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DWIE SZKOŁY - Z MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI W TLE. Pierwszy tegoroczny Koncert w wykonaniu naszych 

utalentowanych uczniów będących jednocześnie uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Ełku, odbył się w środowe popołudnie 27 lutego 2019 r. Występujących podziwiali zgromadzeni w 

auli Rodzice, Dyrekcja naszej szkoły p. Wanda Wojnowska i p. Barbara Dziuba oraz wychowawczynie: 

p. Anna Borkowska Miszkiel, p. Katarzyna Osiecka i p. Anna Bożewicz.  

W koncercie udział wzięli początkujący - mali artyści, jak i ci, którzy posiadają znaczący dorobek 

muzyczny w tym prezentowany w kraju i za granicą, jak Jakub Siemieniewicz i Zuzanna Fromm. Nasi 

umuzykalnieni uczniowie zaprezentowali się w układach tanecznych, grze na wiolonczeli, gitarze, 

pianinie, flecie, ksylofonie, organach i akordeonie.  

Uczęszczanie do dwóch szkól jednocześnie jest niewątpliwym wyzwaniem, wymagającym ogromnego 

poświęcenia, determinacji ze strony samych uczniów, ale i Rodziców, którzy swoje dzieci wspierają, 

motywują, są przy nich podczas koncertów, towarzyszą w chwilach radosnych i smutnych, gdy 

zdarzają się niepowodzenia. Takie spotkania są okazją do podziękowań uczącym Nauczycielom i 

złożenia gratulacji Artystom i ich Rodzicom.  

 

BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH. 27 lutego 2019 r., uczniowie klas VII a c 

d ,wzięli udział w zajęciach z zakresu „Bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach, udzielania 

pomocy, obsługi sprzętu ratunkowego i asekuracyjnego oraz technik samoratowania i właściwego 

wzywania pomocy”, według projektu autorskiego Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej 

Polskiej”. Celem warsztatów było zwiększenie wykształcenia w młodzieży prawidłowego odruchu w 

sytuacji zagrożenia życia.  

Spotkanie poprowadził Pan Maciej Rakus - Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do 

spraw bezpieczeństwa.  

Przekazana cenna wiedza i doświadczenie niewątpliwie zwiększy świadomość uczniów w zakresie 

bezpieczeństwa nad wodą i posłuży naszym nauczycielom do prowadzenia dalszych działań 

profilaktycznych w omawianym zakresie. BDziuba  

 

W KONTAKCIE Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ. Dnia 28 lutego odbyły się w naszej szkole, po raz kolejny, 

lekcje historii najnowszej prowadzone przez pracownika W-MODN w Olsztynie, historyka i 

nauczyciela, Pana Jacka Rutkowskiego. Lekcje miały charakter otwarty zarówno dla uczniów klas 

szóstych jak i zainteresowanych nauczycieli. W czasie lekcji poruszany był temat dwóch okupacji z lat 

1939-1945. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia oryginalnych źródeł historycznych z okresu II 

wojny światowej, co wzbudzało w nich wielkie zaciekawienie i pobudzało ich zainteresowanie historią 

najnowszą. 

 

SYMULACJA NA LEKCJACH HISTORII. W lutym uczniowie klasy 7a i 7c uczestniczyli w zajęciach 

organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku. Zajęcia dotyczyły Bitwy Zimowej na Mazurach i 



tematyki odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie w ramach zajęć mieli możliwość 

poznania ciekawych historii z czasów I wojny światowej na naszych terenach jak i poznać różne 

historie walk Polaków o niepodległość na podstawie oryginalnych dokumentów znajdujących się w 

zbiorach muzeum. Żywe zainteresowanie budziła również symulacja działań wojennych w pobliżu 

Ełku, w której to uczniowie mieli możliwość przegrupowywania wojsk na mapach z okresu I wojny 

światowej. 

 

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI. 20 lutego 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii 

Nasierowskiej w Ełku odbyły się ,,XII Potyczki Ortograficzne” o tytuł dziecięcego Mistrza Ortografii 

2019 skierowane do uczniów klas IV-VI. Liczna reprezentacja naszej szkoły podjęła się napisania 

dyktanda przygotowanego przez organizatorów konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego. Z poprawnym zapisem tekstu najlepiej poradziła Gabriela Darmofał z kl. 6a. Pokonała 

niemal bezbłędnie 51 osób piszących (zabrakło tylko jednego przecinka) zdobywając I miejsce. 

Gratulujemy wyjątkowego sukcesu uczennicy i jej polonistce, pani Monice Wajdzie. 

 

KSIĄŻKA ZA ZŁOTÓWKĘ. W okresie 1- 25 lutego 2019 roku w szkolnej bibliotece można było za 

symboliczną złotówkę dokonać zakupu książek wyłączonych z księgozbioru i ofiarowanych przez 

darczyńców. Dzięki odwiedzającym kiermasz uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły 

pozyskaliśmy 300 zł. Kwota ta została przekazana ełckiemu Stowarzyszeniu ,,ONKOLUDKI” na rzecz 

wsparcia leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi. Mamy nadzieję, że pieniądze chociaż w 

niewielkim stopniu ubarwią im zmagania z chorobą. Cieszymy się również, że spora część książek 

znalazła kolejnego czytelnika, była też miłym wspomnieniem czytelniczych podróży, niejednokrotnie z 

okresu dzieciństwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej zbiórki. Akcja 

charytatywna była zorganizowana przez nauczycieli bibliotekarzy p. M. Bukowską i B. Merchelską. 

 

LABORATORIUM – MÓJ PROFIL. We wtorek 26.02.2019 odbyła się wycieczka zawodoznawcza kl. 8d 

do przedsiębiorstwa Impress Decor w Ełku, zorganizowana w ramach programu „Laboratorium – mój 

profil”. Uczniowie w ciągu trzech godzin zwiedzali zakład, przyglądali się pracy wykwalifikowanych 

pracowników, poznali sposoby produkcji wzorów drukowanych. Z zaciekawieniem obserwowali 

obsługę maszyn. Największe zainteresowanie wzbudziło w uczniach mieszanie farb. Samodzielnie 

eksperymentowali z łączeniem kolorów i tworzeniem barw. 

Dziękujemy pracownikom Impress Decor za poświęcony nam czas, przybliżenie specyfiki pracy w 

różnych zawodach. 

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH”. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto państwowe, które w tym roku obchodzimy po raz 

dziewiąty. Ma na celu przywrócenie pamięci i oddanie należnej czci żołnierzom antykomunistycznego 

i niepodległościowego podziemia, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni i nadal walczyli o 

wolną i demokratyczną Polskę. 



Ustawę o jego ustanowieniu w 2011 roku przyjął Sejm i Senat, a podpisał były prezydent Bronisław 

Komorowski. Żołnierze Wyklęci to bohaterowie, którzy po zakończeniu II wojny światowej nadal z 

poświęceniem walczyli o wolną Polskę. 

Uczniowie klasy 7c z p. B. Dziubą i p. E. Redlin uczestniczyli w miejskich obchodach Narodowego Dnia 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przy tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego w Ełku minutą ciszy uczcili tych, którzy walczyli o nasza wolność. Złożyli 

kwiaty i oddali hołd bohaterom za ich męstwo, postawę patriotyczną i krew przelaną w obronie 

Ojczyzny. 

 

W ŚWIECIE ESMERALDY I KATEDR. 22 lutego 2019 r. my - uczniowie klas 8B, 8A i kilku 

siódmoklasistów - mieliśmy szansę obejrzeć spektakl wyreżyserowany przez Gillesa Maheua – 

„Notre-Dame de Paris” w Gdyni. Musical powstał na podstawie powieści Wiktora Hugo. W gdyńskim 

Teatrze Muzycznym wystawiany jest od 2016 r., jednak paryski pierwowzór ma już 21 lat. Oba z nich 

miały świetnie opinie, więc ze zniecierpliwieniem czekaliśmy na wyjazd.  

Sztuka opowiada o pięknej cygance Esmeraldzie i mężczyznach, którzy ulegli jej urokowi. Wśród 

oczarowanych, obok Febusa i Frollo, jest dzwonnik Quasimodo. Od początku wydawał się on być na 

straconej pozycji z powodu swojego wyglądu. Poznaliśmy jego nieszczęśliwą historię i finalną śmierć 

przy swojej ukochanej. Dzieło porusza wiele ponadczasowych tematów, takich jak zdrada, zazdrość, 

miłość oraz odrzucenie. Pokazuje również trudności, jakie w życiu napotykają ludzie, tacy jak cyganie 

czy żebracy. 

W polskiej wersji, w przeciwieństwie do paryskiej, muzyka była grana na żywo. Orkiestra Dariusza 

Różankiewicza stanęła na wysokości zadania i w piękny sposób spotęgowała pozytywne odczucia 

podczas widowiska. Mimo że fabuła wydała nam się przewidywalna, a w niektórych momentach 

nużąca, nie mogliśmy oderwać wzroku od aktorów. Ich umiejętności były na niesamowitym poziomie 

– zarówno wokalne, jak i fizyczne. Najbardziej przypadły nam do gustu sceny zbiorowe, podczas 

których mogliśmy podziwiać niesamowite zdolności akrobatów. Najlepszym przykładem jest 

moment, w którym „ożywili” oni dzwony Quasimodo. Pomocne przy odbiorze sztuki były również 

dobrze dobrane światło i scenografia.  

Spektakl dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń i, mimo zmęczenia, długo rozmawialiśmy o 

przedstawionych scenach. Autokar przez długi czas wypełniała piosenka „Czas katedr”. Cieszymy się, 

że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Karolina Kuczyńska 8B  

 

II MARATON FITNESS. W sobotę 2 marca 2019r. w naszej szkole odbył się już po raz kolejny II 

Maraton Fitness z Czwórką z okazji Dnia Kobiet. Kilkugodzinny trening był nie tylko okazją, by 

sprawdzić swoją kondycję, wytrzymałość, ale również czasem na dobrą zabawę i wspólną integrację. 

Nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy całego przedsięwzięcia, stanęli na wysokości 

zadania i w niesamowicie energetyzujący sposób przeprowadzili 6 bloków zajęć, tj.: rozgrzewkę w 

rytmie latino, strong by zumba, hi – lo, płaski brzuch, TMT (Total Muscle Training), a finałem 

wyczerpującej mieszanki ćwiczeń był rozciągający stretching. Każdy blok trwał średnio 20 min. 

Uczestniczki pomiędzy zajęciami miały chwilę na regenerację sił – nawodnienie i posiłek. Podczas 



maratonu przygotowane były stoiska ze zdrową żywnością i domowymi wypiekami oraz 

kosmetyczne. Jednocześnie podczas imprezy trwała zbiórka pieniędzy, która została przekazana na 

pomoc dla Kalinki. Zebraliśmy 750 zł i w tym miejscu wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie 

dziękujemy za okazane serce.  

Na koniec imprezy odbyła się loteria z niespodziankami ufundowanymi przez naszych niesamowitych 

sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy, a było ich wielu, tj. : Urząd Miasta w Ełku, 

Starostwo Powiatowe w Ełku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, Agencja reklamowa PIXEL – 

p. Marcin Pokropski, AVON – p. Katarzyna Mrugalska, Gabinet kosmetyczny „LIVIA”, „RELAKS”. 

Stajnia. Ośrodek jeździecki i hipoterapii w Chruścielach, Rafał Galicki – Fotografia, izotoniki -Black 

Shadows, sklep ze zdrową żywnością „Spiżarnia”. 

Wszystkie uczestniczki maratonu pokazały, ze dysponują niesamowitą energią. Na sali panowała 

wspaniała sportowa atmosfera. Naszym celem było promowanie zdrowego stylu życia, aktywności na 

co dzień, poprzez wspólne ćwiczenia i świetną zabawę. Możemy z pewnością powiedzieć, ze 

odnieśliśmy sukces! W II Maratonie Fitness z Czwórką wzięło udział ponad 80 osób, które swoja 

obecnością udowodniły, że nasza społeczność szkolna jest bardzo aktywna, co nas bardzo cieszy. 

Elżbieta Jeżewska 

 

POBIEGLI WILCZYM TROPEM. Jak co roku, uczniowie naszej szkoły uczcili obchody Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych udziałem w biegu ulicznym. Bieg miejski pod nazwą „Wilczym Tropem” 

miał dystans 1963m. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – 

Józefa Franczaka „Lalka”, który zginął w 1963 roku. Łącznie udział w biegu wzięło ponad 500 osób. 

Cieszy nas niezmiernie duże zaangażowanie rodziców, którzy nie tylko przyszli, by na żywo kibicować 

swoim dzieciom, ale również wzięli czynny udział w biegu. Gratulujemy postawy godnej 

naśladowania. Dziękujemy za udział i widzimy się na starcie już za rok! 

 

DRUGIE MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH. W dniu 07.03.2019 r. w Giżycku odbył się Półfinał Wojewódzki 

Mini Piłki Siatkowej " 4" Dziewcząt ,w którym wzięły udział uczennice klas szóstych oraz piątych 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym "do dwóch 

wygranych setów każdy do 25 pkt. Spotkania nie należały do łatwych dziewczęta pokonały zespoły z 

Mrągowa i Szczytna natomiast zbyt silnym przeciwnikiem okazał się zespół z Giżycka. Po długich i 

ciężkich zmaganiach wymianie wielu trudnych piłek dziewczęta SP 4 Ełk zajęły II miejsce. Naszą szkołę 

reprezentowały: Surażyńska Wiktoria Kosiorek Maja Syryca Martyna Nowakowska Amelia 

Podziewska Magdalena Mirva Nicola Gręś Gabrysia Sakowicz Wiktoria Sajnaga Blanca Matulewicz 

Maja Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. BRAWO DZIEWCZĘTA! 

Opiekun Katarzyna Mroczek 

 

MARKA MIASTA I SZKOŁY. Uczennice z naszej szkoły w barwach klubu UMKS MIKRO Ełk zdobyły 

wicemistrzostwo Województwa piłki siatkowej młodziczek. Liga piłki siatkowej rozpoczęła się w 

październiku 2018 a zakończyła turniejem finałowym w Elblągu w dniu 03.03.2019 roku. 



W lidze wojewódzkiej uczestniczyło 16 drużyn. W finale wojewódzkim dziewczyny pokonały zespoły z 

Bartoszyc i Giżycka ulegając zespołowi z Elbląga. Drugie miejsce daje zespołowi przepustkę do gry w 

Ćwierćfinale Mistrzostw Polski, które zostaną rozegrane w dniach 21-24.03.2019 roku w Świdniku 

(woj. lubelskie). Nasze uczennice zagrały w składzie: Matylda Ekstowicz, Nikola Mościcka, Ewa 

Bukowska, Weronika Szymańska, Marlena Pawłowicz, Michalina Przekop, Maja Kurzyk, Emilia 

Chmielewska. Trener Tomasz Przekop  

W lidze wojewódzkiej swoje umiejętności mogły sprawdzić uczennice urodzone w roku 2005 i 2006. 

Zajęły one 14 miejsce nabywając cennych doświadczeń, które zaprocentują w następnych latach. 

Skład dziewcząt: Czaplicka Amelia Joanna, Jędrusik Maja, Kosiorek Maja, Mirva Nikola Wiktoria, 

Nowakowska Amelia, Podziewska Magdalena, Praszek Matylda, Zyskowska Martyna. 

 

BO SUKCES CIESZY I BUDUJE. 8 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wydminach 

odbył się Półfinał Województwa w minipiłce siatkowej chłopców urodzonych w roku 2008 i 

młodszych.  

W turnieju spotkania rozgrywane były systemem "każdy z każdym". Każdy set rozgrywany był do 25 

punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich setów.  

Nasi zawodnicy spisali się znakomicie. Wygrali pierwszy mecz z Mrągowem 2:0, a następnie stanęli do 

potyczki o pierwsze miejsce z drużyną gospodarzy turnieju.  

Mecz obfitował w wiele pięknych akcji i długich wymian między zespołami i towarzyszyły temu 

spotkaniu ogromne emocje. Ostatecznie po bardzo wyrównanym meczu, musieliśmy uznać wyższość 

drużyny z Wydmin i przegraliśmy w tie-breaku 1:2. Po bardzo dobrych zawodach w końcowym 

rozrachunku zajęliśmy II miejsce i zagramy w barażach o wejście do finału wojewódzkiego. 

Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny został wybrany Michał Nikonowicz. 

Jest to bez wątpienia ogromny sukces młodych uczniów naszej szkoły, którzy bez względu na wynik 

turnieju barażowego, będą sklasyfikowani już w najlepszej „szóstce” szkół podstawowych w 

województwie w roczniku 2008! 

Gratulujemy! 

Skład zespołu: Nikonowicz Michał, Smaka Brajan, Sawicki Filip, Bronakowski Szymon, Kamiński 

Sebastian, Sańczuk Szymon, Sikorski Jakub 

Trenerem chłopców jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Konopka.  

 

POMAGAMY ZOSI. Od 25.02. do 01.03.2019 klasa VII C zorganizowała akcję charytatywną na rzecz 

Zosi Koniecko pod hasłem „Ciastko kupujesz, życie ratujesz”. Uczniowie sprzedawali domowe, pyszne 

ciasta i słodkie wypieki. 

Zosia to sześcioletnia dziewczynka, u której lekarze wykryli guza mózgu. Nasza klasa nie chce 

pozwolić, aby glejak zaprzepaścił jej marzenia na przyszłość. Zosia chciałaby zostać koszykarką lub 

baletnicą. Mimo licznej pomocy z wielu stron, m.in. całej naszej szkoły, Zosia wciąż potrzebuje 

http://m.in/


pomocy i dlatego już po raz drugi wspieramy ją naszymi działaniami. Tym razem ze sprzedaży ciast 

zebraliśmy łącznie 1300 zł. Dziękujemy społeczności szkolnej za aktywne włączenie się w naszą akcję. 

Mamy nadzieję, że uda nam się jej wspólnie pomóc. Mamy nowe pomysły i planujemy kolejne akcje.  

Zuzanna Nikonowicz, Monika Podurgiel  

 

POZNAJEMY ZAWODY – PRODEKO. W dniu 5.03.2019r. grupa chłopców z kl. 8b odwiedziła siedzibę 

firmy PRODEKO w Ełku. Wizyta odbyła się w ramach programu „Laboratorium – mój profil”. 

Uczniowie poznali specyfikę pracy w firmie, zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach, 

warunki, jakie muszą spełniać pracownicy, sposoby obsługi prezentowanych urządzeń. Niezwykle 

ważne było przestrzeganie zasad BHP. Uczniowie mogli przebywać na terenie zakładu tylko w kaskach 

ochronnych. Zapoznanie się z przepisami BHP potwierdzili własnoręcznym podpisem.  

Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Żochowskiemu za poświęcony nam czas. 

 

WALCZYMY O MISTRZOSTWO!. 13 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ełku odbył się Półfinał Województwa Warmińsko - Mazurskiego w mini piłce siatkowej 

dziewcząt kategorii „3 siatkarskich”. Zawody te odbyły się w ramach rywalizacji Szkolnego Związku 

Sportowego. 

Był to kolejny etap sportowych zmagań, do którego awansowały młode zawodniczki z naszej szkoły. 

W turnieju do rywalizacji przystąpiły drużyny z Wydmin, Pisza, a także reprezentacja Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Ełku. 

W turnieju spotkania były rozgrywane na jednym boisku, systemem „każdy z każdym” do dwóch 

zwycięskich setów do 25 punktów. 

Bardzo dobra i konsekwentna gra zawodniczek sprawiła, iż Szkoła Podstawowa nr 4 z Ełku okazała się 

bezkonkurencyjna. Młode siatkarki wygrały wszystkie swoje spotkania i zasłużenie zajęły I miejsce. 

Nasza szkoła tym samym awansowała do finału wojewódzkiego, gdzie zagra o medale.  

Wyniki: 

SP 4 Ełk - SP Wydminy 2 - 0 (25:12; 25:13) 

SP Wydminy - SP 4 Pisz 2 - 1 (25:7: 20:25; 15:3) 

SP 4 Ełk - SP 4 Pisz 2 - 0 (25:14; 25:7) 

Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały dziewczęta z klasy 5 „b” - klasy sportowej o profilu piłki 

siatkowej w składzie:  

Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Sajnaga Blanka, Matulewicz Maja, Czyż Weronika, Choroszewicz 

Eliza, Rzepnicka Zuzanna, Cebeterewicz Amelia, Pilecka Weronika, Michałowska Klara, Awin Maja 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. Gratulujemy! 



 

OLIMPUS 2019. W piątek 15 marca 2019 r. w naszej szkole odbyła się już po raz drugi Ogólnopolska 

Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. Do konkursu przystąpiło 31 uczniów z klas IV- VIII, 

którzy wykazali chęć sprawdzenia własnej wiedzy o sporcie w zakresie jej historii, znajomości 

podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin sportowych oraz idei i kultury 

olimpijskiej. Olimpiada została przeprowadzona na dwóch poziomach trudności: poziom I -klasy IV – 

VI, poziom II -klasy VII - VIII. 

Podobnie jak w ubiegłym roku test składał się z 30 pytań. Dokładniej opisując: 8 pytań dotyczyło 

Igrzysk Olimpijskich, 4 pytania dotyczyły znanych sportowców, pozostałe pytania dotyczyły 

koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, łyżwiarstwa oraz gimnastyki. Jednakże test nie był dla uczniów 

wielkim zaskoczeniem, ponieważ wiele z tych tematów zostało opracowanych na spotkaniach 

przygotowujących. 

Taka forma sprawdzania własnej wiedzy jest dla uczniów doskonałym przypomnieniem zasad gier 

zespołowych, jakie wykorzystujemy podczas lekcji wychowania fizycznego, jak również zachętą dla 

tych wszystkich, którzy pragną poszerzać własną wiedzę na temat sportu i wszechobecnej kultury 

fizycznej. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy wysokich osiągnięć! Z niecierpliwością 

będziemy czekać na wyniki. 

 

OTULENI EMOCJAMI. Organizacja konkursów recytatorskich ma w naszej szkole wieloletnią tradycję, 

dlatego także i w tym roku zaprosiliśmy naszych uczniów do zaprezentowania swoich talentów w tej 

dziedzinie. Uznałyśmy, ze emocje to bardzo dobry temat, gdyż pozwala na dobór tekstu odpowiedni 

do osobowości mówiącego, a przy tym pozwala na zaprezentowanie szerokiego wachlarza możliwości 

interpretatorskich. Tak tez się stało. Recytatorzy, najpierw w eliminacjach, a później w konkursie 

finałowym opowiadali o tremie, złości, strachu, nieśmiałości, ale też o marzeniach, miłości, a nawet 

kokieterii. I widzowie, i komisja bawili się doskonale i szczerze gratulowali niezwykłego talentu 

wszystkim uczestnikom.  

W klasach młodszych najwyższe uznanie zdobyli: 

I miejsce – M. Oszmian, kl. 2c 

II miejsce – M. Klemarewska , kl. 1c 

III miejsce – H. Baran, kl. 1c 

III miejsce – B. Litwinko, kl. 1a 

a w klasach starszych: 

I miejsce – J. Wilczewski, kl. 6b 

II miejsce – B. Borowski, kl. 5c 



III miejsce – J. Sarnacka, kl. 7c 

Laureaci obu kategorii będą reprezentować naszą szkołę w konkursie powiatowym „Przez różową 

szybkę”. Będziemy trzymać kciuki! 

 

WIOSENNE  POTYCZKI  JĘZYKOWE. 21 marca klasy ósme wzięły udział w Wiosennych Potyczkach 

Językowych. Celem przedsięwzięcia było promowanie nauki języków obcych, a przy okazji dobra 

zabawa. Uczniowie przygotowali na tę okoliczność występy artystyczne, które oceniało jury. 

Młodzież w charakterystycznych dla każdej klasy przebraniach zaprezentowała dialog z 

wykorzystaniem słownictwa w j. obcych. Ósmoklasiści mieli również okazję przybliżenia społeczności 

szkolnej swoich talentów i pasji takich jak: pływanie, siatkówka, taniec i umiejętności kulinarne. 

Barwne plakaty ukazujące wiosnę wzbogacono słownictwem obcojęzycznym. Uczniowie zaśpiewali 

popularną piosenkę Panie Janie w kilku wersjach językowych. Swoją wiedzę na temat krajów 

anglosaskich i niemieckojęzycznych sprawdzili w quizie językowym. 

Konkurencje sportowe, które prowadził p. R. Redlin wzbudziły duże emocje. Rywalizacja była zacięta, 

a chęć zwycięstwa ogromna. Rzuty świeżakiem –pluszakiem do kosza i przemieszczanie się drużyn na 

dwóch materacach wywołały wiele śmiechu.  

Ostatecznie I miejsce wywalczyli ex aequo uczniowie klas 8a i 8d. II miejsce zdobyła 8b, a III 8c. 

Gratulujemy! 

Przygotowane konkurencje miały uświadomić naszym uczniom, jak wiele korzyści przynosi nam 

nauka języków obcych. Lepiej rozumiemy naszych sąsiadów i poznajemy inne kultury. Nauka na 

wesoło jest najciekawszą formą zdobywania wiedzy. 

Organizatorkami Wiosennych Potyczek Językowych były: p.Sylwia Wiszniewska i p. Ewa Redlin. 

 

GRAFIKA POLSKA W GALERII „ŚLAD” – ORYGINAŁY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI. W marcu 2019 roku w 

progi Ełckiego Centrum Kultury zawitała wyjątkowa wystawa „druku” artystycznego. „Grafika Polska” 

prezentuje dzieła graficzne polskich artystów od XVIII wieku aż po czasy współczesne. Grafika 

warsztatowa, inaczej nazywana artystyczną, cechuje się tym, że cały proces twórczy (od projektu 

poprzez przygotowanie matrycy i wykonanie odbitek - rycin) leży w gestii samego artysty. Wart uwagi 

jest fakt, iż każda taka odbitka jest niepowtarzalna i stanowi oryginał, bowiem artysta tworząc ją 

indywidualnie decyduje o jej końcowym kształcie w procesie druku. Ile pracy i czasu wymaga 

przygotowanie każdej matrycy graficznej wiedzą tylko ci, którzy mieli możliwość pracy z tą szlachetną 

dziedziną sztuki. 

Oryginalne dzieła graficzne mogli podziwiać nasi uczniowie klas 6 i 7, a wybór prezentowanych rycin 

był szeroki: od technik metalowych (akwaforty, miedzioryty…) poprzez litografie, drzeworyty, 

serigrafie, cellografie, heliografie, inkografie, grafiki komputerowe aż po techniki mieszane.  

Dzieła graficzne, które szczególnie zwróciły uwagę uczniów to drzeworyty Władysława Skoczylasa 

(uważanego za twórcę polskiej szkoły drzeworytu), minimalistyczne prace Henryka Stażewskiego 

(jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku), litografie Rafała Olbińskiego (jednego z 



przedstawicieli tzw. polskiej szkoły plakatu), inkografie Andrzeja Strumiłło czy akwaforty surrealisty 

Tomasza Strękowskiego. 

Wystawa „Grafika polska” dostępna jest dla zwiedzających do końca marca. Zachęcamy wszystkich 

do zapoznania się z tymi wyjątkowymi pracami, a naszym uczniom życzymy owocnych inspiracji w ich 

pracy twórczej! Anna Sołtys 

 

ZŁOTO DLA WIOŚLARZY Z SP 4. 15 marca w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku odbyły się 

Mistrzostwa Szkół Powiatu Ełckiego na Ergometrze Wioślarskim. Celem zawodów jest popularyzacja 

sportu wioślarskiego wśród dzieci i młodzieży, sprawdzenie wytrzymałości trenujących zawodników i 

wyłonienie nowych talentów. 

Szkoły rywalizowały w systemie sztafet 4 x 500 m w kategoriach dziewcząt i chłopców. Dodatkowo 3 

najlepsze czasy liczone były do klasyfikacji indywidualnej.  

Nasza drużyna w składzie: Maciej Redlin (5b), Przemysław Gredel (5a), Maksymilian Rosiński (6a) i 

Hubert Hyzopski (6a) okazała się bezkonkurencyjna w swojej kategorii wiekowej i wywalczyła złoto.  

W klasyfikacji indywidualnej Maciej Redlin z czasem 1:49,1 s zdobył 2 miejsce i srebrny medal. 

Wyniki:  

1.Szkoła Podstawowa nr 4-czas 7:53,1 s 2.Szkoła Podstawowa nr 9-czas 7:59,7 s 3.Szkoła 

Podstawowa nr 6-czas 8:03,1 s 4.Szkoła Podstawowa nr 2-czas 8:11,6 s 

 

KWIECISTY 1-SZY DZIEŃ WIOSNY. Dnia 21 marca uczniowie klas 0-3 swoje działania rozpoczęli 

wyjściem  na spacer w poszukiwaniu pierwszych zwiastunów wiosny. Każdy uczeń zamienił się w 

czujnego i dokładnego obserwatora, którego zadaniem było zauważyć jak najwięcej oznak zbliżającej 

się nowej pory roku. Podczas wycieczki uczniowie zachwycali się baziami na płaczących wierzbach, 

zwanych ,,kotkami", podziwiali wschodzące tulipany, szafirki, krokusy i przylaszczki. Dzieci witały się z 

mróweczkami,  biedroneczkami I żuczkami, które również witały Wiosnę. Całemu zajściu 

towarzyszyło jasno świecące słoneczko na niebie, ciepły wiosenny wietrzyk i głośno ćwierkające 

ptaki.  Po powrocie do klasy uczniowie utrwalili swoją wiedzę wypełniając ,,wiosenną kartę 

obserwacji". 

Kolejnym zadaniem, które czekało na uczniów tego dnia było wykonanie pracy 

plastycznej/technicznej/konstrukcyjnej  dowolną techniką o tematyce wiosennej. Powstały 

ciekawe  wytwory artystyczne, które zachwycały swoją oryginalnością i techniką wykonania. 

Podjęte działania zostały zakończone tworzeniem pięknych wiosennych kompozycji kwiatowych, 

kiedy to uczniowie zachwycali się kolorami, zapachami i  kształtami pierwszych wiosennych kwiatów : 

krokusów, pierwiosnków, przebiśniegów, żonkili, hiacyntów. 

Wszyscy cieszymy się, że WIOSNA jest już z nami. 

 



A W SZKOLE… TATA INŻYNIER. 7 marca uczniowie klasy 1e oraz 4a uczestniczyli w wyjątkowej lekcji. 

Zajęcia poprowadził tata jednego z naszych uczniów – pan inżynier Wiesław Bulkowski, który 

opowiadał o niezwykłych konstrukcjach. Podczas wspólnie spędzonych dwóch godzin lekcyjnych 

uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób ewoluowały metody budowania ludzkich schronień, jak 

rozwijały się techniki zwiększające stabilność tych konstrukcji. Pan Bulkowski zapoznał także uczniów 

z tajnikami budowy różnych rodzajów mostów. Dzieci miały możliwość zaobserwowania ich 

właściwości podczas eksperymentów polegających na obciążaniu papierowych modeli różnego typu 

konstrukcji mostów. Dowiedziały się także, że trójkąt jest najbardziej stabilną figurą geometryczną, 

przez co wiele konstrukcji jest zbudowanych na bazie trójkątów. Dużym zaskoczeniem było odkrycie, 

że z odpowiednio złożonej kartki papieru można zbudować stabilny pomost, po którym bez przeszkód 

przejechał zabawkowy samochód. Uczniowie z dużym entuzjazmem brałi aktywny udział w badaniu 

siły tarcia na przygotowanej wcześniej w tym celu huśtawce złożonej z dwóch zeszytów. Zapoznali się 

także z niezwykłą historią powstania i budową wieży Eiffla, która posłużyła na zajęciach jako przykład 

konstrukcji kratownicowej. Serdecznie dziękujemy Panu Bulkowskiemu, za podzielenie się swoją 

wiedzą i doświadczeniem z uczniami! 

 

ŻYCIE BAJKĄ JEST. 23 marca 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im Ireny Kwinto w Lidzbarku 

Warmińskim odbyło się UROCZYSTE PODSUMOWANIE XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

LITERACKO- PLASTYCZNEGO ,, ŻYCIE BAJKĄ JEST" im. IRENY KWINTO. MDK gościł pokaźne grono 

laureatów tego konkursu. Wśród zaproszonych gości znalazł się również syn pani Ireny Kwinto wraz z 

rodziną. Nagrodzonych i organizatorów zaszczycił również swoją obecnością Wicestarosta Powiatu 

Lidzbarskiego Jarosław Kogut. W tym znamienitym gronie laureatów znalazł się nasz siódmoklasista, 

Jakub Dzierżanowski. Tegorocznym tematem przewodnim, do którego tworzone były prace 

plastyczne oraz literackie było: „Co w trawie piszczy". Kuba wziął udział w kategorii literackiej, na 

którą wpłynęło 230 prac, w tym 112 utworów pisanych prozą i 118 utworów poetyckich z całej Polski. 

Jego opowiadanie pod tytułem „Kłobukowa to sprawka” znalazło się w gronie trzech najlepszych prac 

pisanych prozą w kategorii kl. 7 – 8. Inspiracją do napisania tego tekstu były zajęcia pozalekcyjne 

„Mądrale” prowadzone w ramach projektu „Uczeń z SP4: DOBRY START. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, na 

które Kuba od września uczęszcza, a na których przypominane były utwory Ireny Kwintowej, 

ciekawostki m.in. o kłobukach i Smętku. Gratulujemy naszemu laureatowi! 

 

PŁYWACKIE SUMOWANIE. 24.03.2019 r na basenie w Ełku rozegrana została  RUNDA IV – IV EŁCKIEJ 

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

motylkowym i  stylu klasycznym. 

Nasza szkołę reprezentowali: 

Klasa IV: Patryk Biszewski, Szymon Bronakowski, Olga Kotylak, Maja Kucharska, Maja Łałak, Jakub 

Nowak, Maja Piwońska, Natalia Szymańczyk, Szymon Warecha, Michał Włodarczyk, Julia Zyskowska, 

Jagłowaska Julia, Jan Wiszowaty ,  Szymańczyk Natalia,Katarzyna Matuk,Maciej Jagiełło, Szymon 

Kulesza,Oliwier Senica  

Klasa V: Jonik Anna , 

https://www.facebook.com/MDK.LidzbarkWarminski/?__tn__=kC-R&eid=ARBG8FmRIO1YpzMWtpmrPm2EhcF_mDSIz2Rzo8z3kNMfQEJl5K52YIw-YYWIQSaeHw9lcaVWkyJfGdgD&hc_ref=ART3QS2WXfolG2UY4dQHFbj7tXEBTXjpmpSc9jS7O5p5EDEOGlTZfZ3ubwMQrmlvtJE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBflQBI3WzP_E7Sm-wTk6mFKwVjFrljA0crPT_3uBlpXhiragftt6NymzryA_J4LHiRgo7cIIp0mf9VC-c0dfxSSyJNoYUkEgxtdcY6aV2MuCPJrQGIHTbFT9Fi6rk7xwlypEltfCy0iTjGWfpTafJbrjOATxAwzxSDiAEgT2FSi--8qf5SkJHe4CWP0mAF04QHE6Ox5LBD-B3j4vDK6Jx7hRrmn-Xn-Y-mfyoQ4IiO9zGkzcCofb0CNHxNCgwfacgT8dpNgB37m4hNGvZxteBmqQBWNGWs5tyV1kHaIGVke_a9-v8eVmSL7cjaqPe2mhHxAhIMR6iWoWlfEnKB0hd15A
https://www.facebook.com/MDK.LidzbarkWarminski/?__tn__=kC-R&eid=ARBG8FmRIO1YpzMWtpmrPm2EhcF_mDSIz2Rzo8z3kNMfQEJl5K52YIw-YYWIQSaeHw9lcaVWkyJfGdgD&hc_ref=ART3QS2WXfolG2UY4dQHFbj7tXEBTXjpmpSc9jS7O5p5EDEOGlTZfZ3ubwMQrmlvtJE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBflQBI3WzP_E7Sm-wTk6mFKwVjFrljA0crPT_3uBlpXhiragftt6NymzryA_J4LHiRgo7cIIp0mf9VC-c0dfxSSyJNoYUkEgxtdcY6aV2MuCPJrQGIHTbFT9Fi6rk7xwlypEltfCy0iTjGWfpTafJbrjOATxAwzxSDiAEgT2FSi--8qf5SkJHe4CWP0mAF04QHE6Ox5LBD-B3j4vDK6Jx7hRrmn-Xn-Y-mfyoQ4IiO9zGkzcCofb0CNHxNCgwfacgT8dpNgB37m4hNGvZxteBmqQBWNGWs5tyV1kHaIGVke_a9-v8eVmSL7cjaqPe2mhHxAhIMR6iWoWlfEnKB0hd15A
http://m.in/


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

,Bartłomiej Chojeta.  

Wyróżnieni zawodnicy to 

3 m-ce  Szymon Warecha (9 lat i młodsi, 50 m st. dowolnym) 

2 m-ce  Maja Piwońska (10 lat, 50 m st. dowolnym) 

3 m-ce Anna Jonik (50 m st. dowolnym) 

1 m-ce Hubert Hyzopski (12 lat, 50 m st. klasycznym) 

2 m-ce Maksymilian Rosiński (12 lat, 50 m st. klasycznym) 

2 m-ce  Maja Piwońska (10 lat, 50 m st. motylkowym) 

3 m-ce  Szymon Warecha (9 lat i młodsi, 50 m st. grzbietowym) 

2 m-ce  Anna Jonik (10 lat, 50 m st. grzbietowym) 

Klasyfikację ogólną IV  Ełckiej Ligi Pływackiej   

wygrała - Maja Piwońska, w  kategorii dziewcząt 10 lat   

wygrał  - Szymon Warecha w  kategorii chłopców 9 lat i młodsi 

Zawodnikom i trenerom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

ZDROWO, AKTYWNIE Z LEKKOATLETYKĄ! To już czwarty rok kiedy uczniowie naszej szkoły biorą udział 

w ogólnopolskim programie „Lekkoatletyka dla każdego”. Dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI mogą 

korzystać z systematycznych zajęć sportowych oraz brać czynny udział w cyklu testów i zawodów 

lekkoatletycznych. Natomiast dzieciom z klas I-III od 2018 roku proponujemy lekkoatletyczne zajęcia 

ruchowe. Trenerzy współpracujący z najmłodszymi uczestnikami programu prowadzą zajęcia dwa 

razy w tygodniu, w trakcie których dzieci w formie zabawy zaczynają swoją przygodę z lekką atletyką. 

Zarówno sprzęt, jak i proponowane ćwiczenia są dostosowane do wieku i możliwości motorycznych 

dziecka. Zasada zespołowości pozwala każdemu dziecku czerpać radość z zabawy, bez presji na 

indywidualne wyniki. Każdy niezależnie od posiadanych umiejętności może dołączyć do odpowiedniej 

dla siebie grupy wiekowej. ZAPRASZAMY! 

 

PO  BASENIE  -  SMACZNIE,  ZDROWO, KOLOROWO! W październiku 2018 r. uczniowie klasy 

sportowej 4c postanowili, że co piątek po treningu z pływania przynosić będą samodzielnie 

przygotowane sałatki warzywne i owocowe. 

Akcja, którą zaproponowali trenerzy p. E. Jeżewska i p. R. Redlin spotkały się z ogromnym 

entuzjazmem. Sałatkowe piątki trwają nadal, a uczniowie zaskakują nowymi przepisami. W takim 

towarzystwie surówki smakują wyśmienicie. Jest to bezpośrednia nauka o korzyściach płynących z 

codziennego spożywania owoców i warzyw. Uczniowie utrwalają w ten sposób zdrowe nawyki 

żywieniowe. Trzymajmy dalej formę! 

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ MOJA MAMA? 27 marca 2019 roku klasa 5a w budynku przy ul. Małeckich 3 

spotkała się z Panią Emilią Borawską. Uczniowie poznali bliżej mamę swojej klasowej koleżanki Mai.  

Czym zajmują się rodzice naszych uczniów? Ktoś z uczniów mógłby powiedzieć: „No normalnie… 

Pracują, płacą rachunki, każą nam się uczyć, zawsze czegoś chcą i nas kochają!”. Ale czy tylko to? A co 

z ogromem obowiązków i trosk z którymi się zmagają? Czy mają jakieś marzenia? Może mają jakieś 

pasje? A może nasi rodzice to ludzie z pasjami, z pasją niesienia pomocy innym i troską o tę wartość? 

Jednym z takich rodziców jest właśnie Pani Emilia, która zaprosiła piątoklasistów na spotkanie do 

budynku przy ul. Małeckich 3. 



Pani Emilia opowiedziała przybyłym uczniom o tym, czym się obecnie zajmuje, jak znalazła się w Ełku i 

że musiała zmagać się również z wieloma trudnościami w swoim życiu. Co ciekawe, to właśnie te 

przeszkody dały jej siłę i pomogły zrozumieć, co tak naprawdę jest ważne w życiu. A w życiu ważny 

jest drugi człowiek i pomoc, czas, uwagę, które możemy mu dać od siebie. Swoją pasję pomocy innym 

Pani Emilia realizuje poprzez wiele inicjatyw lokalnych takich jak: „Food Not Bombs Ełk”, „Akcja-

Reakcja Ełk”, „Dobra Szafa”, „Domni – Bezdomni”, „Wymiana Ciepła” czy „Jadłodzielnia Ełk”. Pani 

Emilia jest także szefową ełckiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie tego 

spotkania mama Mai opowiedziała piątoklasistom o specyfice swojej pracy.  

Na tym spotkaniu z Panią Emilią byli także młodzi ludzie, którzy swoje pasje również „ulokowali” w 

pomaganiu innym. Grupa młodych ludzi działająca w Szkolnym Klubie Ratownika „Cor” w Zespole 

Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku przybliżyła przybyłym uczniom znaczenie wiedzy i 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Licealiści m.in. zaprezentowali działanie AED 

(Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), który może pomóc w akcjach ratunkowych oraz omówili 

zasady udzielania pierwszej pomocy. Z kolei młodzi wolontariusze działający w WOŚP opowiedzieli o 

swojej „przygodzie” pomagania innym, o tym jak trafili do wolontariatu, jak wygląda szkolenie 

wolontariuszy i o czym należy pamiętać podczas kwest będąc wolontariuszem.  

Dzięki zdobytym informacjom uczniowie 5a mogli przedyskutować w swoich grupach roboczych, jak 

chcieliby zobrazować w formie plakatu ideę i formy pomagania innym. Dyskusja nad pomysłami była 

bardzo emocjonująca, a energii w pracy dodawał drobny poczęstunek przygotowany przez Panią 

Emilię wraz z wolontariuszami. W takich warunkach nie mogły nie powstać ciekawe pomysły! 

Niestety czas biegł nieubłaganie, więc plakaty będą skończone na najbliższych zajęciach w szkole. 

Uczniowie 5a wrócili do szkoły w wyśmienitych nastojach, pełni pasji nad zaczętymi projektami 

plakatów. Tego dnia pasja towarzyszyła wszystkim!  

Dziękujemy Pani Emilii Borawskiej, że znalazła czas na podzielenie się z nami swoimi pasjami. Wiemy, 

że Rodzice naszej 5a mają swoje pasje – te małe i te duże. Jesteśmy o tym przekonani i bardzo nas to 

cieszy! Z niecierpliwością czekamy na ich zgłębienie.  

Drogi Uczniu… Czy wiesz jakie pasje mają Twoi rodzice? Koniecznie zapytaj! 

 

STRAŻACY Z SP4. 27 marca 2019 r. w siedzibie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w 

Ełku odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” na szczeblu powiatowym. Nasza szkoła stanęła w szranki tego turnieju po raz pierwszy. 

Uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych pierwsza grupa klasy I-VI, druga grupa klasy 

VII-VIII. Reprezentacja szkoły pod kierunkiem p. Sławomira Krakowiaka składała się z: 

- grupa pierwsza Paulina Kuczyńska klasa 6 b, Hubert Grzymkowski klasa 6 b, Eryk Makuch klasa 6b, 

Kamil Karolczuk klasa 6 c. 

- grupa druga Karolina Kuczyńska klasa 8 b, Kacper Pieńkosz klasa 7 c, Piotr Kulik klasa 7c. 

Uczestnicy podczas konkursu musieli wykazać się wiedzą z dziedziny pożarnictwa w rozwiązywanym 

teście. 

Po ogłoszeniu wyników przez komisję konkursową sprawili nam bardzo miła niespodziankę. 

Karolina Kuczyńska zajęła pierwsze miejsce w drugiej grupie na szczeblu powiatowym w dalszych 

rozgrywkach będzie reprezentowała nasz powiat na etapie szczebla wojewódzkiego. 

Natomiast Hubert Grzymkowski zajął drugie miejsce w pierwszej grupie, Kamil Korolczuk trzecie 

miejsce w pierwszej grupie. 

http://m.in/


Na zakończenie zwycięscy otrzymali podziękowania od jury za profesjonalne przygotowanie, nagrody 

naszym uczniom wręczył sam komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku 

brygadier mgr inż. Marek Markowski. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na wyższych szczeblach konkursu i w kolejnych edycjach.  

 

MOC BYŁA Z NAMI. 26 marca w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, odbyły się Eliminacje 

Regionalne „VIII Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych”. Szkoła nasza do rywalizacji wystawiła 

dwie drużyny: męską, "SP4 Thrasher", w składzie: Jakub Siemieniewicz, Piotr Kulik i Kacper Pieńkosz 

oraz żeńską, "Fizyczne Mózgi", której członkiniami są: Julia Sarnacka, Dominika Sabasińska i Julia 

Matulewicz. 

Zadaniem drużyn było wykonanie turbiny wodnej, która w ściśle kontrolowanych, laboratoryjnych 

wręcz warunkach, byłaby w stanie wykonać zadaną pracę jak najszybciej (kategoria MOC), bądź z 

użyciem jak najmniejszej ilości wody (kategoria WYDAJNOŚĆ). Pracą tą było podniesienie 

drewnianego ciężarka o masie 5 kg, na wysokość 2m. 

Obie ekipy startowały w kategorii MOC. Rywalizacja była bardzo emocjonująca. Drużyny miały dwie 

próby, pomiędzy którymi mogły dokonać korekty ustawień, drobnych przeróbek, które poprawiłyby 

rezultat. Już pierwszy start wykazał, że nasze zespoły przygotowały bardzo solidne konstrukcje. 

Zaliczyły udany bój, podczas gdy części drużyn w ogóle nie udało się ruszyć ciężarka z podłogi. Turbina 

dziewcząt już po pierwszej serii okazała się być liderem, nawet bez podziału na kategorie wiekowe. 

Czas 12,052 s okazał się najlepszym w trakcie całych zawodów. Natomiast heroiczną walkę o 

wywalczone po pierwszym starcie drugie miejsce, musiała stoczyć nasza druga- męska drużyna. Czas, 

który uzyskała w pierwszym starcie i wyniki uzyskiwane przez konkurencję w ich drugich próbach 

pokazał, że żeby utrzymać dobrą lokatę, przed drugą próbą musimy koniecznie coś poprawić. Szybka 

analiza, wyłonienie szczegółów możliwych do skorygowania tu i teraz, dostęp do warsztatu 

przygotowanego przez organizatora i zakasane rękawy chłopców spowodowały, że po kilkunastu 

minutach byliśmy gotowi do ostatecznego starcia. Uff, udało się, poprawiliśmy czas z około 57 s do 

14,214 s, i wróciliśmy na drugie miejsce. 

Podsumowując, start był bardzo udany, dwa pierwsze miejsca dla drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 4 

im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Drużyna "Fizyczne Mózgi" jako zwycięzcy eliminacji 

regionalnych, brać będzie udział w finałach ogólnopolskich, które odbędą się już 6 kwietnia 2019 roku 

w Piasecznie. 

Drużyny na miejscu wspierał, a co widział opowiedział, Adam Fiedoruk 

 


