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KOLEJNA NIESPODZIANKA RODZICÓW Dzięki mistrzostwu rodziców z klasy Ic  i wychowawczyni p. 
Dorocie Kruszewskiej, mała sala gimnastyczna zamieniła się na godzinę w scenę, na której najmłodsi 
obejrzeli spektakl "Kopciuszek" na motywach bajki Jana Brzechwy. Obejrzenie rodziców w roli 
artystów to niebywałe wydarzenie, zwłaszcza kiedy na pożegnanie można z nimi porozmawiać i 
każdego dotknąć. W bajkowej scenerii obejrzeliśmy Alicję i Jacka Plagów, Annę Kosakowską, Jolantę 
Kuczyńską, Małgorzatę Popielarz, Andrzeja Dołgoszeja, Adama Szulca, Różę Skowrońską i Marcina 
Borkowskiego. Zapraszamy na spektakl do Ełckiego Centrum Kultury. 
 
SZKOLNE WYBORY O przyszłości Samorządu Uczniowskiego przyszło dzisiaj decydować uczniom 
naszej szkoły. Po ambitnej kampanii wyborczej przyszedł czas na ocenę i zaufanie spraw uczniowskich 
najlepszym przedstawicielom. Z wyboru uczniów obowiązki opiekuna SU od 1 września 2004 r. 
sprawować będzie Pani Jadwiga Truszkowska, przewodniczenie przejmie Tomek Czarniewski z kl. Vd. 
Serdecznie gratulujemy. 
 
18.06.2004 O ORLE PIÓRO: W dniu dzisiejszym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego "O orle 
pióro" ogłoszonego przez Nadleśnictwo Rajgród. Pan Nadleśniczy Marian Podlecki osobiście wyróżnił 
liczną grupę naszych uczniów. Pierwsze Równorzędne miejsca uzyskali: Tomek Czarniecki oraz Sara i 
Klaudia Jankowskie. Wsród wyróżnionych  znaleźli się m.in. Kasia Wolska, Magda Gawędzka, 
Weronika Trojanowska, Magda Olszewska. 
 
BEZPIECZNE WAKACJE Zbliżają się wakacje a wraz z nimi dla wielu rodziców - problem zapewnienia 
opieki i bezpieczeństwa dzieci. Uczniowie klas nauczania zintegrowanego spotkali się z 
przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej. O zasadach bezpiecznego 
wypoczynku z inicjatywy p. Ewy Kowary rozmawiali z dziećmi: policjantka Emilia Czuper i strażak 
Wojciech Nartowicz. Uczestnictwo przedstawicieli służb mundurowych w spotkaniach z dziećmi jest 
stałym elementem zajęć profilaktycznych, za co serdecznie dziękujemy Komendantom Policji i Straży 
Pożarnej. 
 
NAJMŁODSI WITAJĄ WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ Zespół redakcyjny naszej "Czwóreczki" wraz z 
opiekunkami p. Beatą Chmielewską i p. Jolantą Mieczkowską specjalnym wydaniem swego pisemka 
przyłączył się do powitania Polski w UE.  
 
DNI PATRONA SZKOŁY  
Zakończyliśmy realizację dwumiesięcznego projektu środowiskowego. W Zielonym Tygodniu odbył 
się cykl debat poświęconych wynikom naszych audytów, spotkań eksperckich, obserwacji i 
doświadczeń. Oto niektóre z wyników:  Klasy I: „Okazało się, że: w domach mamy razem 1043 kwiaty 
doniczkowe, w reprezentatywnych miejscach naszej szkoły – 243, w salach klas I – 229. Doliczyliśmy 
się, że przy szkole rośnie drzew iglastych  84, drzew liściastych- 162, krzewów 164...” Klasy II: 
„Przeprowadzaliśmy badania natężenia ruchu drogowego. Okazało się, że głównymi ulicami miasta 
przejeżdża dziennie kilka tysięcy samochodów ciężarowych i osobowych.  Najbardziej narażone za 
zanieczyszczenia są ulice: Wojska Polskiego, Suwalska, Sikorskiego, Kilińskiego, Mickiewicza i Armii 
Krajowej....” Klasy III: „Tematem działań klas trzecich było poznanie i zrozumienie programu 
Zielonych Płuc Polski. Znak Zielonego Liścia, nasze miasto otrzymało w 2003 roku na 3 lata. Zdziwiło 
nas, że trzeba spełnić tak wiele wymagań, aby otrzymać znak..." Klasy IV: „Badaliśmy ile tygodniowo 
wytwarzanych jest odpadów w rodzinie każdego ucznia. Audyty wypełniły rodziny 101 uczniów. W 
ciągu tygodnia wyprodukowaliśmy 14182 litrów śmieci(...). .." Klasy V: „Odczytując przez tydzień 
wskazania wodomierzy, przeprowadziliśmy badania zużycia wody w naszych domach. Nasze badania 
wykazały, że najmniej wody zużywamy na początku tygodnia, natomiast już od piątku ilość zużywanej 
wody zaczyna wzrastać. W sobotę jest już prawie dwukrotnie większa....” 



Podczas sobotniej debaty zaprezentowaliśmy zaproszonym gościom, ekspertom, naszym rodzicom i 
nauczycielom wyniki naszych działań. Przedstawiliśmy też propozycje rozwiązań trudnych już dzisiaj 
problemów środowiskowych. Jeśli kogoś nie przekonały wyniki mierzone w liczbach, do wyobraźni i 
wrażliwości odwołał się rapujący zespół z klasy IVd. 
Nasi rodzice rozegrali mecz finałowy Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej. Zwyciężyła drużyna klasy IIIc w 
składzie: p.Andrzej Bruzgul, p.Jacek Gruszecki, p.Michał Gąszczak, p. Krzysztof Łoniewski, p. Marian 
Malewski, p. Rajmund Rusiecki, p. Karol Sasiński, p. Grzegorz Skindzier. 
 
RUSZYŁA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ RODZICÓW: W finałowym meczu, w  sobotę -  24 kwietnia spotkają 
się dwie zwycięskie drużyny-reprezentacje rodziców klas. Liga rozgrywana jest w naszej szkole po raz 
czwarty a jej finał stanowi element obchodów Dni Patrona. 
 
DZWON POKOJU DLA NAS I EUROPY: Dzień Wiosny w Europie (Spring Day in Europe) jest inicjatywą 
Komisji Europejskiej. Celem projektu jest zaangażowanie uczniów do wyszukiwania informacji o 
aktualnych i przyszłych członkach UE. Zgłosiliśmy nasze uczestnictwo i podejmiemy, jak ponad tysiąc 
szkół w Polsce, działania. Uczniowie najmłodszych klas w pracach plastycznych przedstawią swoje 
deklaracje opowiadając o tym, czego jako: uczeń, Ełczanin, Polak i Europejczyk mogą dokonać. Nie 
zabraknie elementu ekologicznego. Najmłodsi przypominają mieszkańcom naszego miasta o 
chronionych kwiatach wiosennych. Klasy IV, V i V podejmują wyzwanie: EŁK w EUROPIE. W programie 
m.in. euro-wiadomości, kuchnia regionalna, projekt europejskiego zagospodarowania zamku, liczne 
konkursy. Poczucie wspólnoty i tożsamości z całą Europą da nam Dzwon Pokoju, który zabije dla nas i 
całej Europy dokładnie o godz. 10.00. Dziękujemy „Radiu 5” za podjętą inicjatywę.  
 
WIEM, ROZUMIEM, DZIAŁAM W ŚRODOWISKU: Od marca trwa realizacja projektu środowiskowego, 
który realizujemy ze wszystkimi uczniami naszej szkoły. Główne cele przedsięwzięcia to: poznanie 
wybranych zagadnień i problemów środowiska na poziomach klas, przeprowadzenie badań i audytów 
wybranych obszarów zgodnie z realizowanymi zagadnieniami, zaprojektowanie własnych działań 
zmierzających do minimalizowania skutków rozwoju cywilizacji dla środowiska przyrodniczego, 
włączenie rodziców i lokalnych partnerów w realizowane przez dzieci projekty, promowanie idei 
troski o środowisko i przyjaznego stylu życia. Przewidujemy różne formy aktywności: wycieczki, 
spotkania z ekspertami, audyty, obserwacje i debaty. Zamknięcie projektu nastąpi w trakcie DNI 
PATRONA.  
POGADUCHY DO PODUCHY: W dniu 11 lutego odbył się wieczór poświęcony tematyce baśniowej a 
zatytułowany „Pogaduchy do poduchy”, któremu przyświecało motto „Z krainy czarów nie wagaruj, 
przed bajką nie zamykaj drzwi. Kto chce choć trochę świat rozjaśnić, ten szuka baśni – tak, jak my!.” 
Zainteresowani uczniowie klas V i VI opracowali baśniowe wątki w codziennym żuciu, odwołując się 
także do literatury. Dzieci ubrane w piżamy, z jaśkami w rękach zaprezentowały własne przemyślenia 
dotyczące funkcji baśni oraz fragmenty tekstów Wandy Chotomskiej i Marii Konopnickiej oraz legend 
regionalnych. Oprawę muzyczną wieczoru stanowiły piosenki – kołysanki. Na zakończenie uczestnicy 
spotkania: rodzice i uczniowie wysłuchali baśni „ O księżniczce na ziarnku grochu”. Wieczór 
przygotował KaMeL (Klub Miłośników Literatury) oraz Panie Alicja Wojsław i Beata Pokropska. 
 
We wrześniu 2003 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym projekcie ZOOM-
DZIECI w DRODZE do MEDIOLANU. Organizatorzy -organizacje Klima-Buendis i Alianza del Clima, 
postanowili sporządzić jej dokumentację w postaci kalendarza, w którym kolejne miesiące są 
dedykowane jednemu krajowi lub szczególnym wydarzeniom. Uczestnikom kampanii, którzy wnieśli 
duży wkład w odniesienie sukcesu zaproponowano zaprojektowanie jednej ze stron. Wśród nich 
znaleźliśmy się również my. 
 
BETLEJEM POLSKIE: 7 stycznia w Ełckim Centrum Kultury teatralny zespół amatorski "Raz Na Jakiś 
Czas" składający się z rodziców, nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły, absolwentów i ich rodziców, 
wystawił premierowe przedstawienie "Betlejem Polskiego" według Lucjana Rydla. Inicjatorem i 



reżyserem spektaklu, który wystawiono w 100 rocznicę premiery jest s. Goretti, która na scenie ECK 
zgromadziła zgodnie niemal 70 osób. W spektaklu występują: Leszek Bąk, Urszula i Marek 
Brzuchalscy, Piotr i Mirosław Burakiewiczowie, Grzegorz Chodorowski, Karolina, Małgorzata, Adam i 
Mirosław Eksterowiczowie, Bożena, Joanna, Marcin i Marek Gonciarscy, Kacper Grejcz, Kornelia i 
Małgorzata Kacprzyk, Andrzej Koc, Aleksandra i Jarosław Kosakowscy, Kaja, Izabella i Paweł 
Kraszewscy, Dorota i Dawid Kruszewscy, Jan Kwiatkowski, Tomasz i Mateusz Laccy, Aleksandra, Ewa i 
Natalia Lubereckie, Anna Łozowska, Michał Małachowski, Izabella Naruszewicz, Karolina i Piotr 
Niedzielscy, Marcin Nogal, Mateusz i Jarosław Nowakowscy, Michał Pawluczyk, Elżbieta i Paweł 
Pudłow, Stanisław Steckiewicz, Barbara i Michał Tyszkiewiczowie, Adriana, Marzena, Luiza, Sebastian 
Wojno, Longina, Paulina i Witold Żukowscy oraz 16-osobowa schola młodzieżowa przy parafii 
Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku.   
  
PRZEMOCY STOP! NIE ZAMYKAJ OCZU! 13 grudnia, po raz kolejny, daliśmy wyraz naszego sprzeciwu 
wobec zjawiska wszechobecnej przemocy. Kampania przygotowana przez Szkolny Zespół 
Przeciwdziałania Przemocy realizowana była na terenie szkoły i w mieście. Uczestniczyli w nej 
wszyscy uczniowie. Dorosłych witaliśmy czterowierszem i cukierkiem. Podczas zajęć warsztatowych 
przekonaliśmy się, że agresja przejawia się w różnych formach i że wszyscy znamy już nasz Szkolny 
Kodeks Norm. Odwiedziliśmy liczne instytucje. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie m.in. w Centrum 
Studiów Bałtyckich, Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów, Straży Pożarnej, Komendzie Policji, PKO 
BP, Seminarium Duchownym, Urzędzie Pocztowym. Dziękujemy Księdzu Biskupowi i 
przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy przyjęli nas na swojej konferencji. Dziękujemy 
wszystkim, którzy okazali nam poparcie. Cieszymy się, że w naszym przedsięwzięciu spotkaliśmy tak 
wielu przyjaciół. 
MIKOŁAJKI: 5 grudnia - czerwona czapeczka lub czerwony kubraczek to obowiązkowe elementy 
stroju.  
Panie dyrektorki odwiedziły klasy z misją ratowania wiary w Świętego Mikołaja.  
 
W naszej szkole od 1990 roku funkcjonuje Rada Szkoły. W jej składzie znajdują się wskazani na 
walnym zebraniu Rady Rodziców Państwa przedstawiciele oraz nauczyciele wskazani przez Radę 
Pedagogiczną. Rodzice mogą mieć wpływ na organizację życia szkoły przede wszystkim poprzez 
swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców. Organem tym zarządza Przewodniczący (obecnie jest nim 
Pan Krzysztof Adam Lorenc) i Prezydium, w skład którego wchodzą reprezentanci rodziców uczniów 
klas I, II, III, IV, V i VI. Na spotkania Rady Rodziców zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
tematyką. Chętnie podejmiemy się realizacji wspólnych inicjatyw. 
 


