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OZDOBY NA KAŻDĄ OKAZJĘ 
Rozstrzygnięto II edycję międzyszkolnego konkursu ekologicznego „Dobre rady na złe odpady”. W 
kategorii dzieci sześcioletnich przyznano: I miejsce- Adrianna Kowalewska (SP 7) i Kasia Lisowska (PS 
3); II miejsce – Ola Czaplińska (SP 7); III miejsce – Kamila Sawicka (SP 5). W kategorii dzieci szkolnych 
ustalono: I miejsce – Agata Dziekońska (SP 9), Weronika Lendo (SP 4); II miejsce – Danuta Stępińska 
(SP 9) i Ela Kwapisz (SP 7); III miejsce – Agnieszka Kocińska i Daniel Czajko (SP 4). Organizatorki: p. E. 
Sadowska i p. B. Chmielewska, gratulują wszystkim uczestnikom konkursu.  
 
CZAS WYBORÓW Uprawomocniły się wyniki przeprowadzonych wyborów do władz Samorządu 
Uczniowskiego. W powszechnym i tajnym głosowaniu, po ambitnej walce na hasła, gadżety i plakaty 
wyborcze, wybrano nową Przewodniczącą. Została nią Patrycja Paczkowska z kl. Vc. Wskazani przez 
uczniów wiceprzewodniczący to: Paulina Mamulewicz (Vf) i Marcin Gonciarski (IVd). Uczniom 
życzymy samych dobrych doświadczeń w sprawowaniu władzy. Gratulacje przekazujemy również 
Pani Jadwidze Truszkowskiej, która ze wskazania uczniów pełni obowiązki Opiekuna SU kolejną 
kadencję. 
 
MISTRZOSTWO W PŁYWANIU 7 czerwca na pływalni miejskiej odbyły się Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych w Pływaniu. Nasza reprezentacja składała się aż z 40 zawodników (uczniów klas I-VI), 
którzy z sukcesem przeszli eliminacje. Wysoka punktacja (13642) na którą składają się miejsca, jakie 
zajęli nasi uczniowie, dała nam po raz kolejny pierwsze miejsce w tej dyscyplinie. Na najwyższym 
podium stawali: Sołtowski Dominik, Wysocki Filip, Ciećka Patryk, Skomin Wojciech, Fiebrich 
Sebastian, Gasparewicz Andrzej, Chmielewski Michał, Sêdziak Marcelina, Mielechowicz Izabela, Słyż 
Aleksandra, Rusiecka Zuzanna, Hirsztrit Zuzanna. Gratulujemy pływakom i trenerowi – Panu 
Robertowi Redlinowi. 
 
MATEMATYCZNY CZAR PAR Po raz szósty, w Szkole Podstawowej nr 3, odbył się Ełcki Turniej Klas 
Piątych „Matematyczny Czar Par”. W dniu turnieju drużyny zmagały się z zadaniami matematycznymi 
w siedmiu konkurencjach: tangram, wojna, va banqe, krzyżówka, domino, zadania tekstowe, rebusy. 
Konkurs zakończył się olbrzymim sukcesem naszych uczniów: Martyna Waszczuk i Michał Tadejko z 
klasy 5c zdobyli I miejsce, natomiast Magda El Saharty i Anita Zambrowska z klasy 5b – IV miejsce.   
 
 "KARIMAX" - OBCHODY DNIA DZIECKA Zespół „Karimax” działa w naszej szkole od  3 lat. 
Kierownikiem zespołu jest p.Grażyna Krasińska.Obecny skłąd to 16 osób w wieku od 7 do 12 lat: 
Paulina Łazowska, Marta Rowińska, Małgorzata Puchaczewska, Katarzyna Rutkowska, Patrycja  Ficek, 
Emilia Truszkowska, Edyta Malinowska, Magdalena Pawluczyk, Justyna Liziewska, Natalia Kocińska, 
Malika Berkane, Paulina Maculewicz, Zuzia Grochowska, Klaudia  Komosa, Agnieszka Kocińska i 
Aleksandra Małecka.  Największym osiągnięciem było zdobycie w 2005r. I miejsca w turnieju tańca  
„Tańczyć każdy może”. 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka „Karimat” uczestniczył w obchodach Dnia 
Dziecka i Rodziny.  
 
WYŚPIEWANA ZŁOTA NUTKA: Od dwóch lat dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, przygotowane 
przez p. Grażynę Krasińską,  uczestniczą w konkursie piosenki „Złota Nutka” w ECK. W poprzednim 
roku uzyskaliśmy wyróżnienie z zespołem T-RAPERZY. W tym roku z zespołem „Świetliki” w skład 
którego wchodzą dzieci z klas I- II, zdobyliśmy „Złotą Nutkę’ czyli I miejsce w kategorii duety – 
zespoły. Zespół „Świetliki” tworzą: Michał Zadroga, Gabrysia Zadroga, Karolina Wnuk, Iza Wilgat, 
Marcelina Sędziak, Paulina Górska, Ola Niczewska, Karolina Lewandowska, Zespół wykonał dwie 
piosenki: „Szukaj bajek” , „W deszczowym  rytmie”. W prezentacji piosenek wykorzystaliśmy środki 
teatralne wzbogacające wyraz artystyczny utworu.  
 



IX IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:Już po raz czwarty, 30 maja, nasi zawodnicy stanęli 
na I miejscu walcząc o Puchar Prezydenta Miasta Ełku. Ta sportowa impreza ma już dziewięcioletnią 
tradycję. To, że reprezentanci naszej szkoły zawsze zajmowali miejsce na podium jest efektem pracy 
całej kadry wychowania fizycznego i wyrazem ambicji samych uczniów. Gratulujemy i jesteśmy 
dumni.  
 
DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI: 15 maja po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Polskiej 
Niezapominajki. Inicjatorami szkolnych obchodów byli uczniowie klasy Vd i Samorząd Uczniowski. 
Obowiązkowym strojem było niebieskie ubranie. Przez cały dzień dzieci obdarowywały siebie i 
nauczycieli niebieskimi kwiatkami, rysowały niebieskimi kredkami i jadły niebieskie cukierki. Na 
szkolnym boisku narysowano kontury kwiatu niezapominajki, w których spotkaliśmy się na 5 lekcji.  
 
ROK JĘZYKA POLSKIEGO: 4 maja w Olsztynie odbył się Wojewódzki Konkurs Ortograficzny szkół 
podstawowych. Konkurs zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w ramach obchodów Roku 
Języka Polskiego. Nasi uczniowie odnieśli duży sukces zajmując pozycje:II miejsce- Andrzej Węgłowski 
, III miejsce – Mateusz Kowalewski , wyróżnienie – Joasia Grabek i Bartek Majewski .  
 
DNI PATRONA-ZIELONY TYDZIEŃ: Od kilku lat w naszej szkole w Zielonym Tygodniu w klasach IV – VI  
odbywa się wiele różnorodnych działań związanych z ekologią. Treści ekologiczne poruszane są na 
wszystkich przedmiotach. Uczniowie klas czwartych zapoznają się z problematyką odpadów. 
Dowiadują się co oznacza wśród ekologów tajemniczy skrót: 3xU; czyli:unikanie (inaczej mądre 
kupowanie), użycie wielokrotne (inaczej butelki zwrotne) i utylizacja (inaczej segregacja i recykling). 
„Woda naszym życiem” to hasło przewodnie piątych klas. Uczniowie zapoznają się z rolą wody w 
życiu człowieka. Uczą się także jak postępować, aby nią w racjonalny sposób gospodarować. Klasy 
szóste dowiadują się natomiast ciekawych rzeczy na temat energii. Oprócz energii, która przepełnia 
ich na przerwach poznają tradycyjne i alternatywne źródła energii. Pomagają im w tym wycieczki do: 
kościoła pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego/energia geotermalna/, ciepłowni spółdzielni 
„ŚWIT”/energia tradycyjna/, Tęczowego Domu/kolektory słoneczne/. Uczniowie poznali również 
charakter pracy ciepłowni PEC. Podsumowaniem działań Zielonego Tygodnia na każdym poziomie jest 
konkurs pod hasłem „Koło natury”. Przedstawiciele klas odpowiadają na pytania za 1, 3 i 5 punktów. 
Kręcąc kołem może  trafić się także niespodzianka, która daje 3 punkty za szczęście i dodatkową 
możliwość zakręcenia kołem.  W tym konkursie klasa wygrywająca ma nie tylko wiedzę, ale także 
zwykłe a może niezwykłe szczęście. Jest to fantastyczna zabawa dla wszystkich! 
DNI PATRONA -KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY: W trakcie debaty szkolnej wręczono wyróżnienia 
zwycięzcom konkursu "O zielone pióro". Tradycyjnie konkurs zorganizowała i przeprowadziła p. 
Jadwiga Truszkowska- nauczycielka języka polskiego.  
 
DNI PATRONA - NIEKTÓRZY  LUBIĄ POEZJĘ: Słowa Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję …” 
stały się mottem przewodnim kolejnego wieczorku poetycko-muzycznego, który odbył się w SP4 w 
Ełku 28 kwietnia. Przygotowały go panie: Beata Dzierżanowska, Alicja Wojsław i Ewa Zawodnik. W 
spotkaniu tym, które zakończyło tegoroczne działania związane z Zielonym Tygodniem, wzięli udział 
rodzice, członkowie Rady Pedagogicznej i chętni uczniowie. To przed nimi wystąpili uczniowie z klas: 
IV d, IV c, V c i VI a, którzy recytowali  wiersze o tematyce ekologicznej oraz chór, który swoim 
śpiewem uatrakcyjnił „Poetyckie co nieco o ekologii”. Miłym akcentem spotkania był występ dwóch 
uczennic – Kasi Sędkowskiej, która zagrała na pianinie oraz Oli Słyż, która wykonała piękną etiudę na 
wiolonczeli.  
DNI PATRONA - FINAŁ PIŁKI SIATKOWEJ RODZICÓW:  W sobotę 22 kwietnia odbył się mecz finałowy 
pomiędzy klasą Vc a IV c. Zwycięstwo stało się udziałem rodziców klasy V c (2:0). W roli sędziego 
wystąpił Pan Krzysztof Wiloch – wiceprezydent Ełku, wyróżnienia wręczył Pan Jerzy Kulej – wieloletni 
przyjaciel szkoły. Ostateczna kolejność VI edycji Piłki Siatkowej Rodziców:  



1 miejsce -V c, 2 miejsce -IV c, 3 miejsce -III c, 4 miejsce- I d. Wszystkim uczestnikom 
rozgrywek gratulujemy. Jesteśmy dumni z rodziców, którzy włączając się w proponowane działania 
promują zdrowy i aktywny tryb życia a jednocześnie dostarczają nam tylu emocji. 
 
WITAJ WIOSNO- SPOTKANIE INTEGRACYJNE: Uczniowie klasy Ib wraz z wychowawczynią Joanną 
Wocial postanowili uroczyście przywitać wiosnę, dlatego zaprosili do szkoły uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej. Dzieci 
zaproponowały wspólną zabawę w poszukiwanie zwiastunów wiosny, a goście pod opieką pani 
Lucyny Kuferskiej zachęcili do zaprojektowania „wiosennego ogrodu”. Nie była to pierwsza wizyta 
uczestników warsztatów w naszej szkole i mamy nadzieję, nie ostatnia.  
NASI W KONKURSIE BRD: W dniu 17 marca 2006r. odbyły się eliminacje do konkursu o nazwie 
Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2006  na poziomie miejskim. 
Uczniowie w cyklu przygotowań  zapoznali się z zasadami ruchu drogowego, poznali znaki drogowe, 
opanowali zasady udzielania pierwszej pomocy oraz w późniejszym etapie odbędą ćwiczenia z jazdy 
rowerem na torze sprawnościowym.  Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w 
składzie: Paweł Brzoznowski klasa 6a, Łukasz Falaciński klasa 6b, Paweł Tarasiewicz klasa 4d zajęła 
pierwsze miejsce i awansowała do eliminacji na szczeblu powiatowym. Opiekunem drużyny jest p. 
Sławomir Krakowiak nauczyciel informatyki i techniki.  
 
WIOSNA, ACH WIOSNA: Chociaż 21 marca nie przywitał nas prawdziwie wiosenną pogodą, my 
zgodnie ze szkolnym kalendarzem, po swojemu tradycyjnie już powitaliśmy wiosnę. Najmłodsi (0-III) 
po wspólnych działaniach na sali gimnastycznej zgodnie stwierdzili, że nie pozwolą rządzić królowi 
Betonii i opowiedzieli się za BIORÓŻNORODNOŚCIĄ. To trudne słowo zilustrowali a efekty można 
obejrzeć na stronie: http://greenweek2006.eun.org/ww/pl/W klasach IV-VI Samorząd Uczniowski 
zorganizował działania pod hasłem „MUZYKA BEZ GRANIC”. Uczniowie brali udział w konkursie 
mozartowskim, zmaganiach sportowych, zaprezentowali scenki rodzajowe z wykorzystaniem 
podstawowych słówek w sześciu językach. Najbardziej cieszyły nas występy muzykujących rodzin 
(których niestety nie było zbyt wiele). 
 
U PANA ANDERSENA: 3 marca odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na 
czytelników. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. W 
części artystycznej wystąpili uczniowie z Kółka Polonistycznego pod opieką p. Krystyny Gawinowskiej. 
Duże zainteresowanie, wśród pierwszaków, wzbudziły pojawiające się na scenie postacie ze znanych i 
ulubionych baśni. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przyrzeczenia, które 
przedstawiciel klasy podpisał  gęsim piórem. Aktu pasowania na czytelników dokonała Pani Alicja 
Wojsław. „Królowa Książka” rozdawała czytelnikom zakładki do książek.  
  
 KOLEJNE SUKCESY SIATKAREK I SIATKARZY: 2 marca rozegrano mistrzostwa rejonu „dwójek” 
siatkarskich dziewcząt i chłopców. Do naszej szkoły zawitały drużyny z SP 3 Ełk, SP 7 Giżycko, SP 4 
Giżycko i SP Wydminy. W wyniku rozgrywek obie nasze drużyny zwyciężyły zajmując pierwsze 
miejsca. Drużyna dziewcząt trenuje pod okiem p. Ewy Cywoniuk, chłopców przygotowuje p. 
M.Malewski. Gratulujemy i życzymy sukcesów w Mistrzostwach Regionu.  
 
 KONKURSY PRZEDMIOTOWE: W grudniu i styczniu odbyły się szkolne konkursy przedmiotowe z 
języka polskiego i matematyki, podczas których wyłoniono zwycięzców: język polski: Bartłomiej 
Majewski kl.6a, Andrzej Węgłowski kl.6b, Patrycja Paczkowska kl.5c i Mateusz Kowalewski kl.6a; 
matematyka: Magdalena Arciszewska kl. 6b, Izabela Sosnowska kl.6b i Andrzej Węgłowski kl.6b. 
Uczniowie ci wzięli udział w eliminacjach rejonowych. Konkurs Matematyczny odbył się 07.01.2006 r. 
i okazało się, że do etapu wojewódzkiego dostała się Magdalena Arciszewska, tu również miała 
możliwość wykazania się swoją wiedzą. Obecnie jest laureatką wojewódzkiego konkursu 
matematycznego.Konkurs Polonistyczny odbył się 18.02.2006 r. Spośród trzydzieściorga uczniów z 
Ełku i okolic, którzy przystąpili do zmagań rejonowych, wybrano siedmioro. Możemy być dumni z 



tego, że troje z naszych uczniów przeszło do finału etapu rejonowego. Spośród nich najlepiej 
zaprezentował się uczeń kl.6a – Mateusz Kowalewski, który zajął trzecie miejsce. Obecnie jest 
laureatem wojewódzkiego konkursu języka polskiego . 
 
MULTITEST - NASZE WYNIKI: 15 i 18 grudnia 2005 roku odbyły się w naszej szkole konkursy 
przedmiotowe z języka polskiego i niemieckiego ogłoszone przez Centrum Edukacji Szkolnej.  
Uczniowie przygotowywali się pod okiem swoich nauczycieli. Do konkursu z języka polskiego 
przystąpiło 42 uczniów z klas V i 4 z klas VI. Przez 60 minut rozwiązywali test wyboru. Analizowali 
zadania związane z gramatyką, ortografią języka polskiego. Odpowiadali także na pytania związane z 
literaturą. Spośród 2270 uczestników z całej Polski wyróżniono 8 naszych uczniów: Martyna 
Waszczuk – miejsce 4, Patrycja Paczkowska – miejsce 8,  Michał Chmielewski – miejsce 10, Wojciech 
Skomin – miejsce 15, Paulina Szypulska – miejsce 15, Grzegorz Zabłocki - miejsce 15, Marta 
Zaborowska - miejsce 15. Do konkursu z języka niemieckiego przystąpiło 11 uczniów z klas V. Spośród 
1053 uczestników z całej Polski z naszej szkoły wyróżniono 2 osoby: Martyna Waszczuk – miejsce 12, 
Rafał Nowakowski - miejsce 12. Jesteśmy dumni, że tak chętnie i licznie przystąpili do konkursu z 
przedmiotów humanistycznych. Dzięki takim przedsięwzięciom mogą poszerzać swoje 
zainteresowania, sprawdzić umiejętności rozumowania i rywalizować z uczniami z całej Polski. 
 
 PTAKI - NOWE DOŚWIADCZENIA: Nie przeszkodził nawet silny mróz. Dwie zimowe soboty dziewczęta 
z koła ekologicznego i opiekunka koła- Pani Małgorzata Russek, spędziły u ujścia rzeki Ełk do jeziora 
najpierw licząc a następnie obserwując obrączkowanie ptaków. A wszystko zaczęło się od Pana 
Sławomira Michonia, który utworzył Klub Miłośników Ptaków. To z jego inicjatywy policzyliśmy 
zimujące w Ełku ptaki a następnie obserwowaliśmy, jak przebiega obrączkowanie kaczek. Wraz z 
wiosną przybędzie pewnie obserwatorów i miłośników ptaków. 
 
WIELKA AKCJA MAŁYCH LUDZI: Dwa tygodnie trwała akcja na rzecz schroniska dla zwierząt. Działania 
zainicjowały dzieci z klasy Ib pod opieką wychowawczyni Joanny Wocial. Do pomocy zaangażowali się 
uczniowie klas IVd i Vc. Wyniki przerosły oczekiwania. Udało się nam kupić 186 kg suchej karmy (trzy 
razy więcej niż w roku ubiegłym!). Schronisku przekazano też koce, kołdry, miski przyniesione przez 
dzieci. Wszystkim, którzy wsparli akcję naszych uczniów serdecznie dziękujemy.  
 
JUŻ KARNAWAŁ: Karnawałowe rytmy zabrzmiały na sali gimnastycznej dla najmłodszej części 
społeczności szkolnej.  W mroźną styczniową sobotę w budynku pojawiły się wróżki, księżniczki, 
pszczółki, rycerze, batmani .... i wiele innych postaci, które tanecznym korowodem zapełniły salę. 
 
MOCNE STRONY SPORTU NASZEJ SZKOŁY – SIATKÓWKA: Sala gimnastyczna naszej szkoły stała się na 
dwa dni (10 i 17 stycznia) miejscem zmagań w Mini Siatkówkę (Dwójek i Trójek)Dziewcząt i Chłopców 
Szkół Podstawowych. W kolejnych meczach zmierzyły się dwuosobowe drużyny SP 2, SP 3, SP 4, SP 7 i 
SP 9. Nasi uczniowie wywalczyli: dwukrotnie I miejsce - drużyna chłopców w dwójkach i trójkach 
siatkarskich (opiekun  M.Malewski). Nieco mniej szczęścia miały dziewczęta. Zajęły II miejsce - 
drużyna dziewcząt dwójki siatkarskie i IV miejsce w trójkach (opiekun p. E.Cywoniuk). I i II miejsca 
kwalifikują do następnego etapu. Gratulujemy i trzymamy kciuki.  
 
 MOCNE STRONY SPORTU NASZEJ SZKOŁY – PŁYWANIE: Już drugi rok funkcjonuje klasa sportowa o 
profilu: pływanie. Mamy w tej dziedzinie bogate tradycje. Pan Robert Redlin jest trenerem pływania i 
co roku podejmuje się dodatkowej pracy z dziećmi szczególnie zainteresowanymi tą formą 
aktywności. Efektem zajęć są wysokie lokaty naszych zawodników (informacje szczegółowe na stronie 
http://www.plywalnia.elk.edu.pl/ ). O dobrą formę dbamy od I klasy. Wszyscy pierwszoklasiści mają 
możliwość nauki pływania. W klasie II zaczyna się doskonalenie. Od klasy czwartej uczniowie 
wybierają pływanie jako fakultet wychowania fizycznego. 
 



13 grudnia - PRZEMOCY STOP. NIE ZAMYKAJ OCZU: Już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły 
zaapelowali do dorosłych o reagowanie na zjawisko powszechnie występującej przemocy. Na 
wspólnych warsztatach prowadzonych przez szkolny zespół uczyli się, jak radzić sobie z agresją, jak 
wyciszać negatywne emocje. Najmłodsi tradycyjnie odwiedzili zaprzyjaźnione instytucje. Dziękujemy 
wszystkim za współudział w naszych działaniach. 
 
MIKOŁAJKI, MIKOŁAJKI: 6 grudnia, jak co roku, odwiedził nas Święty Mikołaj. Kiedy przyszliśmy do 
szkoły, powitała nas w holu wystrojona i rozświetlona choinka. Też przygotowaliśmy się na ten dzień: 
każdy z nas miał mikołajkową czapeczkę lub czerwone ubranie. A życzenia? Życzenia niech się nam 
spełnią przy choince. 
 
ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTY:  13 października uczniowie klas I przeżyli swój wielki dzień. 
Pomagając uwolnić Ekoludka z mocy strasznej czarownicy pomyślnie zdali swój pierwszy egzamin. 
Udowodnili, że potrafią współdziałać, są wrażliwi na krzywdę i gotowi jej przeciwstawić. W 
uroczystości przygotowanej przez p.E.Sadowską i E.Paszkowską uczestniczyli obok pierwszaków i ich 
rodziców także: rodzice z kl. IIIc  (w rolach czarownicy i rycerza), klasa IIc, chór i samorząd szkolny. 
Uroczyście przyjęto w poczet uczniów 110 pierwszoklasistów. 
 
NASZE DĘBY: 27 września 2005 r. Rada Miasta Ełku rozpatrzyła wnioski uczniów naszej szkoły nadając 
status pomnika przyrody dwóm dębom rosnącym nad jeziorem przy Ełckim Centrum Kultury. Zgodnie 
z intencją dzieci dębom nadano imiona: Michała Kajki i prof. Władysława Szafera (na cześć patrona 
szkoły). W ten sposób zamknęliśmy realizację projektu ekologicznego mającego na celu zwrócenie 
uwagi na niekorzystne zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Dziękujemy Radnym i p. Andrzejowi 
Cieślukowi, który zgodził się zostać opiekunem drzew. 
 
GENERACJE: Ruszył projekt "GENERACJE". Grupa uczniów pod kierunkiem p. Eweliny Urbaniak-
Brzuchalskiej rozpoczęła prace związane z poznawaniem historii szkoły poprzez historie jej 
absolwentów. Zainspirował nas Pan Janusz Ciszewski, który od wielu lat przebywa w Stanach 
Zjednoczonych i napisał do nas zainteresowany losami swoich szkolnych kolegów i koleżanek. 
Tymczasem zespół uczniowiski skupił się na działaniach archiwistycznych. Wkrótce uczniowie ruszą 
śladami absolwentów, może niektórzy odnowią kontakt z Panem Januszem. Naszego absolwenta 
serdecznie pozdrawiamy. 


