszy od 19-latków), które kiedyś miały okazję spotkać się z uczniami szkoły w
Wikielcu.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10 00 Mszą Świętą w hali sportowej. Po Mszy Św.
rozpoczęła się ceremonia nadania szkole imienia. Ceremonię prowadziła p. Małgorzata
Pawłowska. Pani dyrektor Bożena Lewandowska przywitała przybyłych gości oraz przedstawiła
zebranym historię rozwoju i osiągnięcia szkoły. Całość uroczystości zwieńczyło przedstawienie
pt. "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali" w wykonaniu uczniów klasy VI.
Dostarczyło ono wielu wzruszeń, ukazując postawę Jana Pawła II oraz Jego wpływ na życie
szkolne wychowanków.
Dziękujemy za zaproszenie oraz bardzo serdeczne i ciepłe przyjęcie. Rzeczywiście czułyśmy
się tam bardzo dobrze, jak u dobrych, starych Przyjaciół.
Niech Jan Paweł II, patron SSP Wikielec, wyprasza całej Społeczności tej szkoły potrzebne
łaski.
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