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MAM TAK SAMO JAK TY. Każdego roku, w dniu 2 kwietnia, na całym świecie obchodzony jest 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

W tym szczególnym dniu zwraca się uwagę na uwrażliwienie społeczeństwa na problematykę 
autyzmu i niepełnosprawności. Charakterystycznym motywem obchodów tego dnia jest 
kolor niebieski. 
W tym roku z okazji dnia autyzmu nauczyciele współorganizujący wraz ze Stowarzyszeniem 
Na Rzecz Osób z Autyzmem „ IMPULS” zorganizowali w naszej szkole konkurs plastyczny 
pt:”Autyzm - mam tak samo jak Ty, swój świat i swoje marzenia”. 
Celem konkursu było podniesienie świadomości naszych uczniów na temat autyzmu oraz 
zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z autyzmem. 
Z prac konkursowych wysłanych przez uczniów, komisja postanowiła nagrodzić prace 
następujących uczestników konkursu: 
1 miejsce – Drawert Maksymilian klasa 3e; 
2 miejsce – Rydzewska Adrianna klasa 3b; 
3 miejsce – Śnieżek Zuzanna klasa 3b oraz Maksymilian Lewoń klasa 3b. 
Chcielibyśmy szczególnie wyróżnić następujące prace: 
Wisowaty Jakub klasa 4 d; 
Suproniuk Michał klasa 3d; 
Zuchowicz Julia klasa 1c; 
Andryszczyk Hanna klasa 3e. 
Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy!  
Nagrody oraz dyplomy czekają na odbiór z portierni szkolnej. 
 

WACHLARZ SUKCESÓW WOJEWÓDZKICH. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły licznie startują w 

konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 

Oświaty. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do uczenia się 

oraz wspieranie uzdolnień uczniów. Zakres materiału konkursowego obejmuje i poszerza 

treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z danego przedmiotu. Od kilku lat 

znajdujemy się w "złotej dziesiątce" szkół z największą liczbą laureatów w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Po raz 

drugi zajmujemy pierwszą pozycję w naszym województwie. W bieżącym roku szkolnym 

mamy 11 laureatów! Tytuły laureackie zdobyte przez uczniów to zasługa ich talentu i pracy, 

ale także ukoronowanie wysiłku nauczycieli dzielących się z uczniami wiedzą i 

umiejętnościami oraz wsparcia ze strony domu rodzinnego uczniów. W tym roku szkolnym 

wojewódzkie olimpiady dla szkół podstawowych obejmowały jedenaście przedmiotów, nasi 

uczniowie wystartowali we wszystkich z nich, a w pięciu z nich odnieśli znaczące sukcesy. W 

Wojewódzkim Konkursie z Biologii zebraliśmy największe plony. Laureatami zostali: Kamil 

Korolczuk 8c, Jan Karol Fromm 8c, Paulina Kuczyńska 8b i Lena Buko z kl. 8c. Do konkursu z 

sukcesem przygotowała ich pani Małgorzata Russek. W Wojewódzkim Konkursie z Fizyki 

świetnie spisali się: Kamil Korolczuk 8c, Jan Karol Fromm 8c i Eryk Makuch z kl.8b, którzy 

przygotowywali się pod czujnym okiem pana Łukasza Chorosia. W Wojewódzkim Konkursie z 

Chemii laureatami zostali Kamil Korolczuk 8c i Jan Karol Fromm 8c, a przygotowała ich pani 



Agata Choruży. W Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego najlepiej poradziła sobie 

Aleksandra Przekopska z kl. 8b, z którą współpracowała pani Grażyna Truszkowska. W 

etapie finałowym Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego wystartowała Jekaterina 

Ester Bianki z kl. 6a i otrzymała w tej olimpiadzie tytuł laureata. Opiekunem szóstoklasistki 

była pani Karolina Jurczak. 

Dlaczego tak wielu uczniów startuje w olimpiadach przedmiotowych? M.in. dlatego, że 
laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Dodatkowo laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów 
objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, 
a zwolnienie ucznia z egzaminu ósmoklasisty jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. Poza tym laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności po 
ukończeniu szkoły podstawowej do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej. Dlatego 
zachęcamy kolejne roczniki do poszerzania wiedzy, pogłębiania pasji naukowych i startu w 
olimpiadach. Warto! A tegorocznym laureatom, ich nauczycielom i rodzicom serdecznie 
gratulujemy! 
 

MOC NASZYCH SERC-ZBUDUJEMY STUDNIĘ W AFRYCE. Dziś możemy z pełną stanowczością 

stwierdzić, że niemożliwe nie istnieje…. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu zespołu projektu 

„Woda dla Afryki”, rodziców, uczniów i wielu sympatyków naszej akcji, udało nam się 

zrealizować nasz cel. Zebraliśmy 25 064 zł na budowę studni w Kenii. Nasza radość jest 

ogromna, ponieważ nowe ujęcie wody powstanie na terenie z wyjątkowo trudnymi 

warunkami geologicznymi oraz ogromnym zapotrzebowaniem na wodę tamtejszej ludności. 

Będzie ono zasilane pompą elektryczną. Ze studni będą mogli korzystać mieszkańcy hrabstwa 

Kilifi w Ganze Malomani Village, którzy obecnie często spożywają wodę z pobliskiej rzeki. 

Najbliższe źródło wody znajduje się w odległości 15 km i jest płatne.  

Zgromadzone przez nas pieniądze zostaną przekazane Fundacji „Kapnij dla Afryki”. Spotkania 
i rozmowy z prezesem fundacji Panem Ireneuszem Markowskim uświadomiły nam, że każdy 
zasługuje na szczęście i godne warunki życia. Chcieliśmy pomóc mieszkańcom Kenii. Nasze 
serca ujmują zdjęcia dzieci szukających wody pitnej w kałuży błota, ich trudna codzienność i 
szerzące się epidemie. To wspaniałe uczucie móc ofiarować komuś źródło życia – wodę. 
Nowa studnia to nasz wspólny sukces!  
Realizacja projektu „Woda dla Afryki” rozpoczęła się z początkiem lutego. W lokalnych 
mediach i na funpage’u „Czwórki” informowaliśmy o naszej inicjatywie, zapraszając do 
współpracy wszystkich ludzi o wielkich sercach. Działaliśmy bardzo aktywnie, bo poprzeczka 
postawiona była wysoko, a założony cel wydawał się trudny do osiągnięcia. Podjęliśmy się 
wielu działań, by zebrać zaplanowane 3000 $, które pokryłyby podstawowe koszty budowy 
jednej z najtańszych studni, zasilanych pompą ręczną. 
19 marca odbyła się przygotowana przez p. Joannę Pabich aukcja dzieł sztuki. Zaprosiliśmy 
na nią społeczność szkolną oraz zacnych gości z Ełku. Projekt zaproszeń i plakatów 
informujących o tym wydarzeniu przygotowała p. Katarzyna Garlicka. Aukcję prowadzili na 
żywo p. Grażyna Truszkowska i p. Albert Andrukiewicz. Nad prawidłowym jej przebiegiem od 
strony technicznej czuwała p. Anna Bożewicz. Profesjonalni artyści i amatorzy ofiarowali na 
ten cel 29 obrazów. Raduje nas fakt, że każdy z nich zyskał nowego właściciela. Licytacja 



cieszyła się dużym zainteresowaniem, a panującą na niej atmosferę podgrzewały wysokie 
oferty kupujących.  
Wielkim sukcesem zakończyła się też ciekawa inicjatywa katechetów naszej szkoły. W Parafii 
Najświętszego Serca Jezusowego dzięki uprzejmości księdza proboszcza przeprowadzili oni 
akcję pod hasłem „ Spragnionych napoić”. Wierni mogli podarować przysłowiowy kubek 
wody potrzebującym Kenijczykom.  
Zbiórkę wsparli też najmłodsi czytelnicy Czwórki. Pani Bożena Merchelska zorganizowała w 
bibliotece sprzedaż różnych gadżetów i upominków. Były wśród nich m. in.: książki, przybory 
szkolne, zabawki, akcesoria do włosów oraz breloki filcowe uszyte przez starszych uczniów 
podczas warsztatów online, przygotowanych przez p. Izę Reja-Kupiec i N. Jurczyk-
Lemieszonek. 
17 i 18 marca przed Ełckim Centrum Kultury odbyła się charytatywna sprzedaż ozdób 
świątecznych zorganizowana przez Samorząd Uczniowski i opiekuna SU, p. Kamila Kulika. Na 
kiermaszu można było kupić stroiki wielkanocne, koszyczki, kurki i zające, własnoręcznie 
zdobione jajka oraz kartki. Część ozdób przygotowali nasi uczniowi pod okiem p. Anny Sołtys. 
Dużą ilością rękodzieła podzielił się z nami Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod 
Kasztanami”, a Klub Seniora podarował piękne, własnoręcznie wykonane pocztówki 
wielkanocne. Przed zamknięciem placówki sprzedaż pozostałych ozdób kontynuowały w 
szkole panie z oddziału zerowego.  
Przy dużym udziale p. Gabrieli Wiśniewskiej, p. Anny Bożewicz i p. Natalii Jurczyk-
Lemieszonek przez ponad miesiąc prowadziliśmy również na Facebooku „Aukcyjny kiermasz 
Czwórki”. Zaoferowaliśmy sprzedaż ponad 120 przedmiotów pozyskanych przede wszystkim 
od społeczności szkoły i zaprzyjaźnionych osób. Obrazy, wyroby ceramiczne, rzeźby, 
biżuteria, monety kolekcjonerskie, książki, płyty, puzzle i przedmioty użytkowe, jak mydełka 
czy drapak dla kota, to tylko niektóre z rzeczy, które można było wylicytować. Wśród 
ofiarowanych na kiermasz przedmiotów znalazło się sporo pamiątek rodzinnych, osobistych, 
kolekcjonowanych przez wiele lat gadżetów.  
Wiele osób wsparło też naszą akcję ofiarowując darowiznę bezpośrednim przelewem na 
konto. Wychowawczynie kilku klas przeprowadziły wśród swoich uczniów dodatkową zbiórkę 
na ten cel. Kłaniamy się Państwu nisko.  
Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w projekt: nauczycielom, 
ofiarodawcom, artystom, licytującym i kupującym. Również tym, którzy śledzili nasze 
działania, trzymali kciuki za powodzenie akcji i wspierali nas swoją życzliwością. Za 
współpracę ślemy podziękowania także portalowi Dzień Dobry Ełk, p. Marcinowi 
Pokropskiemu , Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” oraz „Fundacji Innowacji” 
zaangażowanym w to przedsięwzięcie. 
Finał naszej inicjatywy przeszedł nasze oczekiwania. Zebraliśmy dwukrotnie więcej, niż 
założyliśmy na starcie. Takie działania pokazują, że razem możemy naprawdę wiele. Całego 
świata nie zmienimy, ale wierzymy, że właśnie teraz zmieniamy cały świat wielu Kenijczyków. 
„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki 
nim”… 
 

NASZE OBSERWACJE. Uczniowie klasy 3a jakiś czas temu rozpoczęli projekt badawczy "Czego 

potrzebują rośliny, żeby rosnąć?" W pierwszym etapie każdy wybrał roślinę do projektu i 

postawił pytanie badawcze. Następnie posiał nasiona rośliny w trzech kubeczkach i założył 

kartę obserwacji, w której zapisywał swoje spostrzeżenia. W Zielonym Tygodniu nadszedł 



czas przeprowadzenia doświadczenia zgodnie z postawionym pytaniem badawczym. 

Zmieniliśmy w uprawie jeden z czynników - ilość światła, podłoże, ilość lub rodzaj płynu, 

którym podlewamy roślinę. Teraz obserwujemy nasze hodowle i z niecierpliwością czekamy 

na wyniki. 

 

JESTEM ECO. „Przywróć naszą Ziemię” – to hasło przewodnie tegorocznego Dnia Ziemi. Celem 

święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie 

wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Klasy czwarte pod hasłem „Jestem Eco” stworzyły 

wspólnie z wychowawcami „Kodeks młodego ekologa”, który ma na celu promowanie 

pozytywnych zachowań. Co możemy zrobić, by pomóc planecie? Niech każdy z nas postara 

się skorzystać z dobrych rad by ratować naszą planetę. Każde działanie temu służące jest na 

wagę złota. 

 

SZKOŁA W ŻÓŁTYM MUNDURKU… W ramach Dni Patrona naszej szkoły, które obchodzimy w 

dniach 19-24 kwietnia klasy sportowe o profilu pływackim , tj. 4a i 6c, postanowiły 

przyozdobić szkołę różnobarwnymi kolorami wiosny, sadząc na jej terenie przepiękne bratki, 

prymulki, niezapominajki oraz zielone drzewka. Wykonując przy tym parę przysiadów, 

skłonów i podskoków mieli doskonałą rozgrzewkę przed powrotem do szkoły na zajęcia 

sportowe. Piękna pogoda, chęć zadbania o środowisko i dobre praktyki przyrodnicze 

wszystkim sprawiały dużo przyjemności. Nasza szkoła ubrała się w żółte mundurki i czeka na 

Wasz powrót.  

 

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O SPORCIE I KULTURZE FIZYCZNEJ. Z radością 

informujemy, że uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej, która odbyła się 29 marca 2021r. Do konkursu 

przystąpiło 26 uczniów z klas IV-VIII. Po wcześniejszych przygotowaniach i zgłębianiu wiedzy 

o sporcie w zakresie jej historii, znajomości podstawowych przepisów i zasad poszczególnych 

dyscyplin oraz idei i kultury olimpijskiej uczestnicy przystąpili do testu. Jak się okazało z 

sukcesem. W tym roku mamy 12 laureatów! 

Oto oni: 
 
 
POZIOM I 
1. Julia Zyskowska 
2. Oskar Dzierżanowski 
3. Lena Danelczyk 
4. Krzysztof Zyskowski 
5. Lena Podemska 
6. Ida Stankiewicz 
7. Maja Kucharska 
8. Daria Fiszer 



 
 
POZIOM II 
1. Olaf Płatek 
2. Maja Kosiorek 
3. Tymon Grzegorczyk 
4. Zuzanna Rzepnicka 
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy! 
 

MY RUSZYLIŚMY COOPER, A WY? Klasy sportowe o profilu pływackim 4 a i 6c stanęły na 

wysokości zadania i podjęły wyzwanie sprawdzenia swojej wytrzymałości. Po dosyć długiej 

przerwie od aktywności fizycznej wzięły udział w Teście Coopera, czyli jednej z prób 

wysiłkowych, która pomaga określić swoją formę. Dzięki zbadaniu wydolności tlenowej, 

podczas 12- minutowego biegu sprawdziliśmy kondycję fizyczną naszych pływaków. I co się 

okazało? Jest naprawdę dobra! Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg ze świetnymi rezultatami. 

Ogromnym wsparciem oraz przykładem okazali się startujący razem z nami rodzice, którym 

należą się gromkie brawa! Piękna pogoda, motywacja do biegu, doping i miłe towarzystwo to 

idealny sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu. Mamy nadzieję, że już wkrótce stanie 

się to naszą codziennością! 

 

 


