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LISTOPAD-CZAS ZADUMY. Początek listopada to czas zadumy, pokory i wspomnień. Nasza uwaga 

skupia się wokół bliskich, których już nie ma wśród nas. Porządkujemy groby, przynosimy kwiaty i 

zapalamy znicze. 

A kto pamięta o mogiłach na starych, opuszczonych cmentarzach? – zastanawiali się uczniowie 

klasy 7c i przeprowadzili sondę uliczną na ten temat. Mieszkańcy Ełku popierają akcje porządkowania 

zapomnianych grobów, ale sami nie mają czasu, żeby wziąć w nich udział. Uczniowie 7c postanowili, 

że swój wolny czas przeznaczą na porządkowanie opuszczonych, często bezimiennych grobów na 

cmentarzu ewangelickim przy ulicy Zamkowej. Pod koniec października zorganizowali akcję 

charytatywną, podczas której sprzedawali ciasta. Pozyskane pieniądze przeznaczyli na zakup zniczy. 

31 października uczniowie klasy 7c wraz z opiekunami p. Ewą Redlin i p. Robertem Redlinem 

zrealizowali swoje przedsięwzięcie. 

Niezbędny sprzęt do porządkowania otrzymali w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Produktu Lokalnego WIATRAKI MAZUR. 

Uczniowie uprzątnęli opuszczone mogiły, grabili liście i postawili znicze jako znak pamięci o tych, 

którzy odeszli. 

Powinniśmy dbać o takie miejsca, gdyż jest to przecież element naszej lokalnej historii. Dzięki takiej 

akcji uczniowie uczą się szacunku dla tradycji i poszanowania miejsc pamięci o zmarłych. 

 

EVENT NIEPODLEGŁOŚCIOWY. 6 listopada na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku, 

odbył się Event Lekkoatletyczny w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” dla klas I-III w 

formie wyścigów rzędów z różnymi zadaniami biegowymi z okazji Dnia Niepodległości. W zabawie tej 

uczestniczyło łącznie 72 dzieci ze szkół podstawowych nr 3 i 4. Wszyscy swoim ubiorem (biała 

koszulka i czerwone spodenki) nawiązywali do flagi narodowej. Mali lekkoatleci rywalizowali ze sobą 

w konkurencjach biegowych, skocznościowych i koordynacyjnych. Na zakończenie każdy uczestnik za 

rywalizację „fair play” otrzymał słodki poczęstunek. Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim 

zawodnikom i gratulujemy dobrej kondycji i sprawności fizycznej. Do zobaczenia! 

 

ŚPIEWAJĄCA CAŁA POLSKA. 6 listopada Ełckie Centrum Kultury rozbrzmiało patriotycznymi i 

radosnymi dźwiękami. Z inicjatywy naszej szkoły, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 

Ełku i medialnym Radia 5, odbył się koncert pn. „Śpiewająca cała Polska – W hołdzie dla Niepodległej” 

Był to nasz wkład w muzyczne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 

okazja do podzielenia się radością z melomanami. Podczas uroczystości wystąpiły chóry z Ełku i 

Wydmin uczestniczące w programie Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”:  

· chór „Perełki” Miejskiego Przedszkola PEREŁKA im. Jana Brzechwy w Ełku – dyrygent Anna 

Nartowicz 



· Chór „Felusie” z ZSO w Wydminach – dyrygent Beata Ordyniec 

· Chór „Nona” SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – dyrygent Anna Nartowicz 

· Chór „Nolinki” SP nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – dyrygent Anna Borkowska-Miszkiel 

· Chór „Fantazja” SP nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – dyrygent Tomasz Sulima 

· Chór „Feliksinki” z ZSO w Wydminach – dyrygent Beata Ordyniec 

Gościnnie wystąpił Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku 

prowadzony przez dyrygent Annę Olszewską, kuratora programu. 

Na widowni licznie zasiedli ełczanie: zaproszeni goście, nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

rodzice, dziadkowie i rodzeństwo chórzystów. Miło nam było świętować muzycznie wspólnie z 

prezydentem Ełku – Panem Tomaszem Andrukiewiczem i naczelnikiem Wydziału Edukacji UM – p. 

Małgorzatą Pikus.  

Prowadząca koncert zaprosiła widownię do wspólnego z chórami śpiewania znanych piosenek. 

Niesamowitym wrażeniem była świadomość śpiewania w tak licznym gronie, ale największe brawa 

zebrały znane powszechnie pieśni i piosenki patriotyczne śpiewane przez połączone chóry a „ubrane” 

w nowe brzmienia. Stało się tak dzięki aranżacjom opracowanym przez Michała Wadowskiego i 

wykonanym przez zespół instrumentalny w składzie: fortepian, flet, trąbka, kontrabas i instrumenty 

perkusyjne. W takim wykonaniu usłyszeliśmy piosenki: Ułani ułani, Ej dziewczyno, Kołysanka leśna, 

Serce w plecaku, Białe róże i Pierwsza kadrowa. Moc i radość jakie wypełniły salę były też wynikiem 

energetycznej dyrygentki. Śpiewem połączonych chórów kierowała prof. Anna Olszewska – dyrygent i 

kurator programu „Śpiewająca Polska” na region podlaski i warmińsko-mazurski.  

Ledwo wybrzmiały ostatnie nuty, ledwo chórzyści zeszli ze sceny a już padły zapewnienia, że wszyscy 

chcemy spotkać się tu za rok. Trzymamy za słowo! 

 

WARSZTATY PATRIOTYCZNE. Od września 2018r. klasa 7c bierze udział w projekcie „AKTYWNA 

MŁODZIEŻ W SZKOLNYCH KLUBACH WOLONTARIATU” realizowanym z Mazurskim Ośrodkiem 

Doskonalenia Nauczycieli. Celem akcji jest rozwój wolontariatu poprzez edukację obywatelską i 

rozwój kompetencji społecznych takich jak: odpowiedzialność, komunikacja, praca w grupie, empatia 

i kreatywność.  

W ramach tego projektu uczniowie zobowiązali się do przeprowadzenia akcji społecznej związanej z 

odzyskaniem niepodległości. Wspólny plan podzielili na cztery inicjatywy: sonda uliczna na temat 

uporządkowania zapomnianych grobów, oczyszczenie mogił na starym, opuszczonym cmentarzu, 

akcja charytatywna: sprzedaż ciast i zakup zniczy z pozyskanych środków, zajęcia patriotyczne z 

przedszkolakami oraz wspólne wyjście na Cmentarz Wojskowy. 

Uczniowie postanowili, że zorganizują sześciolatkom z przedszkola „Mali Odkrywcy” WARSZTATY 

PATRIOTYCZNE. W swoim scenariuszu zawarli legendę o powstaniu państwa polskiego, wiersze, 

piosenki, rys historyczny, quiz, symbole narodowe i element plastyczny. Do współpracy zaprosili 

harcerzy, którzy zaprezentowali swoje umundurowanie i w ciekawy sposób opowiedzieli historię 



harcerstwa. Dźwięki strun gitary umilały zabawy z maluchami. Wspólnie stworzona została flaga 

Polski z białych i czerwonych serc. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zarówno uczniom jak i 

przedszkolakom taka forma aktywności bardzo się podobała. Warsztaty zakończyły się wspólnym 

wyjściem na Cmentarz Wojskowy. Uczestnicy zapalili znicze jako znak pamięci o tych, którzy walczyli 

o naszą wolność. Ewa Redlin 

 

PLASTYCZNIE – PATRIOTYCZNIE. 16 listopada 2018 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego „Mały i duży patriota”. Konkurs ten ogłoszony 

został przez Prezydenta Miasta Ełku w jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Na konkurs wpłynęło ok. 60 prac uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie naszej 

szkoły również stanęli w szranki artystycznych zmagań. W ubiegłym roku szkolnym zgłosiliśmy aż 22 

prace i zostały one zauważone przez komisję konkursową Urzędu Miasta. 

Nasi zwycięzcy w kategorii klas IV-VII to: 

Olaf Płatek z kl.5b – II miejsce, 

Wiktor Malinowski z kl.5f – wyróżnienie, 

Marta Maciorowska z kl.7a – wyróżnienie, 

Julia Sarnacka z kl.7c – wyróżnienie, 

Mateusz Staszek z kl. 8b - wyróżnienie 

Prezydent Miasta Ełku wręczył również dyplomy i drobne upominki upamiętniające 100 rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości wszystkim małym i dużym artystom. 

Wszystkie prace można oglądać do 13 listopada w holu Urzędu Miasta Ełku. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom! 

 

PATRIOTYZM JEST W NAS. W środę, tj. 7 listopada, wraz z naszą wychowawczynią, panią Moniką 

Wajdą, miałyśmy okazję uczestniczyć w XV Forum Wychowawczym Szkół „Szkoła wierna 

dziedzictwu”, organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. 

Mogłyśmy wysłuchać dyskusji ekspertów , wśród których była nasza pani wicedyrektor Barbara 

Dziuba, na temat patriotyzmu i kształtowania postaw patriotycznych. Zrozumiałyśmy, że tak 

naprawdę patriotami możemy być każdego dnia. Uświadomiła nam to prezentacja działań naszej 

szkoły, która posiada już Certyfikat Szkoły Wiernej Dziedzictwu. 

Dyskusja była burzliwa, a my byłyśmy dumne, że możemy się jej przysłuchiwać. To była niezwykle 

pouczająca lekcja. 

Wzruszyłyśmy się, słuchając występu naszego chóru oraz oglądając występ dzieci z przedszkola "U 

Lolka".  

Gabrysia Darmofał, Wiktoria Surażyńska i Oliwka Wyszko z klasy VIa 



DZIECI I MUZEUM. W związku ze zbliżająca się setną rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

uczniowie klasy 4 b w dniu 31 października 2018 roku uczestniczyli w warsztatach na temat „Flaga, 

godło, hymn - historia polskich symboli narodowych” przeprowadzonych przez Muzeum Historyczne 

w Ełku. Dzieci w ciekawy i przystępny sposób poznały historię polskich symboli narodowych, 

przybliżyły sobie znaczenie pojęć: niepodległość, patriotyzm, szacunek, wolność i tolerancja oraz 

mogły z bliska obejrzeć, a nawet zmierzyć, niektóre muzealne eksponaty. Uczniowie prześledzili 

zmiany wizerunku orła w herbie Polski na przestrzeni wieków. Następnie opisywali barwy narodowe i 

ich ułożenie na fladze. Na koniec pierwszej części spotkania prowadząca przypomniała dzieciom 

genezę powstania hymnu narodowego. Uczniowie wysłuchali też fragmentów pieśni, które 

współzawodniczyły z „Mazurkiem Dąbrowskiego” do miana hymnu narodowego. Dzieci bardzo 

chętnie odpowiadały na zadawane pytania, wykazując się ogromną wiedzą na temat polskich symboli 

narodowych, same też nie "oszczędzały" prowadzącej, zasypując ją przysłowiowym gradem pytań. 

Ostatnim elementem spotkania były zajęcia praktyczne, podsumowujące część wstępną - 

samodzielne wykonanie kokard narodowych, które na pewno wykorzystamy podczas szkolnych 

uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  

To była wspaniała lekcja historii i patriotyzmu, która ugruntowała i poszerzyła wiedzę uczniów. 

 

STRZELCY W SZKOLE. Od 5.11 do 13.11 w naszej Szkole realizowany jest projekt „Tydzień Patriotyczny 

w SP4”. W ramach edukacji patriotycznej zaplanowanych jest szereg wydarzeń i inicjatyw 

upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Jedną z nich jest wizyta Związku 

Strzeleckiego „Strzelec”, gdzie przedstawiciele Jednostki 1007 Ełk im. płk. Mariana Sołtysiaka ps. 

Barabasz, zaprezentowali stroje i wyposażenie wojskowe Legionów Piłsudskiego i żołnierza 

współczesnego. Pokaz Jednostki Strzeleckiej był największą atrakcją dla najmłodszych uczniów naszej 

szkoły. 

Projekt Tydzień Patriotyczny w SP4 jest współfinansowany przez Urząd Miasta w Ełku. 

 

ŚNIADANIE DAJE MOC! Wszystkim zależy, aby nasze dzieci były zdrowe i miały energię do nauki i 

zabawy. Codzienne śniadanie pomaga im dobrze zacząć dzień i daje dobry start w szkolne obowiązki. 

Utrwaleniu zdrowych nawyków żywieniowych uczniom klasy 1e z pewnością pomoże udział w 

ogólnopolskim projekcie "Śniadanie daje moc", w ramach którego uczniowie uczą się 12 zasad 

zdrowego żywienia. Pierwsza z nich brzmi: "Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem". 8 

listopada odbyła się ogólnopolska akcja promująca tę zasadę. Uczniowie w całym kraju 

przygotowywali tego dnia śniadania w szkole. 

Uczniowie klasy 1e zaprosili do udziału w swoim śniadaniu zaprzyjaźnioną klasę 5a. 

Wszyscy tego dnia przynieśli wylosowane zdrowe składniki, które wykorzystali do wykonania 

posiłków. Starsi uczniowie wykazali się dużą opiekuńczością i odpowiedzialnością za młodszych 

kolegów. Wspólnie wyczarowali prawdziwe dzieła sztuki, które szybko zniknęły z talerzy. Pojawiło się 

wiele pomysłów na kolorowe i zdrowe kanapki, sałatki owocowe, koktajle, żółwiki i jeżyki z owoców. 



Śniadanie było przepyszne, urozmaicone i niecodzienne. Zrobione własnoręcznie smakowało 

wyjątkowo! K.Kanclerz 

 

NASZE DRZEWO  NA STULECIE  NIEPODLEGŁEJ. 100 rocznica odzyskania niepodległości jest dniem 

ważnym dla całej Polski, jak również dla społeczności naszej szkoły.  

Mając w pamięci i na względzie dzieje naszej Ojczyzny, nasi uczniowie, rodzice i nauczyciele 

postanowili w sposób pamiętny i szczególny uczcić ten ważny moment w historii naszego kraju 

poprzez zasadzenie na terenie naszej szkoły długowiecznego, symbolicznego drzewa jakim jest dąb.  

Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia było przygotowanie przez społeczność naszej szkoły rabaty, 

na której miał być zasadzony nasz dąb. W dniu 19 listopada w pocie i trudzie powstała rabata na 

której pojawiły się rośliny ozdobne.  

W drugim etapie nasi uczniowie i nauczyciele dokonali wolnego głosowania celem nadania imienia 

naszemu drzewu. Najpierw nauczyciele historii przygotowali informację o znanych postaciach 

historycznych, co umożliwiło naszym uczniom bliższe zapoznanie się z zasługami tych postaci. 

Podczas tajnego głosowania, trwającego tydzień czasu , zdecydowaną większością głosów został 

wybrany Marszałek Józef Piłsudski. Na podsumowanie tego zadania została wykonana tabliczka 

informacyjna z imieniem naszego dębu: ,,Dąb imienia MARSZAŁKA Józefa Piłsudskiego”, która 

została umieszczona przed naszym drzewem.  

Ostatnim etapem naszego działania było uroczyste wkopanie naszego drzewa. W dniu 8 listopada 

2018 w obecności uczniów, wychowawców , dyrekcji i zaproszonych gości odbyło się uroczyste 

posadzenie dębu. Czynność tę powierzyliśmy prezydentowi naszego miasta. Pan Tomasz 

Andrukiewicz poradził sobie z tym doskonale pomagając jeszcze dzieciom w śpiewnych obchodach 

wydarzenia. 

Jesteśmy dumni, że na terenie naszej szkoły został zasadzony długowieczny dąb, który będzie nam 

przypominał o tak ważnym wydarzeniu historycznym naszego kraju, a jednocześnie powstała rabata 

uatrakcyjni otoczenie i uwrażliwi naszych uczniów na walory estetyczno-przyrodnicze najbliższego 

otoczenia. Barbara Segień i Iwona Chwiedor wraz z uczniami i rodzicami  

 

HYMN DLA NIEPODLEGŁEJ. 9 listopada 2018 r., nasze dzieci z oddziałów przedszkolnych zaśpiewały 

wraz z innymi przedszkolakami w Amfiteatrze Ełckiego Centrum Kultury Hymn Państwowy. Mazurek 

Dąbrowskiego ,zaśpiewało jednocześnie 1191 przedszkolaków. Tego dnia przedszkolaki ełckie 

ustanowiły rekord Polski dzieci, jednocześnie śpiewających Hymn Narodowy. Śpiew i biało-czerwone 

barwy narodowe, wywarły na zgromadzonych niezapomniane wrażenie. To piękny dar naszej 

najmłodszej społeczności Niepodległej Ojczyźnie. Barbara Dziuba 

 

W SZTAFECIE „EŁCZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ”. Nasza szkoła szanując wartości narodowe oraz chcąc 

upamiętnić tak ważne wydarzenie jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości wzięła udział w 

sztafecie – „Ełczanie dla Niepodległej” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 



dnia, której celem było przebiegnięcie przez ełczan 100 km. Około 30 uczniów z naszej szkoły pod 

okiem p. Elżbiety Jeżewskiej oraz p. Katarzyny Mroczek od godz. 9.00 do 11.00 dzielnie biegało 

przekazując sobie biało – czerwoną pałeczkę sztafetową. W dzisiejszym zabieganym świecie, warto 

jest czasami zatrzymać się i wspomnieć tych, którzy wspólnie walczyli o wolność naszej ojczyzny. 

Tego dnia jednak my czcząc ich pamięć nie stanęliśmy nawet na chwilę i wspólnie przebiegliśmy 

ponad 23 km, wykazując tym samym wdzięczność za wolną Polskę oraz za to, że nasz język kultura i 

tradycje przetrwały. Ten aktywny dzień był dla nas niezwykłą lekcją historii i patriotyzmu. E. Jeżewska 

 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI. 11.11.2018 równo o godz.11:11 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku 

uczcili okrągłą 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i wystartowali w ulicznym 

Biegu Niepodległości. Bieg był organizowany równocześnie o tej samej godzinie we wszystkich 

większych miastach w kraju. Uczniowie sami decydowali ile chcą przebiec i mieli do wyboru od jednej 

do trzech pętli, których dystans wynosił 1111m. Trasa biegu prowadziła spod Urzędu Miasta ulicami 

centrum Ełku. W tym roku padł rekord i w biegu wystartowało ponad 1000 zawodników. Nasi 

uczniowie bez problemu pokonali całą trasę i godnie reprezentowali szkołę podczas biegu. Każdy z 

uczestników na mecie otrzymał pamiątkowym medal. Dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok! 

Monika Nagolska 

 

ŚWIĘTOWANIE  100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. Nasze, połączone chóry „Nolinki” i „Fantazja” pod 

kierunkiem pani Anny Borkowskiej - Miszkiel i pana Tomasza Sulimy, oddały hołd Niepodległej… „Hej, 

hej, ułani, malowane dzieci”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, "Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla 

ciebie dziewczyno”, „Wojenko, wojenko, cóżeś to za pani” ….te i inne pieśni żołnierskie, usłyszeli 

ełczanie, zgromadzeni 11 listopada 2018 r., w godzinach popołudniowych przed ratuszem. Podczas 

wspólnego świętowania byli z nami niezawodni, jak zwykle rodzice naszych uczniów oraz harcerki i 

harcerze z naszej szkoły. Jako społeczność szkolna, możemy być dumni, że mamy takich 

reprezentantów, którzy godnie sławią imię naszej Szkoły na wszystkich miejskich uroczystościach. B. 

Dziuba 

 

VI LEŚNY CROSS NIEPODLEGŁOŚCI W OLECKU. 10.11.2018 grupa 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej 

nr 4 w Ełku wzięła udział w VI Leśnym Crossie Niepodległości w Olecku. Bieg miał wyjątkową oprawę 

dla uczczenia okrągłej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Trasa przebiegała obok 

jeziora Sedranki, teren był typowo leśny, warunki do biegu bardzo sprzyjające. Atmosfera zawodów 

była bardzo przyjazna, bieg miał charakter rekreacyjny. Przed startem wszyscy zawodnicy odśpiewali 

hymn narodowy. Uczniowie młodsi startowali na dystansach 100, 400 i 800 m, a starsza młodzież 

miała do wyboru dwa dystanse 3,3 km lub 6,6 km. Na mecie na każdego czekał pamiątkowy medal, 

ciepła zupa i herbata, baba ziemniaczana, ciasto i ognisko. 

 

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA. 10 listopada (sobota) w ramach Tygodnia Patriotycznego w naszej 

szkole przeprowadzono po raz drugi Historyczną Grę Miejską pod hasłem „Śladami polskiej historii 

miasta Ełku”. Udział w grze brały klasy 7 i 8. Uczniowie mieli do znalezienia 10 punktów, ukrytych w 



naszym mieście, ważnych dla historii i walki o niepodległość. W każdym punkcie były do rozwiązania 

2 zadania związane z miejscem lub historią Ełku. Gra, która była połączeniem podchodów i wyprawą 

po zakamarkach Ełku, stała się stałym i atrakcyjnym punktem Tygodnia Patriotycznego.  

Historyczną Grę Miejską wygrała klasa 8B. Gratulujemy zwycięzcom.  

Dziękujemy wszystkim za udział i przygotowanie gry, organizatorzy: M. Brodowska i K. Kulik. 

Projekt Tydzień Patriotyczny w SP4 jest współfinansowany przez Urząd Miasta w Ełku.  

 

DYKTANDO PATRIOTYCZNIE. 6 listopada 2018 r. chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

Dyktandzie Patriotycznym, które jest jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Roku dla 

Niepodległej. 

Z tekstem naszpikowanym ortograficznymi kruczkami zmierzyło się 60 uczniów klas IV-VIII. 

Najlepsi okazali się: 

I miejsce na poziomach klas: Maja Truszkowska 8b, Jakub Dzierżanowski 7a, Gabriela Darmofał 6a, 

Julia Kamińska 5c, Oskar Dzierżanowski 4b 

Wyróżnienia: Julia Tydman 8b, Piotr Kulik 7c, Maja Hutna 5e, Emil Bućko 4e 

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom biorącym udział za podjęcie takiego wysiłku i okazanie 

swoim zachowaniem postawy współczesnego patrioty. 

Bohaterem dyktanda był jeden z najbardziej charyzmatycznych polityków początku XX wieku, Józef 

Klemens Piłsudski. Oto fragment dyktanda, z którym przyszło zmierzyć się naszym uczniom: 

*Naczelny Wódz nowo tworzonego wojska polskiego, obdarzony niebudzącą wątpliwość charyzmą, a 

także niepohamowanym językiem, niemalże od razu zyskał miłość żądnych nieskrępowanej wolności 

rzesz żołnierzy. Zanim jednak został aktywnym politykiem, był półprzeciętnym żakiem, 

nieprzykładającym się szczególnie do nauki. Jednakowoż ubóstwiał romantyzm i literaturę tego 

okresu, ukochawszy rzewnie mistrza wśród romantycznych wieszczów, Juliusza Słowackiego. * 

Dyktando przygotowały i przeprowadziły polonistki: Kamila Kulbacka-Trzaskowska, Katarzyna 

Osiecka, Marlena Szleszyńska. 

Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczczenia rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości i refleksji nad językiem ojczystym. 

 

WILNO W ODCIENIACH CZERWIENI I BIELI. Za nami (siódmo i ósmoklasistami) nie lada gratka dla 

miłośników historii Polski i polskiej literatury. Mamy bowiem za sobą dwudniową wizytę w Wilnie, 

którą zrealizowaliśmy w ramach projektu o nazwie: „W odcieniach bieli i czerwieni. Artystyczne 

interpretacje narodowych symboli, wartości i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Adama 

Mickiewicza” . 



Swoją wileńską przygodę rozpoczęliśmy 7 listopada w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Naszymi opiekunkami były realizatorki projektu, panie: Joanna Pabich i 

Grażyna Truszkowska.  

Wyruszyliśmy o godzinie 6 rano, by po kilkugodzinnej podróży przebiegającej w miłej atmosferze, 

znaleźć się w stolicy Litwy. U wjazdu de centrum miasta przywitała nas pani przewodnik. Pani Alina – 

pół Polka, pół Litwinka, w pierwszej kolejności opowiedziała nam historię zespołu cmentarnego Starej 

Rossy. Była to arcyciekawa opowieść. Przewodniczka pokazała nam grób, w którym spoczęło serce 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, grobowiec Joachima Lelewela, a także wiele innych polskich grobów, 

na których mięliśmy zaszczyt zapalić znicze. Jednym z punktów naszej wycieczki było zwiedzanie 

zabytkowego kościoła św. Piotra i Pawła . Warto podkreślić, że świątynia ta została uznana za 

najpiękniejszą w Europie. Rzeczywiście robi wrażenie. Zwłaszcza sztukaterie i dwa tysiące stiukowych 

rzeźby, które skrywają tajemniczą symbolikę. Potem zwiedziliśmy wnętrze Pałacu Władców, a także 

punkt widokowy, z którego podziwialiśmy panoramę Wilna. Po zakończeniu zwiedzania zmęczeni, ale 

pełni wrażeń, zjedliśmy obiad w jednej z wileńskich restauracji. Następnie zakwaterowaliśmy się w 

luksusowym hotelu „Panorama”. Po odpoczynku udaliśmy się na zakupy do jednego z tutejszych 

sklepów, w którym zaznajomiliśmy się między innymi ze specjałami lokalnej kuchni. Niektórzy z nas 

zakupili osławione litewskie pieczywo lub sękacze (zjedzone na miejscu). Po zakupach i spacerze 

odbyliśmy zajęcia artystyczne z panią Grażyną i panią Asią. Robiliśmy tam pracę plastyczną na mapie 

Wilna, wyklejając z magazynów różne lustracje, hasła, teksty, które będą nam się kojarzyć z Wilnem, 

np: wizerunek Adama Mickiewicza. Następnie bawiliśmy się w „samurajów” – grę zaczerpniętą z 

metody IMPOR. Na zakończenie zajęć odgrywaliśmy różne zabawne dialogi improwizacyjne, np: 

trzech modelek w McDonald’sie, w którym jedna z postaci posługiwała się wyłącznie cytatami z dzieła 

Adama Mickiewicza.  

Następnego dnia po sycącym śniadaniu w hotelu, spakowaliśmy wszystko do autokaru i poszliśmy na 

pieszą wycieczkę z przewodniczką. Zwiedziliśmy między innymi Zarzecze. Ta wyjątkowa dzielnica 

zrobiła na nas duże wrażenie, ponieważ każdy jej zakątek związany jest z działalnością artystyczną i 

biografiami polskich poetów, np. Ildefonsa Konstantego Gałczyńskiego.  

W końcu przyszedł i czas na Ostrą Bramę – miejsce kultu religijnego znanego polskim uczniom z 

Inwokacji, celę Konrada – bohatera „Dziadów” Adama Mickiewicza.. Mimo nie najlepszej pogody 

korzystaliśmy ze spaceru po zakamarkach Starówki, na której spodobała się nam ulica Literacka. 

Naszą uwagę przykuły zdobienia murów na ulicy Literackiej, którą stanowią fragmenty poezji i prozy 

polskiej i litewskiej. Stamtąd trafiliśmy także do domu, w którym zrodziła się interesująca znajomość 

wieszczów narodowych: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Odwiedziliśmy Uniwersytet 

Wileński założony przez króla Polski Stefana Batorego i przepiękną katedrę św. Stanisława.  

Na każdym miejscu i o każdej dobie, / (…) 

Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, 

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. 

Słowa z fragmentu wiersza Adama Mickiewicza znakomicie pasują na podsumowanie naszej 

wycieczki po Wilnie. Faktycznie Mickiewicz był z nami cały czas. Dzięki pani przewodnik, która na 

każdym kroku opowiadała nam ciekawostki związane z biografią wieszcza, dało się odczuć niezwykłą 



artystyczną aurę miejsc, w których bywał i tworzył artysta. Rozumiemy, że polskie i litewskie Wilno 

odegrało ogromną rolę w tworzeniu naszego wspólnego dziedzictwa.  

Pobyt w Wilnie będzie niezapomniany. Dziękujemy więc Panu Prezydentowi, dzięki któremu nasz 

wyjazd mógł dojść do skutku. Z niecierpliwością czekamy na dalszy ciąg projektu „W odcieniach bieli i 

czerwieni”. G.Truszkowska 

 

BOHATEROWIE, LEGIONY, MUZEUM…. Dnia 13 listopada szkolne kółko historyczne prowadzone przez 

Pana Kamila Kulika odwiedziło Muzeum Historyczne w Ełku. Uczniowie zwiedzili najnowszą wystawę 

pt. Nie tylko Legiony. Polskie formacje wojskowe 1914-1918. Była to idealna okazja, aby poznać 

historię kształtowania się granic niepodległej Polski i postaci, które tą niepodległość wywalczyły. 

Młodzi adepci historii z wielkim zainteresowaniem słuchali historii o Piłsudskim, Dmowskim i 

Hallerze, zadając przy tym wiele ciekawych pytań. Biorąc pod uwagę wielkie skupienie uczniów w 

czasie zwiedzania i żywe zainteresowanie tematem na pewno w najbliższym czasie ponownie 

spotkamy się w muzeum. 

 

FORUM MŁODYCH HISTORYKÓW. Dnia 9 listopada, w ramach tygodnia patriotycznego odbyło się w 

naszej szkole Forum Młodych Historyków- (nie)zapomniani bohaterowie dużej i małej ojczyzny. 

Wydarzenie, które przybrało formę konferencji naukowej ściągnęło do naszej szkoły przedstawicieli 

wszystkich ełckich szkół podstawowych. Uczniowie biorący udział w forum jako prelegenci i widzowie 

mieli okazję poznać wiele postaci, które często zapomniane, zasługują na miano bohatera. 

Konferencja stała się również doskonałym miejscem, w którym dzieci mogły nauczyć się wystąpień 

publicznych i radzenia sobie ze stresem w takich sytuacjach. Po wielu ciekawych wystąpieniach i 

burzliwych naradach komisji konferencji, przyznano nagrody dla najlepszych prac, wystąpień, 

prezentacji i nagrody specjalne. Wśród nagrodzonych znalazło się również troje naszych uczniów: 

Zuzanna Nikonowicz, kl. 7c (najlepsza praca o bohaterze małej ojczyzny), Oliwer Rosiński, kl. 8a 

(najlepsze wystąpienie publiczne) oraz Jakub Dzierżanowski, kl. 7a (nagroda specjalna). Serdecznie 

gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konferencji i liczymy na następne edycje Forum 

Młodych Historyków w kolejnych latach. 

 

UCZENNICE Z SP4 NAJLEPSZE W EŁKU! 13 listopada 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 

nr 9 w Ełku odbyły się Mistrzostwa Miasta w Minipiłce Siatkowej Dziewcząt Klas Piątych.  

W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z naszego miasta. Naszą szkołę 

reprezentowały uczennice klasy 5 „b” - klasy sportowej o profilu piłki siatkowej. 

Wszystkie mecze odbyły się na trzech boiskach. W turnieju spotkania rozgrywane były systemem 

"każdy z każdym" w dwóch grupach, a następnie obowiązywał system pucharowy. Każdy set 

rozgrywany był do 15 punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich setów.  



Bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki naszej szkoły. Wygrały one wszystkie swoje spotkania. 

Zwycięstwo w zawodach pozwoliło zakwalifikować się młodym siatkarkom do Mistrzostw Rejonu, 

które odbędą się w Gołdapi. Na zakończenie dziewczęta otrzymały puchar i słodkie upominki. 

Skład zespołu: Sajnaga Blanka, Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Matulewicz Maja, Czyż Weronika, 

Choroszewicz Eliza, Rzepnicka Zuzanna, Cebeterewicz Amelia, Pilecka Weronika, Michałowska Klara, 

Awin Maja. 

Trenerem dziewcząt jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Konopka.  

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

O NIEPODLEGŁEJ W MOWIE, PIŚMIE I CZYNIE. 15 listopada 2018 roku, w ramach obchodów setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w bibliotece szkoły, odbyła się wieczornica 

patriotyczna „O Niepodległej ”. 

W półmroku, przy blasku świec, w atmosferze zadumy i biało - czerwonej scenerii uczniowie klasy 6b 

zaprezentowali swoim rodzicom, rodzeństwu i nauczycielom montaż słowno-muzyczny. Nie zabrakło 

tekstów literackich oraz pieśni patriotycznych. Uczestniczący w spotkaniu nauczyciel historii, pan 

Kamil Kulik, przedstawił wybrane okresy w dziejach Polski, związane z nimi drogi Polaków do 

odzyskania wolności, przybliżył sylwetki kilku postaci zasłużonych dla niepodległości. Zebrani z 

zaciekawieniem wysłuchali jego opowieści o strajku dzieci we Wrześni w latach 1901–1902 oraz o 

Michale Drzymała i jego wozie, który stał się symbolem walki z germanizacją w zaborze pruskim. Na 

zakończenie zaproszeni Goście wypowiedzieli swoje życzenia: ,,kraju wolnego, bezpiecznego, 

tolerancji, narodowej dumy, zdrowych i mądrych Polaków, wewnętrznej siły, życzliwości, 

solidarności, lepszego życia...". Jak mawiał marszałek Józef Piłsudski „Niepodległość nie jest Polakom 

dana raz na zawsze”, a Roman Dmowski, że ,,Obowiązki względem Ojczyzny, to nie tylko obowiązki 

względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po nas przyjdą". 

Teraz więc nasza kolej. Zachowujmy pamięć o swoich przodkach, troszczmy się o swoją ,,Małą i 

Wielką Ojczyznę", żyjmy w zgodzie i jedności, bądźmy patriotami. 

Wieczornica została zorganizowana z inicjatywy pani Grażyny Truszkowskiej oraz nauczycieli 

bibliotekarzy Magdaleny Bukowskiej i Bożeny Merchelskiej.  

 

CIEKAWIE, ZABAWNIE I KOLOROWO. 20 listopada 2018 roku wybraliśmy się z wychowawcą panią 

Kamila Kulbacka-Trzaskowską do Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku na Zajęcia Edukacyjne 

ELMO. 

Celem naszej wycieczki były zajęcia laboratoryjne „Mikrobiologia wokół nas” i zajęcia „LEGO WeDo”. 

Przygodę rozpoczęliśmy obejrzeniem prezentacji multimedialnej. Nauka chemii i mikrobiologii może 

być naprawdę ciekawa i kolorowa. Z ochotą i zaangażowaniem ćwiczyliśmy w laboratorium. Teraz już 

wiemy, że nasze czyste ręce nie zawsze są naprawdę czyste. Sprawdzaliśmy również- pod 

mikroskopem- jak czysto jest w laboratorium.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski


I nadszedł czas na drugą część zajęć „WeDo LEGO education” . Nie było to nasze pierwsze spotkanie z 

tego typu klockami, ale zabawa z nimi dostarcza tylu wrażeń, że chce się jeszcze … Budowaliśmy 

roboty z klocków na podstawie instrukcji multimedialnej wyświetlanej na ekranie. Następnie 

„ożywialiśmy” je poprzez podłączenie do komputera. Była nauka i zabawa. Było kolorowo. Chcemy 

wrócić. Uczniowie klasy 4f  

 

NAKRĘTKA... POMAGAMY! Drodzy rodzice !! Nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w tym roku w 

obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu . Święto zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, 

który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Podczas Europejskiego Tygodnia Autyzmu 

w prawie wszystkich miastach w Polsce prowadzone są różnego rodzaje konsultacje i warsztaty dla 

wszystkich, którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy w tematyce autyzmu. W naszej szkole w dniach 

3-7.12.2018r zostanie przeprowadzona zbiórka nakrętek . W holu naszej szkoły będzie ustawiony 

specjalny karton z napisem IMPULS. Bardzo prosimy o udział w akcji i zachęcenie każdego dziecka do 

przynoszenia do szkoły nakrętek. Wystarczy nawet kilka sztuk, nie chodzi nam o duże ilości, ale o 

przedświąteczny bezinteresowny gest solidarności w stosunku do dzieci cierpiących na autyzm. 

Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na terapie dla dzieci będących podopiecznymi 

ełckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - mile widziane najmniejsze ilości - z 

góry dziękujemy. Jednocześnie przypominamy, szczególnie klasom 1-szym, że poza naszą akcją, w 

naszej szkole jest prowadzona całoroczna zbiórka surowców wtórnych: nakrętki, makulatura, baterie, 

plastikowe butelki. Zachęcamy więc wszystkich do zaangażowania się w ich zbiórkę. Przynoszone 

ilości zostawiamy w pojemnikach przed wejściem do szkoły, a wychowawcom klas zgłaszamy 

zapisując na karteczkach przynoszone ilości, które będą odnotowane w dzienniku jako pozytywne 

działanie ucznia. 

Autyzm - co to jest? • Mijasz osiemdziesięcioro dzieci na ulicy, jedno z nich ma prawdopodobnie 

zaburzenia ze spektrum autyzmu. • Obecnie 1 na 80 dzieci rodzi się z autyzmem. • Autyzm to 

zaburzenie rozwoju, które powoduje trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z innymi ludźmi, 

to osamotnienie i brak zrozumienia. • Autyzm to zaburzenie myśli, pragnień i emocji. • Osoby z 

autyzmem odbierają inaczej bodźce zmysłu smaku, wzroku, dźwięku, zapachu i dotyku. • Każdy 

przypadek jest inny i ma różne nasilenia. • Autyzmem nie można się zarazić. • Z autyzmu nie można 

wyrosnąć, trzeba nauczyć się z nim żyć. 

Co chciałby powiedzieć Ci rodzic dziecka z autyzmem? Myślisz, że jestem złym rodzicem, bo nie 

panuję nad swoim dzieckiem - to nie tak, ono nie jest niegrzeczne, ma autyzm. Nie wykluczaj, nie 

potępiaj, nie odsuwaj się od nas. Jesteśmy normalną kochająca się rodziną, taką jak inne. Nie bój się 

zapytać, pytanie to początek zrozumienia, a zrozumienie prowadzi do akceptacji. 

Gdzie można się zwrócić o pomoc? Rodzice ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Impuls 

chętnie udzielą odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Wystarczy zadzwonić na numer tel. 514-625-

340. i umówić się na spotkanie. Mamy swoją siedzibę w Ełku przy ul. Małeckich 3/8 

 

BLIŻEJ NAUKI. 15 listopada klasy 4d i 5e wybrały się na zajęcia do Parku Naukowo-Technologicznego. 

Tam czekały przygotowane na uczniów zadania i prezentacje przekazywane przez studentów i 



wykładowców Politechniki Białostockiej. Na początku została zaprezentowana praca architekta. W 

ten sposób uczniowie mogli dowiedzieć się na czym ona polega oraz tego, że architektura to bardzo 

szeroki zakres wiedzy, dlatego dzieli się na specjalności. Studentki korzystając z planów i map 

przypomniały na czym polega skala. Kolejne zajęcia zostały poprowadzone przez dr inż. Jerzego 

Sienkiewicza z kreatywności. Pokazywał on jak przedmioty, które mają z pozoru jedno zastosowanie, 

można wykorzystać na wiele sposób. Następnie uczniowie sami mogli wykazać się kreatywnością w 

ćwiczeniach zaproponowanych przez pana doktora. Na koniec dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi 

studenci. Pani profesor przedstawiła prezentację pt. „Co łączy klimat z krową i prądem?” To był 

bardzo udany i kreatywny wyjazd. 

 

SKARPETKOWY ZAWRÓT GŁOWY W BIBLIOTECE. 20 listopada 2018 roku w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Ełku miało miejsce spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Panią Justyną Bednarek. Na 

zaproszenie gospodarzy, w ramach współpracy szkolnej biblioteki z miejską, uczestnikami spotkania 

byli uczniowie klasy 2b z wychowawcą oraz nauczycielem bibliotekarzem. Pisarka chętnie podzieliła 

się z uczniami ciekawostkami dotyczącymi początków swojej twórczości oraz odpowiedziała na 

pytania czytelników. Podkreśliła, że dawniej sporo czasu poświęcała pracy dziennikarki, natomiast 

zawodową pisarką została trzy lata temu. Sprawiło jej to dużo radości i stało się życiową pasją. 

Autorka zachęcała dzieci, by spełniały swoje marzenia i zawsze dążyły do celu. Wyraziła zadowolenie, 

że jej książki cieszą się tak dużą popularnością wśród młodych czytelników i znalazły się w kanonie 

lektur szkolnych. Dzięki temu, napisała aż 25 książek dla dzieci. Przygoda z twórczością zaczęła się od 

pomysłu na bajkę pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, który natychmiast spisała. W 

krótkim czasie znalazła wydawcę, a ten zachęcił ją do stworzenia kolejnych części. Tak powstały 

„Nowe przygody skarpetek” oraz wiele innych książkowych pozycji. Justyna Bednarek jest autorką 

wciągających historii z serii „Czytam sobie”, do których wymyśliła postać Niesporczaka. Zdradziła 

dzieciom, że niebawem powstanie serial o skarpetkach, który będą mogły oglądać. Pisarka 

zaprezentowała także swoje najnowsze książki: „W to mi graj” oraz „Pięć sprytnych kun”. Ostatnia 

bajka to kryminał kulinarny z niezwykłymi bohaterami, dlatego maskotki kun towarzyszyły zebranym 

do końca spotkania. W zestawie ciekawych i nagrodzonych książek znalazły się również „Pan Kardan” 

(książka zdobyła nagrodę K. Makuszyńskiego) oraz „Babcocha” (nominowana do nagrody IBBY). 

Autorka odczytała uczniom fragmenty powieści o sympatycznej czarownicy w magiczny sposób 

zmieniającej niewłaściwe zachowania u ludzi oraz „Pięciu sprytnych kun” gotujących niespotykane 

dania. Na zakończenie uczniowie otrzymali zadanie, by narysować ulubioną książkę jako potrawę. 

Mieli też okazję zrobienia pamiątkowych zdjęć z pisarką. Spotkanie autorskie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem przybyłych dzieci i dorosłych.  

Czytelników ,,Czwórki” zapraszamy do biblioteki i wypożyczania książek Justyny Bednarek z dedykacją 

autorki w pozycjach „Nowe przygody skarpetek” i „Babcocha”, części z serii ,,Czytam sobie” oraz 

„Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek”. M. Bukowska, B. Merchelska 

 

ŚWIAT WIELKICH SERC CAŁKIEM NIEWIELKICH LUDZI. Ucieszyła mnie akcja zbiórki koców, w której 

uczestniczy nasza szkoła, tym bardziej że nadchodzi zima. W domu uzbierało się więcej kocy niż 

potrzebujemy i postanowiliśmy się nimi podzielić. W Ełku potrzebujący wdzięczni są za każdą pomoc: 

za żywność, ubrania, opiekę. Jednak wszyscy najbardziej potrzebują pamięci o nich i serdeczności. 



Dając koce chciałam, żeby było im cieplej także na sercu. Warto dołączyć do naszej akcji! Klasa 5f 

autorka: Maria Magdalena Szajowska 

 

SUKCES NA START. W dniu 22.11.2018r. rozegrano Mistrzostwa Ełku Szkolnego Związku Sportowego 

w Mini piłce siatkowej " Czwórki" dziewcząt. Mecze nie należały do łatwych tym samym dostarczyły 

wiele emocji. Po ciężkich zmaganiach dziewczęta SP4 zajęły I miejsce zapewniając sobie awans do 

zawodów rejonowych. Naszą szkołę reprezentowały: Maja Kosiorek, Martyna Syryca, Magdalena 

Podziewska, Wiktoria Surażyńska, Amelia Nowakowska, Nikola Mirva, Amelia Czaplicka, Gabriela 

Gręś, Wiktoria Sakowicz, Zuzanna Rzepnicka, Maja Matulewicz. Dziewczętom bardzo gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów. Opiekun Katarzyna Mroczek 

 

POEZJĄ I PĘDZLEM O MIŁOŚCI OJCZYZNY. „Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana” – 

to już piąta edycja tego konkursu, którego organizatorami są Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii 

Konopnickiej w Ełku oraz Muzeum Historyczne w Ełku. Na szczególną uwagę zasługuje tegoroczna 

edycja. W tak ważnym dla Polski roku, młodzież z ełckich szkół podstawowych i gimnazjów 

zaprezentowała się w patriotycznych utworach. Było pięknie i bardzo podniośle. Konkurs rozpoczął 

się występem chóru Canzonetta ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku, który wprowadził nas w bardzo 

podniosły nastrój, jednocześnie wzruszając słuchaczy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 

4b i 8d. Szczególnie gratulujemy Jakubowi Łukawskiemu, uczniowi klasy 4b, za zajęcie trzeciego 

miejsca, który zaprezentował wiersz Antoniego Słonimskiego„Alarm”, a także Aleksandrze Izbickiej z 

klasy 6d, która otrzymała wyróżnienie za wykonanie piosenki "Taki kraj". 

Po konkursie mieliśmy okazję zwiedzić, wraz z przewodnikiem, najnowszą wystawę Muzeum 

Historycznego "Nie tylko Legion. Polskie formacje wojskowe 1914-1918. Była to bardzo ciekawa 

lekcja muzealna. 

 

RUSZYŁA LIGA PŁYWACKA. 25.11.2018 r na basenie w Ełku rozegrana została RUNDA I – IV EŁCKIEJ 

LIGI PŁYWACKIEJ . Zawodnicy rywalizowali na dystansie 50m w stylach: dowolnym, 

klasycznym,motylkowym i 100 m stylu dowolnym. Naszą szkołę reprezentowali:  

Klasa IV: Patryk Biszewski, Szymon Bronakowski, Kacper Heliński, Zofia Ignaszak, Maciej Jagiełło, Olga 

Kotylak, Maja Kucharska, Maja Łałak, Jakub Nowak, Maja Piwońska, Natalia Szymańczyk, Szymon 

Warecha, Michał Włodarczyk, Julia Zyskowska, Julia Kołodziej 

Klasa V : Jonik Anna , Dominika Kołodziej, Bartek Truszkowski, Zackiewicz Paulina 

Klasa VI: Gręś Filip, Furman Igor, Leszczyński Igor, Rosiński Maksymilian, Hyzopski Hubert, 

Mielechowicz Anna, Należyta Magdalena, Wyszko Oliwia, Zalewska Kaja, Surażyńska Wiktoria, 

Darmofał Gabriela, Uściłowicz Wiktoria, 

Wyróżnieni zawodnicy to 

50 m st. dowolnym: 



9 lat - 2 m-ce – Szymon Warecha 

10 lat - 1 m-ce - Anna Jonik, 3 m-ce – Biszewski Patryk 

12 lat - 1 m-ce - Oliwia Wyszko, 2 m-ce – Kaja Zalewska 

50 m st. klasycznym: 

10 lat - 3 m-ce - Olga Kotylak ,  

12 lat 

2 m-ce – Anna Mielechowicz i Hubert Hyzopski 

3 m-ce – Magdalena Należyta i Maksymilian Rosiński 

50 m st. motylkowym: 

10 lat - 1 m-ce –Maja Piwońska 

12 lat - 1 m-ce – Kaja Zalewska, 2 m-ce – Anna Mielechowicz i Igor Furman 

100 m st. dowolnym: 

9 lat - 2 m-ce – Szymon Warecha 

10 lat- 2 m-ce - Patryk Biszewski 

12 lat- 1 m-ce – Oliwia Wyszko 

W sumie zdobyliśmy 17 medali! B R A W O! 

Gratulujemy zawodnikom i trenerom: p. E.Jeżewskiej i p.R.Redlinowi. 

 

MINI PIŁKA SIATKOWA. Dnia 14 listopada 2018 roku w sali sportowej przy SP 9 odbyły się 

Mistrzostwa Miasta Ełku Trójek Siatkarskich Chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W 

tej kategorii startowali zawodnicy klas piątych.  

W zawodach wystartowały wszystkie ełckie podstawówki. Turniej rozegrano systemem „każdy z 

każdym”. 

Zespół SP 4 wygrał wszystkie spotkania zostając Mistrzem Miasta i kwalifikując się do Mistrzostw 

Rejonu. 

Chłopcy wystąpili w następującym składzie: Nikonowicz Michał, Pawlukowski Paweł, Pieloch Wiktor, 

Płatek Olaf, Redlin Maciej, Sawicki Filip, Sikorski Jakub, Tański Jędrzej. Wszyscy chłopcy uczęszczają 

do klasy Vb. Jest to klasa sportowa o profilu piłki siatkowej. 

Zespół prowadzi Pan Marian Malewski. Trzymamy kciuki za kolejne mecze! 

 



ANDRZEJKI W SZKOLE. 23. listopada klasy 4f i 4b wraz ze swoimi paniami – Kamilą i Kasią-przeniosły 

się w zaczarowany świat. Spotkanie andrzejkowe rozpoczęliśmy od wróżb . Nasze mamy pomagały 

nam przepowiedzieć przyszłość, a jeden z tatusiów zadbał o muzykę. Czas pomiędzy wróżbami 

urozmaicały tańce, zabawy, śpiewy, słodki poczęstunek oraz pizza.  

Spotkanie zakończyło się o godzinie 20:30 projekcją filmu dla dzieci. Było wspaniale! Uczniowie klasy 

4f i 4b 

 

KOLOR W CZERWIENI, KOLOR W BIELI... 24 listopada 2018 r. o godz. 10 w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Ełku odbył się X Powiatowy Konkurs Recytatorski „Kolor w czerwieni, kolor w bieli…”. Skierowany był 

do uczniów szkół podstawowych powiatu ełckiego. Przebiegał w dwóch kategoriach: recytatorskiej i 

plastycznej. Naszą szkołę godnie reprezentowali chłopcy z kl. 8b, 7c i 5f. Wszyscy nasi przedstawiciele 

odnieśli sukcesy. Igor Grajewski z kl. 7c wyrecytował wiersz „Droga” W. Broniewskiego i zajął III 

miejsce w tych zmaganiach recytatorskich. Równie dobrze spisał się Mateusz Staszek z kl. 8b, który 

za recytację wiersza „Monte Cassino” W. Broniewskiego zdobył wyróżnienie. W tej kategorii 

uczestnicy prezentowali utwór twórcy żyjącego w czasach niewoli narodowej (1772 –1918) 

nawiązujący do przesłania konkursu. III miejsce w kategorii plastycznej zajął Nikodem Tarantowicz z 

kl. 5f, a wyróżnienie przypadło w udziale Wiktorowi Malinowskiemu z kl. 5f. W kategorii plastycznej 

uczestnicy wykonywali pracę (format A3) dowolną techniką , ilustrację przedstawiającą krajobraz 

ojczysty ukazany w jednym z podanych fragmentów „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza lub „Rodziny 

Połanieckich” H. Sienkiewicza. Wszystkim naszym przedstawicielom gratulujemy! 

 

MIŚ I NIEDŹWIEDŹ. 25 listopada obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. Była to niedziela, 

więc w kolejne dni razem z uczniami do szkoły przybyły misie, by razem z dziećmi uczyć się i bawić. 

Na zaproszenie nauczycieli bibliotekarzy każdy czytelnik, który samodzielnie wyszukał na półkach i 

wypożyczył książkę, której bohaterem był miś, otrzymał niespodziankę. Podczas długich przerw 

uczniowie klas młodszych mieli również okazję oglądać film o niezwykłych przygodach Kubusia 

Puchatka. Dzieci z grupy 0B, klasy IA i IE podczas spotkania integracyjnego w czytelni poznały historię 

obchodów tego święta oraz misie znane z bajek, baśni, filmów oraz czasopism. Miały też okazję 

wysłuchać wierszy i tekstów dotyczących misiów czytanych przez pierwszoklasistów, razem śpiewać, 

pląsać, uczyć się na pamięć wiersza Jana Brzechwy ,,Niedźwiedź”. Nie zabrakło zagadek oraz 

pamiątkowych zdjęć z ulubionym i ponadczasowym pluszakiem. Tego dnia mówiono także o różnych 

gatunkach niedźwiedzi i postawie człowieka wobec tych zwierząt. Plastyczną oprawę święta ubarwiła 

pani Ewa Kowara, która razem z dziećmi ze świetlicy zorganizowała konkurs ,,Miś”. Gratulujemy prac 

wykonanych z różnych materiałów, szczególnie Klaudii Jabłońskiej z kl. IC (nagroda specjalna) oraz 

uczniom, którzy zdobyli następujące wyróżnienia: I miejsce – M. Klemarewska, kl. IC, N. Płatek, kl. IA, 

O. Sztachelska, kl. IIB, II miejsce – M. Mastaj, kl. IE, A. Maciorowska, kl. IID, K. Miszkiel, kl. IIIA; III 

miejsce – K. Waszkiewicz, kl. IE, W. Kamińska, kl. ID, D. Harasimowicz, kl. IIB Wyróżnienia – J. Karaś, 

kl. IA, Z. Litwinko, kl. IA, J. Haraburda – Dąbrowski, kl. IC, H. Andryszczyk, kl. IE, Ł. Harasimowicz, kl. 

IIB, Z. Truchan, kl. IIIA. 

 



100 KM ROWEREM. ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI NA 100 – LECIE NIEPODLEGŁOŚCI. Z ostatnim dniem 

listopada zakończyliśmy projekt „Nasze Pasje”, który realizowany był od 1 października 2018r. Celem 

projektu było wspólne przemierzanie wcześniej opracowanych czterech tras rowerowych. Trasy 

rowerowe, które zaliczyliśmy biegły w różnych kierunkach, tj.: Bartosze, Straduny, Bajtkowo, Nowa 

Wieś Ełcka. Łączna długość tras wyniosła ponad 100 km.  

Podczas wypraw organizatorki prezentowały uczniom rys historyczny zabytków znajdujących się w 

najbliższej okolicy Ełku. Uczniowie poprzez aktywne spędzenie czasu wolnego, nie tylko wspaniale się 

bawili i integrowali ze sobą, ale również poznawali walory przyrodnicze tras, uczyli poruszania się po 

wyznaczonych szlakach turystycznych oraz przypominali sobie zasady ruchu drogowego. 

Podsumowaniem każdej wycieczki było ognisko, podczas którego wymienialiśmy się wrażeniami.  

Na koniec projektu zorganizowany został konkurs plastyczny, w wyniku którego rozlosowane zostały 

upominki rowerowe za najładniejsze prace.  

Projekt dofinansowany był z budżetu Miasta Ełku, a realizatorkami były p. Elżbieta Jeżewska, Monika 

Nagolska oraz Magdalena Kukiełko. 

 

NA LUDOWĄ NUTĘ. 30 listopada 2018 roku na scenie Ełckiego Centrum Kultury wystąpiły, 

profesjonalnie przygotowane przez nauczycieli i rodziców, zespoły dziecięce, które wyśpiewały 

między innymi: „Czerwone jabłuszko”, „W zielonym gaju”, „Zielony mosteczek”, „Krakowiak” 

„Przybyli ułani” „Płynie Wisła płynie”. „W moim ogródeczku” to ludowa piosenka zaprezentowana 

przez nasze przedszkolaki z oddziału „0a” podczas IV Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Na ludową 

nutę” zorganizowanego przez Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”. Małym artystom pogratulował 

i wręczył upominki, prezydent miasta Ełku- pan Tomasz Andrukiewicz. A licznie zgromadzona, w 

piątkowe popołudnie publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami. Dziecięce zespoły 

zaprezentowały wysoki poziom umiejętności. Wykonawcom i ich wychowawcom należą się 

najwyższe słowa uznania. Nasz zespół przygotowała p. Izabella Dąbrowska. B.Dziuba 


