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" Wych o wuj
O

dziecko odpowiednio
do drogi, którq ma iść,

nie zejdzie z niej nawet

w starosci"
Księga Przysłów 22;6

Naszym zadaniem jest wysoki standard uczenia oraz
przygotowanie uczniów do życia zgodnego z nauką
Jezusa. Pedagodzy Arki starają się traktować uczniów
jako osoby, z których każda ma talenty, a nadrzędnym
celem jest uświadomienie dzieciom, że jako ludzie
zostały stworzone na podobieństwo Boga i to czyni ich
wartościowymi osobami. Pomaga w tym współpraca
z rodzicami i zaangażówanie w pornoc chasytatywną.
Chciałabym, by absolwenci tej szkoły wykazywali się
wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, a także by dawali
świadectwo, że Słowa Jezusasąważne w ich życiu.
Dyrektor Zofia Lewandowska

"Train Up a child in
the way he should

he will not deport

qo, and when he is o/d

from it."
Book ot Proverbs 22;6

Our task is to maintain a high standard of teaching and to prepare children for life
according to Jesus' teaching. Teachers in Arka try to foster an environment where
students' talents can growand
flourish to their fuli potential. The most important
thing is for children to realize that they have been created in the image of God and that '
is what makes them valuable. Cooperation with parents and their involvement in volunteer
work with the school helps greatly.
We would like the graduates of this school to gain knowledge and practical abilities to
exercise in their future academic career and also to give testimony that Jesus is important
in their lives.
__ •
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Arka powstała z marzeń
ludzi wierzących,
marzeń
wania

o miejscu
rzetelnej

poznawania
wiedzy

oraz

Boga, zdobyoptymalnego

przygotowania się do wartościowego życia.
Od skromnego
początku
z 22 uczniami
Chrześcijańskiej
Szkoły Podstawowej,
udało
się przejść przez burzliwe i trudne lata gO-te,
wkroczyć w nowe stulecie z solidnym zaufaniem
w Bożą suwerenność. Od tego czasu tysiące ludzi przewinęło się przez Arkę: dzieci, rodziców,
dziadków, nauczycieli. Arka stała się prawdziwą
platformą

szlachetnej,

owocnej,

wrażliwej

na

kulturę służby!
Od tego czasu Bóg podarował

nam nowy budynek i teren, stworzono

Gimnazjum,

Centrum

Edukacyjne, obozy Camp Arka, Szkołę Muzyczną, wyjazdy edukacyjne do Izraela, Akademię
Dobrego Życia oraz Centrum Rozwoju Wolontariatu.
W 2004 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego (KRS0000033258).

Malco/m Clegg - Prezes Stowarzyszenia SEChARKA

Arka was formed on the basis
of the dreams of believers in Christ.
The dreams were about a place to experience Christ, to acquire knowledge
children for a worthy life.
Since the modest beginning

with

in the 1990s when many initiatives

22 students

we managed

to survive

in society went under and to go forward

century with solid trust in God's sover
through Arka: children, parents, gr

and to prepare
tough

times

into the new

at time thousands of people have passed
bers. Arka has became a platform

serving God in Polish Society.
God gave us a new building
an educational

and

centre, Arka summe

The Good Life Academy, and a Volunteer Development

Association

h His help a middle school,
usic school, trips to Israel,

wypowiedzi

rodziców

"Chciałbym, by dziecko mogło się uczyć w atmosferze chrześcijańskiej miłości.
Szkoła ma dobre notowania edukacyjne. Nie obawiam się o kłopoty
wychowawczo-edukacyjne z dzieckiem. Opłata za szkołę jest
obciqżeniem, ale uważam, że warto."
,,szkoła jest chrześcijańska, co daje gwarancję, że dziecko będzie
nauczane i wychowywane zgodnie z Bibliq. Prócz tego jest przyjazna atmosfera i mili nauczyciele."
"Jestem spokojna o moje dzieci - wiem, że w tej szkole sq bezpieczne,
że zawsze mogq liczyć na pomoc i zrozumienie."
"Tu mam większq pewność, że moje dziecko będzie traktowane i uczone
po mojej myśli. Takjak sam bym je traktował i uczył"

,

f\

"Duchowy rozwój mojego dziecka jest dla mnie równie ważny, jak rozwój
intelektualny. ''ARKA''gwarantuje jedno i drugie."
,,- Chrześcijańskie wartości
- Wysoki poziom nauczania"
"Moje dziecko jest podatne na wpływy innych ludzi, dlatego chciałam,
aby od najmłodszych lat nasiqkało wartościami chrześcijańskimi i uczyło
się w mniej licznej klasie."

Parents'

• •
oprruons

/'d like my child to be educated in an atmosphere of Christian love. The school has high marks in education. /'m not afraid of problems in bringing up my chi/d. The fee is quite high but it's worth paying.
The school is Christian. It means you are sure that your child will be brought
according,!3 biblical values. There is a friendly atmosphere and nice teachers.

up

and educated

I feel sa fe and happy about my kids in the school. I know they are safe, they can always find help.
I feel more certain that my child will be treated and educated as I would treat or educate him.
Spiritual development
Christian values,

of my child is as important as intellectual values. ARKA gives you both.

a high educationallevel, dad and kids in the same place.

My chi/d is very easi/y influenced. That is why I wou/d /ike him to soak in the Christian va/ues from
his youngest years.lt is a/so important that there aren 't many kids in the class.

Podróże Arki

do Izraela

,,Przeczytałam w folderze reklamującym wyjazd do Izraela, że będzie to wyprawa życia i pomyślałam - lekka
przesada. Teraz jednak mogę powiedzieć, że była to
wyprawa mojego życia, urzekło mnie to miejsce pod
każdym względem. Cieszę się, że byłam w Izraelu i jeszcze
raz dziękuję za wspaniałą organizację:' Jeśli chcesz mieć
podobne refleksje ,- WyQiE~X2,:.slę
z nami do Ziemi Świętej.
Zwiedzimy wszystkie najciekawsze miejsca biblijne oraz
poznamy życie codzienne współcźesnegolzraela. Będzie
:oka~asp~tkania
arabskich "thrześCijap, Żydów, Żydów
mes}ańs,ki~horaz Europ,ejczyków mieszkających'fV Izr.a,ell:l.,'
"POr::l ot@7"f'rzytymi wszystkim eclpocznierny. i zolDaciymy,
jaKi~est Bóq, jak, dZ1
ij~ała
istoJiilzraela.
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tolsrael

ĄJ,ka
Jrips
,>Iq. ~..~,

~~d :jn ą.lea
,.~:;tril2
to Israel woul~l be the 'hi!) "pf my" life.
=
\'~~
~
t 's ę~ag:geFateGl:'1
thouqłit'
.
But Qovv:1ca'lnsaythat it was the journe,y:ofmy life, I was very impres;ed.
.l'rn 91'aGltHatI was'tl<lere,ą"AdIwaHttosay.tt:lankyou one more time.
"< If you want to experien"ce an~uRforgeuable' journey you shoułd go
and visit the Holy Land. We visited many interesting biblical places
and we found out about living there nowadays. It was an opportunity
to meet Arab Christians, Jews and Europeans living in lsrael. What's more
we could see how Gad has been acting through the centuries in lsrael.
,
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OdkilkLrlatnasza
szkołe 'Organizuje w czasie letnichwakacji obozy językowo-sportowe z udziałem
native speaik~rsz USA i G,B.:WyjazQy·sc[szczegÓ'IAymczasem,w którym dzieci mogą zawiązać nowe
przyjaŹnEe'i'pJ~naĆkClltu'rękrajóWą~glojętyczny.ch, sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego
w praktyce rozmawiając z rodowityrtlLAmerykanamić?y Anglikami. Miłośnicy sportu mają
okazję zmierzyć swoje siły w:lowarzyskich 'f6z9rywK'a~h.A przede wszystkim
jest to czas zbliżania się ku Bogu, zaci;t..~"njaf:liawięzi z Paneni.{~prótz
zajęć programowych (język':a~gielsRi,~;Port:;roz\Naż(;lnia biolijrte)
chcemy aby ten cząs.wspólnie spędzony 'byr ta'Kże:lektją samo" dyscypliny, tolerancji, samodzielności oraz odpowiedzialności.
'~
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Wyniki ogólnopolskiego
sprawdzianu RioVI Szkoły Podstawowej
i kI. III Gimnazjum

W

2006 - 2008

The average results
of the General Public Examination
obligatory in every school in Poland

in 2006 - 2008
SZKOŁA PODSTAWOWA
PRIMARY SCHOOlS - max 40 points
2008
25,S

26,6

25,4

SZKOŁY PUBLICZNE
PUBLIC SCHOOLS

25,S

26,6

25,4

SZKOŁY NIE PUBLICZNE
NON PUB LIC AND
RELlGIOUS SCHOOLS

29,3

28,9

27,2

CHSPARKA
ARKA CHRISTIAN
PRIMARY SCHOOL

31,4

31,3

31,8

GIMNAZJUM
JUNIOR HIGH SCHOOlS - max 50 points
2006

2007

Część matem at yczno-przyrodnicza

Część humanistyczna

Część matem at yczno-przyrodnicza

Część humanistyczna

Część humanistyczna

Część hurnanistyczna

Mathematical scientific part

Linguistic part

Mathematical scientific part

Linguistic part

Linguistic part

linguistic part

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
SILESIA

23,6

30,S

24,9

30,9

26,4

30,4

SZKOŁY PUBLICZNE
PUBLIC SCHOOLS

23,S

30,S

24,8

30,7

26,3

30,2

SZKOŁY NIEPUBLICZNE
NON PUBLIC AND
RELlGIOUS SCHOOLS

28,4

33,9

30,0

35,S

31,0

33,6

GIMNAZJUM
ARKA
ARKA CHRISTIAN
PRIMARY SCHOOL

32,8

39,7

36,9

38,1

32,5

37,1

Average results of examinations

in previous years.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY I EGZAMIN GIMNAZJALNY
średnia punktów uzyskanych przez naszych uczniów na sprawdzianie VI kl. i egzaminie gimnazjalnym zawsze
przekracza średnią w województwie
dolnośląskim i we Wrocławiu, a wśród szkół niepublicznych plasujemy
się w średnim przedziale.

Szczegółowe dane na www.wynikiegzaminow.pl

II

szkoła

muzyczna

Szkoła Muzyczna "Arka" rozpoczęła swoją działalność
we wrześniu 2004 roku.
Celem jej jest kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży
w przyjaznej atmosferze. Już S-Iatki
poprzez zabawę, śpiew i naukę gry na
flecie są wprowadzane w świat muzyki.
Również osoby dorosłe mają możliwość rozwijania swojej pasji i zdolności muzycznych. Obecnie w klasach
instrumentalnych (fortepian, keyboard,
gitara
akustyczna,
gitara
basowa,
trąbka) oraz w klasie śpiewu solowego
kształcą się 24 osoby. Ponadto lubiący
śpiewać spotykają się na próbach
chóru "Arka Gospel': gdzie obecnie muzykuje 30 osób.
Koncerty i publiczne
występy
stwarzają dzieciom
możliwość sprawdzenia się w roli artysty. Grono pedagogiczne Szkoły Muzycznej to nauczyciele z dużym
doświadczeniem
pedagogicznym,
z pasją do pracy
z dziećmi i młodzieżą. Tu każdy uczeń może rozwijać
swój talent muzyczny i nauczyć się jak tym talentem
dzielić się z innymi i oddać chwałę Bogu.

The Musie

School
The music school was opened

in September

educate children in a friendly atmosphere
as five are introduced

2004. Its goal is to

and even children as young

to the world of music through

corder and singing. Adults as well as children
to develop their musical abiliti:s.

playing the re-

have the opportunity

At the moment

24 people take part

in piano, keyboard, acoustic guitar, bass guitar and trumpet

•

classes.

Those who enjoy singing meet at the gospel choir rehearsals (at the
moment 30 peopler,

Concerts and performances give the opportunity

#

for children te be an artist! Our experienced
/'

teachers have a passion

to work with childręn. Here everyene can develop their talent, share

./.

it with;p~ót
~

f'ś and praise God. //
-7
//

/'

Roya'IRangers

w Arce

Wrocławski szczep Royal Rangers działa przy
Arce od pięciu lat. Jest to część międzynarodowej organizacji istniejącej na świecie od 1961 r.
Ideą RR jest wychowanie młodego pokolenia
zgodnie ze Złotą Zasadą zapisaną w Ewangelii
Mateusza 7,12:,,Awięc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie".
Przyszłość należy do młodego pokolenia.
Aby je dobrze przygotować do służby Bogu
i społeczeństwu RR szkoli liderów poprzez
skautowe obozy szkoleniowe, a także szkolenia
dla wolontariuszy wspierane m.in. przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Średnio w ciągu
roku szkolimy około 90 osób.
Komendant Szczepu - Jan Zajqc

Royal Rangers

at Arka

The Wroclaw section of the Royal Rangers has functioned in the Arka Educational Centre for five years
now.lt is part of an international organization which has been in existence since 1961.
The idea behind RRis to bring up a young generation according to the Golden Rulefound in the Gospel
of Matthew 7:12 ,,50 in everything, do to others what you would have them do to you"
The future belongs to the young generation. In order to prepare them for ministry for God and to the
society RRtrains leaders via scouting training camps as well as training sessions for volunteers. These
are supported, amongst others, by the Citizens'lnitiative Fund.
On average we train about 90 people per year.

._-

Section Commander in Chief - Jan Zajqc

'"

Arka w liczbach
Liczba uczniów
1992/1993 - 22 uczniów - 11 dziewcząt i 11 chłopców - kI. I, II, III
1993/1994 - 76 uczniów - 35 dz. i 41 ch. - kI. O, I, II, III, IV
1994/1995 - 90 uczniów - 42 dz. i 48 ch.
1995/1996 - 94 uczniów - 44 dz. i 50 ch.
1996/1997 - 100 uczniów - 44 dz. i 56 ch.
1997/1998 - 124 uczniów - 56 dz. i 68 ch.
1998/1999 - 120 uczniów - 54 dz. i 66 ch.
1999/2000 - 99 uczniów ChSP - 45 dz. i 54 ch.
8 uczniów Gimnazjum - 1 dz. i 7 ch. - razem 107
2000/2001 - 79 uczniów Ch SP - 35 dz. i 44 ch.
17 uczniów Gimnazjum - 4 dz. i 13 ch. - razem 96
2001/2002 - 81 uczniów ChSP - 40 dz. i 41 ch.
33 uczniów Gimnazjum - 13 dz. i 20 ch. - razem 114
2002/2003 - 91 uczniów ChSP - 42 dz. i 49 ch.
33 uczniów Gimnazjum - 16 dz. i 17 ch. - razem 124
2003/2004 - 100 uczniów ChSP - 47 dz. i 53 ch.
31 uczniów Gimnazjum - 13 dz. i 18 ch. - razem 131
2004/2005 - 99 uczniów ChSP - 44 dz. i 55 ch.
29 uczniów Gimnazjum - 12 dz. i 17 ch. - razem 128
2005/2006 - 89 uczniów ChSP - 46 dz. i 43 ch.
35 uczniów Gimnazjum - 16 dz. i 19 ch. - razem 124
2006/2007 - 84 uczniów ChSP - 38 dz. i 46 ch.
31 uczniów Gimnazjum - 14 dz. i 17 ch. - razem 115
2007/2008 - 101 uczniów ChSP - 46 dz. i 55 ch.
32 uczniów Gimnazjum - 13 dz. i 19 ch. - razem 133
NAJWYŻSZE ŚREDNIE INDYWIDUALNE
Cyryl Płotnicki - kI. Ib - 1993/1994 - 6,0
Maria Gieysztor - kI. V - 2004/2005 - 6,0
NAJWYŻSZA ŚREDNIA KLASY:
kI. IV - 2006/2007 - średnia 5,21
NAJMNIEJ LICZNA KLASA: 6 osób - 2001/2002 - kI. III
NAJLICZNIEJSZA KLASA:
1997/1998 - kI. I - 19 osób
2004/2005 - kI. II - 19 osób

MAKULATURA
Od września 2004 r. uczniowie zebrali prawie 10 ton makulatury. Uzyskane ze sprzedaży
pieniądze
pomogły
dzieciom
z ośrodków
w Wierzbicach,
Miliczu, Jaworze,
dzieciom
z ubogich
rodzin ze Szprotawy, Lidzbarka Warmińskiego,
podopiecznym
fundacji "Zdążyć z pomocą" i akcji "Góra grosza';
seniorom z Domu Seniora we Wrocławiu, Obornikach
Śląskich,
kotom
z przytuliska
w Kątach Wrocławskich
i Fundacji
"Kocie Życie':

~~

Arka in numbers
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

22 students - 11girls and 11 boys - grades 1, 2, 3
76 students - 35 girls and 41 boys - grades O,1,2,3,4
90 students - 42 girls and 48 boys
94 students - 44 girls and 50 boys
100 students - 44 girls and 56 boys
124 students - 56 girls and 68 boys
120 students - 54 girls and 66 boys
99 students in primary school - 45 girls and 54 boys
8 students in middle school- 1 girl and 7 boys - 107 students
79 students in primary school - 35 girls and 44 boys
17 students in middle school- 4 girls and 13 boys - 96 students
81 students in primary school- 40 girls and 41 boys
33 students in middle school- 13 girls and 20 boys - 114 students
91 students in primary school - 42 girls and 49 boys
33 students in middle school- 16 girls and 17 boys - 124 students
100 students in primary school- 47 girls and 53 boys
31 students in middle school - 13 girls and 18 boys - 131 students
99 students in primary school - 44 girls and 55 boys
29 students in middle school- 12 girls and 17 boys - 128 students
89 students in primary school - 46 girls and 43 boys
35 students im middle school- 16 girls and 19 boys - 124 students
84 students in primary school- 38 girls and 46 boys
31 students in middle school- 14 girls and 17 boys - 115 students
101 students in primary school - 46 girls and 55 boys
32 studenta in middle school - 13 girls and 19 boys - 133 students

THE BEST STUDENTS

The best cla ss wit h

Cyryl Płotnicki t-st class 1993/1994
Maria Gieysztor 5-th class 2004/2005

average grade 5.21
4-th dass 200612007

The smallest class - 6 students
The biggest cła ss - 19 students

RECYCLING PAPER
Since Septernber 2004 students have collecred 10 tons of recycling paper. The rnoney we raise frorn selling
the recyding paper is donated to poor or handicapped children from f:'learby villages and smali towns such
as Wi.eubice, Milicz, Jawor, Szprotawa, Lidzbark Warmiński. We also cara for elderly people from Wrocław and
Oborniki Śląskie. Some money we also give away to animai care.

THE FINAL EXAMS
AT PRIMARY SCHOOl
AND MlDOLE SCHOOL
When we compare the results
of final school exams our
students continually
achieve
higher grades than the average
in Wrocław. aur grades are
also usually above average in
comparison to the results of
other non-public schools.

imprezy stałe
Wigilijka szkolna
Najstarsza tradycja szkoły. Jest to
okazja do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez uczniów oraz przypomnienia
istoty
Świąt Bożego Narodzenia.
Stół Wielkanocny
Uroczyste spotkanie przedświąteczne
szkoły oraz uczniów i nauczycieli.

z udziałem

gości, przyjaciół

Festyn Radości
Integruje społeczność Arki i daje możliwość zapoznania naszych
znajomych ze specyfiką szkoły.
Wymiany międzyszkolne
Szlifowanie języka odbywa się również w czasie wyjazdów do Walii
i Niemiec oraz podczas pobytu uczniów z zagranicy w Arce.
Minifest
45-minutowe spotkanie składające się z uwielbienia i kazania. Uczniowie Arki wystawiają pantomimy, dramy lub grają na instrumentach.
Na każdym naszym spotkaniu mamy okazję do zbliżenia się do Boga,
co jest naprawdę niesamowite.

school

festivals

Christmas
The School Nativity play is the oldest school tradition. It's a good
opportunity to remem ber about the meaning of Christmas.
Easter meeting
An annual Easter meeting wit h visitors, school friends, pupils
and teachers around a nicely set table.
The summer school festival
Integrates teachers, parents and pupils. Gives a chance to meet
friends.
School exchanges
Speaking foreign languages with students from Germany
and Wales gives our students a chance to polish up German
and English.
Minifest
45-minute meetings when we worship & learn about almighty
God. Students prepare pantomimes, dramas and play instruments. We can feel the presence of God which is amazing.

----~
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i\~~Iuszl
Gazetka szkolna
"Arkad iusz"
"Arkadiusz" to gazetka społeczności Chrześcijańskiej
Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
SECh "ARKA".
Wcześniej był to jednostronicowy
biuletyn
informacyjny, a od roku szkolnego 2005/2006 ukazuje się w rozszerzonej formie. Zamieszczamy w nim
wypowiedzi uczniów i nauczycieli, zdjęcia i ważne informacje o życiu szkół. Ta mini-gazeta ostatecznie
przybrała formę kwartalnika.

"Arkadiusz"

schools' newspaper
"Arkadiusz" is the name of the schools'
newspaper. At first it was a leaflet and since
2005 it's been published as a newspaper.
You can read students' and teachers' articles
about school life. It is published four times
during the school year.
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współtwórcy Arki
cofounders

Adam Stepasiuk
pierwszy prezes
SECH"ARKA"

Andrzej Gulewicz
wice prezes

Monika Pudło
koordynator szkoły
muzycznej

Bogusia Olszewska
promocja

Jan Zając
projekty

Tomasz Lewandowski
promocja

Jolanta Adamska
administracja

Błażej Trzcinowicz
materiały promocyjne
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iii;

Maria Szydło
konferencje dla
nauczycieli

Do rozwoju naszej Arki przyczynili się również:
Małgosia i Frank Olszewscy, Jarek i Agnieszka Chrąchol, Paweł i Ada Dacko,
Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz,
Dorota Pawłowska, Paweł Stępień,
Maciej lIczyszyn, Adam Ciesielczuk, Edyta Zając, Robert Ogonowski,
Lidia i Marek Dubaj i wiele innych osób o wielkim sercu, którym serdecznie

Leszek Czapski,
Steven Clegg,
Marek Piersiak,
dziękujemy.

We would also like to heartily thank our partners in the west who have helped us in so
many ways, teachinq at school or on Camp Arka, or sponsoring orphans and children from
needy families. You know who you are and there are tOG many to name all individually, but we
would extend very special thanks to:
John Guddat, Rebecca de Vries, Samuel Thomas, Richard Webb, Katherine Hillcoat, Robert Olley,
Allan P.Brown, Andy Elliott, Chris Hillcoat and Erin Powell.
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Do you plan to make business in Poland?
.•••. company needs a eommercial prernise or parcel?
Contatt us, we can help you. Business Real Estates is our speciality.
Real Estate investments

in Great Britain seems risky
not protitable enough?
l\JIish real estate market gives more opportunities fGr prófitable
TY lIS! We can carry on investment proccess in Poland.

Ol"

Agenda Sp. z 0.0. Ltd,
e-mail: agenda@agenda.wroc.pl
.agenda.wroc.pl

investment.

