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TRENINGI PŁYWACKIE PRZYNOSZĄ EFEKTY… Już po raz kolejny nasi uczniowie stanęli do rywalizacji w 

zawodach pływackich w ramach Mistrzostw Miasta Ełku Szkół Podstawowych , które odbyły się 29 

października 2019 r. na terenie Parku Wodnego w Ełku. Nasi pływacy nie zawiedli i wywalczyli dwa 

pierwsze i drugie miejsca. 

Igrzyska Dzieci (kl. 4-6) 

Kat. dziewcząt – II miejsce 

Kat. Chłopców – I miejsce 

Skład zespołu: Kornelia Świeczko, Zofia Ignaszak, Maja Piwońska, Olga Kotylak, Maja Kucharska, 

Natalia Szymańczyk oraz Patryk Biszewski, Szymon Warecha, Bartosz Grzesiuk, Konrad Odolecki, 

Tobiasz Sierotko, Michał Włodarczyk, Dacjan Wójcik i Jakub Nowak. 

Igrzyska Młodzieży (kl. 7-8) 

Kat. dziewcząt – I miejsce 

Kat. Chłopców – II miejsce 

Skład zespołu: Maja Grzegorczyk, Natalia Klemarewska, Anna Mielechowicz, Magdalena Należyta, 

Maja Łoniewska, Kaja Zalewska, Agata Ruchlewicz oraz Hubert Grzymkowski, Szymon Stryjewski, 

Hubert Gryżewski, Kacper Pieńkosz, Jakub Siemieniewicz, Hubert Hyzopski, Stefan Cholewicki i 

Bartłomiej Chojęta. 

Dobra kondycja, wytrzymałość i szybkość oraz technika przełożyła się na wysokie wyniki pływackie. 

Uczniowie pod bacznym okiem nauczycieli wychowania fizycznego (p. Elżbiety Jeżewskiej i p. Roberta 

Redlina) dołożyli wszelkich starań , aby ich ciężka praca jaką wkładają podczas treningów przyniosła 

owoce. Silny skład będzie reprezentował szkołę na Mistrzostwach Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Trzymamy za nich mocno kciuki! Gratulujemy 

trenerom! 

 

POKŁOSIE WSPÓŁPRACY CZYTELNIKÓW. W październiku – MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCU 

BIBLIOTEK SZKOLNYCH bibliotekarze i nauczyciele podjęli się różnorodnych działań promujących 

bibliotekę oraz jej miejsce w życiu szkoły, nauce, zabawie oraz w rozwijaniu zainteresowań 

czytelniczych.  

Na początku miesiąca miało miejsce spotkanie uczestników IV edycji szkolnego konkursu 

fotograficznego „WAKACJE z KSIĄŻKĄ”, na którym wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

Fotografie wymienionych osób można przez cały rok szkolny podziwiać w wypożyczalni. 

Wyróżnionym osobom gratulujemy ciekawych ujęć. 



I miejsce- Zuzanna Nikonowicz, kl. 8c za zdjęcie ,,Robinson Cruzoe”, Alicja Dobuszyńska, kl. 2c za 

zdjęcie ,,Magiczny wieczór"  

II miejsce - Maja Fadrowska, kl. 8d za zdjęcie „Na Mazurach to tylko z książką”, Hubert Grzymkowski, 

kl. 7 b za zdjęcie ,,Tu mogę zostać”  

III miejsce - Natasza Płatek, kl. 2a za zdjęcie ,,Zaczytana na wakacjach”, Jan Grzymkowski, kl. 5 b za 

zdjęcie ,,Relaks idealny”. 

Świadomi znaczenia czytania w rozwoju dziecka (m.in. pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego 

myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację) - uczniowie klas I- III biorący udział w II edycji „SZKOLNYCH 

PRZYGÓD GANGU SŁODZIAKÓW” razem ze swoimi wychowawcami podjęli się promocji głośnego 

czytania z wykorzystaniem książki ,,Gang Słodziaków” Renaty Piątkowskiej i maskotek – bohaterów 

tej lektury. Do współpracy zaproszono również rodziców, by spędzili ze swoimi pociechami minimum 

10 minut dziennie z dowolną książką i w otrzymanym ,,Dzienniczku postępów czytania” potwierdzili 

to stosownym podpisem. Dzięki temu ich dziecko otrzymywało od swojego nauczyciela specjalną 

naklejkę i na podsumowanie akcji wyróżnienie za aktywność czytelniczą.  

9 października uczniowie klasy 3c z wychowawcą spotkali się z Panią DOROTĄ SUMIŃSKĄ – autorką 

licznych książek o zwierzętach, ludziach, podróżach i życiu, lekarzem weterynarii, z zamiłowania 

zwierzęcym psychologiem, publicystką, dziennikarką. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy z 

Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku. 

10 października uczniowie klas piątych przystąpili do ,,BIBLIOLADY”, w tym roku odbywającej się pod 

hasłem ,,KIERUNEK: BIBLIOTEKA”. Był to szkolny turniej wzorowany na programie telewizyjnym 

,,Familiada”. Reprezentanci poszczególnych klas odpowiadali na pytania prowadzącej pani Izabelli 

Kraszewskiej. Tytuł ,,Mistrza Bibliolady” otrzymała klasa Vf (po dogrywce 279 punktów) i dalej 

kolejno: 

I miejsce – reprezentacja klasy Vd (po dogrywce 258 pkt.)  

II miejsce – reprezentacja klasy Vb (po dogrywce 243 pkt.) 

III miejsce – reprezentacja klasy Vc (78 pkt.) 

IV miejsce – reprezentacja klasy Ve (29 pkt.).  

W tym samym dniu najmłodszym uczniom szkoły – dzieciom z klasy 0b przybliżono ,,ABC BIBLIOTEKI” 

- zakres pracy bibliotekarzy, prawa i obowiązki czytelników, przedstawiono księgozbiór, a także 

wykorzystanie pomieszczeń biblioteki np. do edukacji filmowej, czy pracy z komputerem. 

15 października uczniowie klasy 3b i 3c spotkali się, by razem z pracownikami biblioteki świętować 

ogólnopolskie obchody URODZIN KSIĄŻKOWEGO MISIA (14 X). Imprezę ubarwiła prezentacja 

multimedialna, quizy i krzyżówki, wystawa książek o misiach i niedźwiadkach, projekcja filmu z 

przygodami Kubusia Puchatka, a także głośne odczytanie fragmentu książki ,,Dziadek i niedźwiadek” 

Łukasza Wierzbickiego oraz przybliżenie postaci niedźwiedzia Wojtka – przyjaciela żołnierzy z Armii 

Andersa.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz_weterynarii


Z inicjatywy pani Barbary Segień na II piętrze korytarza, przy eko – drzewie pojawił się regał z 

książkami - ,,BIBLIOTECZKA POD DRZEWEM”. Znalazły się tam różnorodne pozycje o treściach 

popularnonaukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, ekologicznych, chemii i 

fizyki. Ich ofiarodawcy przekazali książki innym do czytania w dowolnym czasie pod drzewem i na 

terenie szkoły, zgodnie z przyjętymi zasadami tego typu ,,wypożyczeń”.  

Przez cały miesiąc odbywał się też KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI. Najaktywniejsi w tym działaniu okazali 

się uczniowie klas młodszych i to im z pozyskanych pieniędzy zakupiono dwanaście nowości 

wydawniczych. Księgozbiór biblioteki powiększyły się również o wiele ciekawych pozycji, które 

czytelnicy przekazali z domowych biblioteczek. W celu doskonalenia pracy dydaktycznej i 

wychowawczej, nauczycielom także dokonano zakupu jednego filmu edukacyjnego i jedenastu 

książek. Pozyskane zbiory zostały zaprezentowane w formie wystawy. 

Uczniom, ich rodzicom oraz współpracującym z bibliotekarzami nauczycielom składamy serdeczne 

podziękowania za powiększenie księgozbioru i szereg wspólnych działań na rzecz Czytelników 

,,Czwórki”. M. Bukowska, B. Merchelska 

 

 

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ W SUWALSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM. W piękny jesienny dzień 43 

osobowa grupa uczniów klas 4 a, 4 b oraz członkowie kółka przyrodniczego „Ciekawi Świata” wybrali 

się na wycieczkę do Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Przywitało nas słońce i przepiękne 

krajobrazy.  

Park ten został utworzony 12 stycznia 1976 roku, celem ochrony unikatowego krajobrazu 

polodowcowego, szczególnych wartości przyrodniczych i geologicznych. Jest to najstarszy park 

krajobrazowy w Polsce. Siedziba parku mieści się w Turtulu – przysiółku wsi Malesowizna, w dolinie 

rzeki Czarna Hańcza, na jednym z pagórków ozu turtulskiego. Mają tam początek dwie ścieżki 

poznawcze „Doliną Czarnej Hańczy” i „ U źródeł Szeszupy”. My wraz z przewodnikiem wyruszyliśmy w 

miejscowości Bachanowo i szliśmy wzdłuż rzeki Czarna Hańcza. Mieliśmy też okazję zajrzeć na chwilę 

nad jezioro polodowcowe o tej samej nazwie co rzeka – Czarna Hańcza. Jest to najgłębsze jezioro w 

Polsce, o bardzo czystej, wręcz przeźroczystej wodzie. Idąc ścieżką przyrodniczą mieliśmy okazję 

podziwiać piękne krajobrazy oraz połyskującą w słońcu rzekę. Trasa miejscami była tak wąska, że 

musieliśmy iść gęsiego i bardzo uważać, aby nie spaść ze skarpy, było prawie jak w górach. Na końcu 

trasy czekało na nas rozpalone już ognisko oraz wielki garnek gorącej herbaty z cytryną. Edukatorzy z 

parku krajobrazowego zorganizowali też konkurs przyrodniczy dla naszych dzieci . Ku wielkiej radości 

nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy wycieczki, były to puzzle, gry, długopisy, kolorowanki. Na 

koniec znalazł się też czas na zabawę. Można było pobiegać po pomostach poprowadzonych przez 

mokry las olsowy oraz pokonać tory przeszkód, drewniane kładki i linowe „pająki”. 

Złota polska jesień w Suwalskim Parku Krajobrazowym jest szczególne urokliwa, stąd każdemu można 

polecić taką wycieczkę. Zwiedzajmy więc polskie parki , ponieważ stwarza to niespotykaną okazję do 

obcowania z przyrodą.  

 



PIŁKARKI RĘCZNE NA PODIUM!. 24 października w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku 

zostały rozegrane Mistrzostwa Miasta Ełku w minipiłce ręcznej dziewcząt w ramach Szkolnego 

Związku Sportowego.  

W tej kategorii startowały zawodniczki klas szóstych i młodszych. Do rywalizacji przystąpiły wszystkie 

podstawówki naszego miasta. W turnieju spotkania były rozgrywane systemem "każdy z każdym" w 

grupach, a następnie obowiązywał system pucharowy. 

Nasze młode zawodniczki w swoim pierwszym spotkaniu uległy 1-4 drużynie SP3, natomiast w 

drugim meczu po zaciętej walce wygrały 2-1 po rzutach karnych z SP5 .  

Wygrana ta pozwoliła naszej szkole wejść do półfinału, w którym ograliśmy rówieśniczki z SP7 3-1 i 

dotarliśmy do wielkiego finału, gdzie czekała na nas ponownie reprezentacja SP3. Po bardzo zaciętej 

rywalizacji niestety ulegliśmy rywalkom 3-5 i ostatecznie uplasowaliśmy się na drugim stopniu 

podium. Dziewczęta z naszej szkoły tym samym uzyskały tytuł wicemistrza miasta. Wielkie brawa! 

Skład zespołu: Wiktoria Sakowicz, Weronika Czyż, Amelia Cebeterewicz, Zuzanna Rzepnicka, Blanka 

Sajnaga, Katarzyna Stachurzewska, Maja Matulewicz, Maria Kantowicz, Weronika Pilecka, Klara 

Michałowska. 

Trenerem zespołu był nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Konopka. 

Gratulujemy! 

 

W TEATRZE I CENTRUM NAUKI. 17 października 2019 roku dwie klasy, 4a i 5b, wybrały się na wspólną 

wycieczkę do stolicy, Warszawy. Celem wycieczki była wizyta w Teatrze Rampa, a także zajęcia w 

Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy wycieczki z zapartym tchem obejrzeli widowiskowy 

przedstawienie w reżyserii Cezarego Domagały, pt. „O Dwóch Takich Co Ukradli Księżyc". 

Zrealizowany z rozmachem inscenizacyjnym, rozśpiewany i roztańczony musical według powieści 

Kornela Makuszyńskiego. Spektakl dał znakomity pretekst do dyskusji o relacjach rodzinnych i o 

prawdziwych wartościach, jakie powinny być doceniane w życiu.  

Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Kopernik – największym centrum 

nauki w Polsce, gdzie mogliśmy odkrywać tajemnice mechanizmów takich dziedzin jak biologii, chemii 

i fizyki. Swobodnie mogliśmy wybierać ekspozycje, które przyciągały naszą uwagę, a w celu zgłębienia 

wiedzy wystarczy uruchomić eksponaty lub porozmawiać z edukatorem. 

To był naprawdę fajny dzień, a wycieczkę będziemy wspominać jeszcze bardzo długo.  

 

odQRywamy KODOWANIE. W dniach 7-11.10.2018 w SP4 odbywał się CodeWeek, który w naszej 

szkole miał w tym roku własne hasło „OdQRywamy kodowanie”. W tym czasie uczniowie mieli okazję 

uczestniczyć w różnych aktywnościach związanych z programowaniem oraz logiką. 

Jedną z form zapoznawania z kodowaniem oraz logicznym myśleniem była Szkolna Liga Kodowania. 

W trakcie całego tygodnia na szkolnym korytarzu codziennie pojawiała się nowa logiczna zagadka. W 

nawiązaniu do nazwy tygodnia, ukryta była ona pod kodem QR, który należało zeskanować by poznać 



treść zadania dnia. Po całym tygodniu rozwiązywania logicznych łamigłówek uczniowie przynieśli 

rozwiązania swoim nauczycielom informatyki. Najlepsze w tej dziedzinie okazały się być uczennice 

klasy 8c – Julia Sarnacka i Julia Matulewicz, które zostały zwyciężczyniami Szkolnej Ligi Kodowania. 

Także podczas lekcji informatyki uczniowie na różne sposoby poznawali tajniki programowania. 

Młodsze klasy zaczęły od kodowania na dywanie. Klasy pierwsze według kodu układały dom, klasy 

drugie układały planszę do kodowania i programowały drogę przejścia dla Kodikolora, a klasy trzecie 

kodowały na talerzykach. Starsze klasy na lekcjach informatyki tworzyły gry w programie Scratch. 

Poza planowymi zajęciami miały miejsce także specjalne lekcje programowania podczas których starsi 

uczniowie wprowadzali swoich kolegów i koleżanki w świat kodowania. W ten sposób swój udział w 

szkolnym tygodniu „OdQRywamy kodowanie” zaznaczyli uczniowie klasy VII b Paulina, Ania, Hubert i 

Mateusz na poranną lekcję Scratcha zaprosili uczniów klas II. Po zapoznaniu młodszych koleżanek ze 

środowiskiem programu i krótkiej prezentacji przystąpiono do tworzenia własnych skryptów. Z 

wyraźnym zapałem dzieci przystąpiły do wyszukiwania duszków i tła sceny. Już przed zakończeniem 

zajęć można było zaobserwować na monitorach uciekające przed kotem myszy. Sądząc po reakcjach 

dzieci, ich starsi koledzy doskonale poradzili sobie z prowadzeniem zajęć a pierwszy kontakt z 

programowaniem był atrakcyjny. Natomiast w czwartek 10 października uczennice klasy 5c - Julia, 

Natalka, Maja, Julia, Zosia, Joanna wraz ze swoją wychowawczynią poprowadziły zajęcia w klasie 1. 

W ramach akcji Code Week uczniowie klasy 2a mogli zmierzyć się ze znajomością pisowni wyrazów z 

Ozobotami. “Zakodowane dyktando” przygotowała mama Gabrysi – pani Justyna, nauczycielka 

matematyki i informatyki. Zajęcia zaczęły się od poznania zasad pracy i języka robotów. Następnie 

uczniowie sprawdzali swoją wiedzę ortograficzną programując trasę Ozobota z użyciem jedynie 

flamastrów. Przygotowali też dyktando koledze z ławki. Na koniec mogli stworzyć własne trasy, które 

robot musiał pokonać. Zajęcia były tak fascynujące zajęcia, że uczniowie już nie mogą doczekać się 

kolejnego spotkania ekspertem za rok. 

 

DNI PAPIESKIE NA SPORTOWO. 16.10.2019 na placu Jana Pawła II w Ełku odbyły się Przełajowe Biegi 

Szkół Podstawowych Dziewcząt i Chłopców w ramach obchodów Dni Papieskich w naszym mieście.  

W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe. Naszą szkołę reprezentowało łącznie 58 

uczniów, którzy w klasyfikacji drużynowej uzyskali: dziewczęta z klas IV, V i VI - trzecie miejsce, z klas 

VII-VIII – również trzecie miejsce, natomiast chłopcy z klas IV, V i VI – czwarte miejsce a z klas VIII – 

trzecie miejsce. Na szczególne wyróżnienie zasługują Maja Fadrowska, która zajęła pierwsze miejsce 

w biegu na dystansie 1000m a jej młodsza koleżanka Weronika Czyż III miejsce w biegu na dystansie 

800m. 

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy! 

 

KUCHCIKOWO. Kuchnia kojarzy nam się z przyjemnymi zapachami i smakami. To tam kierujemy się, 

niemal natychmiast, po powrocie ze szkoły lub z podwórka aby zaspokoić głód i pragnienie. W kuchni 

zwykle królują rodzice lub babcia i choć dzieci zakradają się tam czasami w roli małych pomocników 

to dorośli ciągle odsuwają w czasie moment powierzenia im bardziej odpowiedzialnych zadań. 



Uczniowie klasy 2c uznali jednak, że ten moment chyba już nadszedł i wraz ze swoją 

wychowawczynią, p. Joanną Pabich, przystąpili do realizacji klasowego projektu pod nazwą 

"Kuchcikowo". Rozpoczęli bardzo profesjonalnie od warsztatów w szkole gastronomicznej. Ponieważ 

w naszej szkole realizowany był akurat projekt "Tydzień Zdrowego Żywienia" zaproponowano nam do 

przygotowania coś słodkiego, ale zdrowego i pod okiem prawdziwych mistrzów kuchni nauczyliśmy 

się piec ciasteczka owsiano - marchewkowe na miodzie - miały niezwykle przyjemny smak, zapach i 

kolor. Innego dnia, w klasie, mali kuchcikowie sami przygotowali pieczone jabłka z cynamonem. 

Zadanie było trudne, bo trzeba było wykroić gniazda nasienne w owocach, ale wszyscy sobie 

poradzili. Okazało się też, że jabłko pieczone smakuje zupełnie inaczej niż surowe, a przy okazji 

niesamowicie pachnie! Pierwszy etap jesiennych zmagań kulinarnych zakończono daniem 

wytrawnym. Dzieci przygotowały ziemniaki pieczone z cebulką i aromatycznymi przyprawami w 

rękawie foliowym. Tym razem trzeba było poprosić o pomoc panie kucharki, bo choć wszystko 

zostało przygotowane w klasie, to do upieczenia potrzebowaliśmy profesjonalnego piekarnika. 

Lekcje z gotowania to prawdziwa szkoła życia i niezwykle ekscytująca przygoda! 

 

UCZYMY SIĘ RATOWAĆ… Szkoła Podstawowa nr 4 im Władysława Szafera w Ełku wzięła udział w 

ogólnopolskim projekcie "Ratujemy i uczymy ratować", który polega na biciu rekordu w udzielaniu 

pierwszej pomocy. 

Akcja odbyła się w środę 16 października 2019 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku. Została 

zainicjowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ma na celu uświadomienie, jak ważna jest 

reakcja w chwilach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.  

Uczniowie z klasy 5c chętnie podjęli się wyzwania i pod opieką swoich nauczycieli wychowania 

fizycznego oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych stanęli na wysokości zadania. 

Jeszcze przed wybiciem godziny 12.00 uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat celu bicia 

rekordu, którym jest promowanie postaw prospołecznych oraz umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy. 

Uczniowie na bicie rekordu mieli 30 minut, w tym czasie musieli podjąć się akcji resuscytacyjnej 

nieprzerwanie do czasu zakończenia zadania. 

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez 

świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a 

także obawy, które często im towarzyszą. Dlatego pewnych postaw warto jest uczyć już od 

najmłodszych lat. 

  

BICIE  REKORDU W RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ. 16 października obchodzimy 

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

organizuje co roku bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

przez jak największą ilość osób. Celem przedsięwzięcia jest promowanie w całej Polsce nauki 

pierwszej pomocy.  



W tym roku na zaproszenie p. E. Borawskiej – koordynatora ełckiego sztabu WOŚP, uczniowie klasy 

8c i 6a z wychowawcami p. E. Redlin i p. A. Sołtys włączyli się do wspólnej akcji bicia rekordu w 

Zespole Szkół nr 2 w Ełku. Na manekinach ćwiczeniowych (fantomach) przeprowadzali oni 

resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy ratownicze. 

Uczniowie znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem, gdyż przed przystąpieniem do akcji zostali 

przeszkoleni przez instruktorów i wolontariuszy. Dzięki fachowym wskazówkom p. M. Kemicer – 

ratownika medycznego resuscytacja przebiegła sprawnie i bez zbędnych wątpliwości. 

Takie wydarzenia mają nie tylko propagować naukę pierwszej pomocy, ale także uświadomić, że 

nasze zaangażowanie i chęć działania mogą komuś uratować życie. 

 

KONFERENCJA Z IMPRO. Dzielnie się wiedzą i umiejętnościami należy do przyjemności i jest 

zaszczytem.  

Przekonaliśmy się o tym podczas międzynarodowej Konferencji „ImroVszkole. Innowacja 

edukacyjna”, która odbyła się w konstancińskim Domu Kultury w ubiegłym tygodniu. Naszą szkołę 

reprezentowała delegacja w osobach pani Kamili Kulbackiej -Trzaskowskiej , Grażyny Truszkowskiej i 

ich uczniów z klas 5f i 7b. Celem udziału zespołu było podzielenie się z nauczycielami z Polski i 

Słowenii metodą IMPRO, którą realizujemy na naszych lekcjach języka polskiego i edukacji globalnej. 

Zademonstrowaliśmy ulubione gry integracyjne i symulację lekcji IMPRO o wytwarzaniu 

elektryczności z energii Słońca. Dzieci i nauczycielki znakomicie się zaprezentowały, co wywołało 

entuzjazm i uznanie obserwujących lekcje nauczycieli z całej Polski. Komplementów pod naszym 

adresem i pochwał wdrażanych w SP4 metod nie było końca. Wyszkoleni przez nas nauczyciele 

zapewniali, że przekazaną przez nas wiedzę będą krzewić w swoich szkołach, a swoje lekcje uczynią 

tak radosnymi, jak się to nam udaje na co dzień.  

Cieszymy się, że Czwórka mogła uczestniczyć w promowaniu tego, czego nauczyliśmy się w ciągu 

ostatnich miesięcy, a co zawdzięczamy warsztatowi zaprezentowanemu w Ełckim Centrum Kultury w 

ramach programu Young Theater. Zaszczyt udziału w konferencji skłania nas do kontynuacji 

współpracy z organizatorami, czyli panią Katarzyną Michalską i Anną Krajewską, które doceniły 

dorobek zespołu IMPRO z Czwórki i zapowiedziały, że wkrótce będziemy współautorami podręcznika 

nieocenionej metody, która pomaga w przełamaniu nieśmiałości uczniów, integracji zespołów 

klasowych, a wreszcie sprzyja radosnemu przetwarzaniu ważnych i niełatwych treści nauczania 

każdego przedmiotu w formie zabawy wywiedzionej z teatru.  

 

JUTRO ZALEŻY OD NAS. ,,Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za świat”, ,,Człowiek jest największym 

zagrożeniem planety”, ,,Od dzieci zależy, co będzie dalej”, ,, Dzieci mają wpływ na rodziców, 

nauczycieli” – to kilka stwierdzeń, które padły 9 października 2019 roku podczas spotkania 

autorskiego z Panią Dorotą Sumińską w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. Jego uczestnikami byli 

m.in. uczniowie klasy 3c z wychowawcą i nauczycielem bibliotekarzem. Pisarka, która opublikowała 

wiele książek o zwierzętach, ludziach, podróżach i życiu odpowiadała na liczne pytania czytelników. 

Odsyłała również do swoich poradników, biografii, powieści, książek podróżniczych dla dorosłych i 

dzieci. Opowiadała o swojej pracy zawodowej (jest lekarzem weterynarii, z zamiłowania zwierzęcym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz_weterynarii


psychologiem, publicystką, dziennikarką, prowadziła programy telewizyjne i radiowe). Z wielkim 

zaangażowaniem skupiła się na uświadamianiu, że podobnie jak szesnastoletnia Greta Thunberg ze 

Szwecji wszyscy powinniśmy walczyć o podnoszenie świadomości na temat problemów 

klimatycznych i tak postępować, by zatrzymać proces globalnego ocieplenia oraz jego skutki. Pani 

Dorota Szumińska wykazała jak w szybkim tempie zmienia się klimat na Ziemi, giną owady zapylające 

i zwierzęta żyjące pod ziemią, ubożeje fauna i flora, na świecie brakuje wody, zmienia się 

ukształtowanie terenów np. dla hodowli zwierząt lub roślin, przemysłu. Na licznych przykładach 

pokazała, że człowiek już dzisiaj musi myśleć o przyszłości. Mówiła o marzeniach - nie o rzeczach, do 

których wyprodukowania potrzeba wielu składników, a ,,marzeniach o różnych ideach, dzięki którym 

wszystkim będzie lepiej”. Zachęcała też do przestrzegania przykazania ,,Nie zabijaj”, unikania jedzenia 

mięsa, gier i zabaw bez komputera, różnych aktywności ruchowych, zakładania Klubów Oszczędzania 

oraz stosowania naturalnych nawozów. Podkreśliła, że dzieci mają wielki wpływ na dorosłych i razem 

powinnyśmy być eko, bo to od naszych codziennych zachowań zależy jakość środowiska, zdrowie, a 

także losy Ziemi. 

Na zakończenie spotkania uczniowie mogli pozyskać od Gościa autograf do swojej książki i wykonać 

pamiątkowe zdjęcie. B. Merchelska 

 

STYPENDIA „ORZEŁ Z CZWÓRKI” PRZYZNANE!. Po raz drugi mamy okazję uhonorować najlepszych 

uczniów naszej szkoły stypendium „Orła z Czwórki” w ramach projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. 

Lepsza przyszłość.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM.02.02.01-28-0035/17-00. Stypendium wypłacane 

będzie przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 z przeznaczeniem na potrzeby edukacyjne 

- łącznie 1000 zł. Wyróżnieni uczniowie mają pełną swobodę dysponowania otrzymanymi pieniędzmi. 

Jesteśmy przekonani, że zrobią to z pożytkiem.  

4 października 2019 roku, podczas spotkania klas VII i VIII uroczyście wręczono stypendia szkolne 

przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, którzy wykazują w środowisku szkolnym dużą 

aktywność oraz dbają o własny rozwój. Dyrektor szkoły Wanda Wojnowska wyróżniła uczniów, którzy 

uzyskali rekomendacje Komisji Stypendialnej. Wśród najlepszych znaleźli się: Paulina Kuczyńska z 

klasy VIIb, Zuzanna Nikonowicz - VIIIc, Hubert Grzymkowski - VIIb, Piotr Kulik- VIIIc, Jakub 

Siemieniewcz – VIIIc.  

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy im dalszych sukcesów edukacyjnych oraz nowych form 

szkolnych aktywności. 

 

JAK ROZWIJAĆ MYŚLENIE? Klasy 2c i 2 e nawiązały w tym roku współprace programową z Fundacją 

Uniwersytet Dzieci. Z bogatej oferty projektów wybrały cykl "Mali inżynierowie. Czym możemy 

podróżować?" Regulamin wyraźnie określa warunki uczestnictwa. Każda grupa ma obowiązek 

zrealizować 2 zajęcia wstępne oraz 6 zajęć głównych. Zarówno te pierwsze, jak i drugie, wybiera się z 

gotowej listy. Wszystkie tematy mają bogatą obudowę dostępna online na stronie Fundacji - filmy, 

karty pracy, szczegółowe scenariusze, które nauczyciele mogą modyfikować według własnych 

https://edutorial.pl/recenzje/5-ksiazek-dla-dbajacych-o-zdrowie/


potrzeb. W minioną sobotę mali inżynierowie z obu klas drugich zrealizowali pierwsze zajęcia z 

projektu. Tak się złożyło, że każda klasa wybrała temat "Jak rozwijać myślenie?", ale zrealizowała go 

nieco inaczej. Uczniowie klasy 2c, po obejrzeniu filmu i przeanalizowaniu procesu myślowego od 

określenia problemu wywołanego zaskoczeniem, poprzez generowanie pomysłów służących jego 

rozwiązaniu, planowanie pracy i wreszcie efektywne działanie, zmierzyli się z zadaniem "Klasowe 

urodziny". Uczniowie pracowali w trzech zespołach, z których każdy był odpowiedzialny za inny 

element udanej imprezy: dekoracje, poczęstunek i zabawy dla gości. Pierwsza grupa przygotowała 

kolorowe muszki dla wszystkich uczestników oraz zmieniła aranżację klasowej przestrzeni. Druga 

grupa, w oparciu o dostępny sprzęt sportowy, wymyśliła ciekawe zabawy na szkolnym korytarzu, a 

trzecia przygotowała słodki bufet, na którym znalazły się m. in. maluteńkie kanapeczki z herbatników 

posmarowanych masłem orzechowym i udekorowanych świeżymi owocami. 

Uczniowie klasy 2 e realizując ten sam scenariusz, mieli nieco inne zadania. W pierwszej części zajęć 

uczniowie otrzymali mapy z zaznaczonymi elementami terenu: górami, lasem, oczkiem wodnym, 

domkiem, górką z kamieni. Pierwszym zadaniem było stworzenie terenu z mapy na szkolnym 

korytarzu z przedmiotów dostępnych w klasie i na korytarzu. I tak oto powstały góry z kanapy i 

kocyków, górka z poduszek, las ze szkolnych roślin, oczko wodne z szarf oraz domek ze stolika. 

Pomysłowość dzieci nie zna granic! Gdy „teren” był już gotowy uczniowie pracując w parach, ukryli 

tam obrazki zaznaczone na mapie. Następnie bawili się w małych detektywów szukając ilustracji 

ukrytych przez inne drużyny. Ukryte, a następnie znalezione zdjęcia miały wspólny motyw- urodziny. 

Po wysłuchaniu opowiadania o zapomnianych urodzinach, uczniowie wcielili się w role bohaterów. 

Musieli przygotować przyjęcie urodzinowe- robić „coś z niczego”. Podzieleni na zespoły wzięli się do 

pracy: powstały dekoracje stołu z bibuły, baloników i serwetek, tort z kartonu. Jeden z zespołów był 

odpowiedzialny za przygotowanie zabaw i gier, w których wszyscy uczniowie chętnie wzięli udział. 

Wszystkie dzieci świetnie się bawiły i z niecierpliwością oczekują na kolejną sobotę w szkole. 

 

„aleMĄDRALI” SPOTKANIE Z X MUZĄ 

 

Projekt objęty był patronatem Prezydenta Miasta Ełku. Patronat medialny zapewniło Radio 5. 

Partnerami działań byli: 

 Ełckie Centrum Kultury (baza, organizacja warsztatu) 

 Teatr Politechniki Warszawskiej (organizacja warsztatu) 

 Teatr Delikates (organizacja warsztatów) 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” (współorganizacja przedsięwzięcia 

i organizacja warsztatu) 

 Elżbieta Napiórkowska (organizacja warsztatu) 

 Tomasz Walczuk (organizacja warsztatów) 



Zorganizowano 8 bloków warsztatowych. Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono serię 

warsztatów. Tak widzą je sami uczestnicy: 

 

20 września 2019 roku odbyło się spotkanie z cyklu „aleMądrale” pod hasłem „Piosenki i melodie 

filmowe”. Gościliśmy uczniów z różnych szkół podstawowych: SP 2, SP 7, SP 6, SP 5, SP 3 oraz SP 9. 

Naszą “Czwórkę” reprezentowali: Jakub z V b, Ania z VI f oraz ja, Lena z V f. Śpiewaliśmy utwory z 

różnych znanych bajek, np. „Kolorowy wiatr” z przepięknej bajki pt. „Pocahontas” czy „Pół kroku 

stąd” z filmu pt. „Vaiana: Skarb oceanu”. Oczywiście nie mogło zabraknąć utworu, który zna każda 

mała dziewczynka, „Mam tę moc” z bajki „Kraina lodu”. Zajęcia minęły nam w bardzo miłej i 

muzycznej atmosferze. Z niecierpliwością czekamy na następne. Lena Podemska, Vf 

 

Ruszył międzyszkolny projekt aleMĄDRALE. Projekt adresowany jest do uczniów zdolnych z ełckich 

szkół podstawowych. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „aleMĄDRALI spotkanie z X Muzą". 

23 września uczestnicy programu "aleMĄDRALE" z ełckich szkół spotkali się w „Czwórce” na 

warsztatach „Bądź prawdziwy, czyli aktorska interpretacja tekstu". Zajęcia były prowadzone przez 

panią Barbarę Biziuk-Wilkiewicz, która na co dzień jest nauczycielką języka angielskiego, ale możemy 

ją też oglądać w rolach filmowych. 

Pierwszym aktorskim zadaniem uczestników była próba szybkiego mówienie przy użyciu przepony, co 

nie było takie łatwe jak się wydawało. Kolejnym wyzwaniem była gra w aktorskie kalambury. Próba 

wcielenia się w różne typy osobowości jak optymista, człowiek zawstydzony czy też małe dziecko 

dostarczyła nam mnóstwo satysfakcji, że podołaliśmy zadaniu, gdy pozostali uczestnicy poprawnie 

odgadli prezentowaną postać. Następnie, w mniejszych grupach, przygotowaliśmy własną 

interpretację otrzymanego wcześniej tekstu. Prezentacja drużyn i sposoby wykonania zadania były 

bardzo zabawne. 

Wszystkim uczestnikom warsztaty bardzo się podobały i z niecierpliwością czekamy na kolejne tego 

typu zajęcia. Amelia Czaplicka, VII b 

 

W czwartek 26 września odbył się warsztat pt. „Muzyczna kawiarenka”, poprowadzony przez panią 

Grażynę Truszkowską w ramach międzyszkolnego projektu „Ale Mądrale”. Spotkanie było 

poświęcone dźwiękowi w filmie. 

Dzięki naszej nauczycielce i ekspertowi panu Marcinowi Pyciakowi z Ełckiego Centrum Kultury 

dowiedzieliśmy się, jak powstaje filmowa warstwa audio. Gość opowiedział nam o specyfice pracy 

dźwiękowców i imitatorów dźwięku. Obejrzeliśmy prezentację i interesujący film dokumentalny o 

sposobach tworzenia tego, co słyszymy, śledząc losy ulubionych bohaterów ze szklanego ekranu. 

Poznaliśmy historię dźwięku w filmie, narzędzia, jakimi posługuje się dźwiękowiec, język produkcji 

filmowej. Mogliśmy też posłuchać wybitnej muzyki filmowej, której do tej pory nie znaliśmy. Zrobiła 

na nas duże wrażenie. Zrozumieliśmy, jaką rolę odegrały przeboje takich kompozytorów jak Enio 

Morricone znany jako autor muzyki do filmu „Misja”, John Williams, któremu zawdzięczamy 



powszechnie znane nuty z „Gwiezdnych wojen” i „Szczęk”, a także Wojciech Kilar – polski artysta, 

który skomponował np. poloneza do „Pana Tadeusza”. 

Czas w „Muzycznej kawiarence” upłynął bardzo szybko i aktywnie za sprawą przeróżnych zadań i gier. 

W ramach pracy zespołowej sporządziliśmy zbiór cech i umiejętności dobrego dźwiękowca 

filmowego. Na wzór telewizyjnego „Masterchefa” tworzyliśmy i prezentowaliśmy własne dzieła - 

zwiastuny filmowe na podstawie naszych oryginalnych scenariuszy, do których opracowaliśmy 

dźwięki z zastosowaniem niekonwencjonalnych produktów - narzędzi imitujących rzeczywistość 

fabularną: plastikowej miski, desek, patyków i szyszek, monet, folii, przyborów kuchennych, 

makaronów, suszarki… 

Wspólnie z naszymi nauczycielami odgadywaliśmy zagadki muzyczne. Zabawa w konwencji programu 

„Jaka to melodia?” okazała się nie lada gratką nawet dla pana Marcina Pyciaka. Dzięki naszemu 

ekspertowi i nauczycielom rozpoznaliśmy prawie wszystkie utwory ze znanych i lubianych produkcji 

filmowych. 

Warsztat był bardzo ciekawy i można było wynieść z niego wiele przydatnych informacji. Bawiliśmy 

się wybornie. Eryk Makuch, klasa 7b 

 

27 września zebraliśmy się na korytarzu, pod pokojem nauczycielskim, gdzie spotkaliśmy się z 

prowadzącymi. Po krótkim wstępie na holu rozbrzmiał dźwięk alarmu przeciwpożarowego, 

spokojnym tempem wraz z pozostałymi uczestnikami wyszliśmy na szkolne boisko. Gdy ćwiczenia się 

zakończyły, udaliśmy się do czytelni, gdzie pokazano nam fragment serialu. Zobaczyliśmy 

improwizację wykonaną przez aktora - pana Grzegorza. Potem rozmawialiśmy o samym słowie 

improwizacja i jego znaczeniu. Następnie przeszliśmy do sali z lustrami, gdzie pod czujnym okiem 

specjalistów w tej dziedzinie - p. Grzegorza Sierzputowskiego, p. Wiktora Malinowskiego i p. Kamili 

Kulbackiej-Trzaskowskiej - nauczycielki języka polskiego, odbyliśmy zajęcia o tworzeniu obrazu 

filmowego. W grupach tworzyliśmy takie właśnie obrazy. Bardzo podobały mi się takie zajęcia, 

ponieważ zintegrowały mnie z innymi osobami uczestniczącymi w „ aleMądrale”. Ania Jonik 

 

Warsztat, w jakim miałam przyjemność uczestniczyć, nosił tytuł "Od fotografii do filmu". 

Prowadzącymi byli Pan Tomasz Walczuk - zawodowy fotograf, oraz nauczyciel SP 4 - Pan Sławomir 

Krakowiak. Odbył się on w naszej szkole, 4 października bieżącego roku. 

Pan Walczuk rozpoczął od przedstawienia samych początków fotografii, jakimi były hieroglify, a 

później camera obscura. Pokazał nam pierwsze w historii ludzkości zdjęcie, zrobione w 1826 roku! Na 

koniec pierwszej części warsztatu opowiedział o fotografii współczesnej, czyli rewolucji cyfrowej oraz 

na samo zakończenie przedstawił rodzaje kompozycji i częste błędy popełniane podczas robienia 

zdjęć. 

Po krótkiej przerwie Pan Tomasz Walczuk przestawił nam pierwszy w historii film - "Wyjście 

robotników z fabryki" autorstwa braci Lumiere, stworzonego w 1895r. Następnie prowadzący 

powiedział opowiedział nam o tym, czym jest film i od czego zacząć, gdy sami będziemy chcieli 

tworzyć. Pan Walczuk dał nam również wskazówki o nagrywaniu smartfonem. Kolejną częścią 



prezentacji było przedstawienie nam rodzajów filmów oraz ruchów kamery. Na sam koniec 

obejrzeliśmy krótki film o ciekawych konstrukcjach kamer użytych podczas nagrywania kultowych 

produkcji filmowych. Nadia Maliszewska, VIII b 

 

1 października 2019 r. szkolna ekipa „aleMądrale” udała się do Ełckiego Centrum Kultury. Tam 

obejrzeliśmy film pt. „Kamienie na szaniec”, który opowiada o losach grupy warszawskich harcerzy, 

którzy w momencie wybuchu II wojny światowej wchodzili w okres dorosłości i których wojna 

postawiła przed trudnymi wyborami. Głównymi bohaterami są trzej przyjaciele – członkowie Szarych 

Szeregów: Rudy”, Zośka oraz Alek. Po projekcji podzielono nas na dwie grupy: część z nas miała 

warsztat zatytułowany „Rekwizytornia”, część filmoznawstwo. 

Podczas zajęć „W świecie filmu” omawialiśmy m. in. pojęcia związane z filmem, takie jak: fabuła, 

montaż czy ujęcie, ale także poznaliśmy ludzi kina i ich funkcje. Dowiedzieliśmy się, na czym polega 

różnica między muzyką diegetyczną i muzyką niediegetyczną oraz nauczyliśmy się rozpoznawać 

gatunki filmowe. Poznaliśmy również nazwy nagród filmowych. Mieliśmy szansę obejrzeć jeden z 

pierwszych filmów braci Lumière „Wjazd na stację w Ciotat” z 1895 roku. Po warsztatach z pewnością 

będziemy bardziej rozumieli, jak ważną rolę odgrywa w filmie muzyka. Warsztaty profesjonalnie 

poprowadziła pani Ewelina Zbydniewska – filmoznawca z ECK-u. 

Zajęcia „Rekwizytornia” przygotowała i sprawnie poprowadziła pani Joanna Pabich. Na rozgrzewkę 

musieliśmy wymyślić inne zastosowanie miotły. Okazało się, że nasza wyobraźnia nie ma granic i że 

miotła może zamienić się w rożne rzeczy. Po rozgrzewce przeszliśmy do kilku gier aktorskich z 

użyciem przeróżnych rekwizytów, które pobudziły naszą wyobraźnię, aktywność twórczą oraz 

wyrażanie emocji. Dzięki warsztatom uzmysłowiliśmy sobie, jak ważne są w filmie rekwizyty, jak w 

nietypowy sposób można je wykorzystać, aby zbudować oryginalną scenografię. Uważamy warsztaty 

za bardzo twórcze i udane. Bartosz Borowski kl. 6c, Jakub Siemieniewicz, kl.8c 

 

11 października odbyły się ostatnie przed finałem warsztaty. Prowadziły je panie Milena Laszkowska 

oraz Elżbieta Napiórkowska -nauczycielka plastyki i języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w 

Rękusach. Aby wprowadzić uczestników w filmowy nastrój, czytelnia naszej szkoły zamieniła się w 

kinową salę pełną plakatów filmowych i pudełek po popcornie. Na początku uczniowie zostali 

zapoznani z funkcjami i rodzajami plakatu, poznali też techniki produkcji plakatu: sitodruk i offset. 

Uczniowie mieli okazję dotknąć i obejrzeć przykłady linorytu (jest to pierwowzór druku offsetowego). 

Następnie, uczestnicy zmierzyli się z wyzwaniem – musieli odgadnąć tytuły obecnie puszczanych w 

kinie filmów na podstawie małych fragmentów pociętych plakatów. Jak się okazało, młodzież jest na 

bieżąco z repertuarem kin. Kolejnym elementem spotkania było wprowadzenie do historii kina oraz 

plakatów do najbardziej przełomowych dzieł filmowych. Uczestnicy zobaczyli, między innymi, 

pierwszy plakat filmowy na świecie z 1985 roku, dowiedzieli się o niezwykłej historii pierwszego 

horroru „Nosferatu” z 1922 roku, a także poznali okoliczności powstania pierwszego filmu 3d z 1950 

roku. Dużym zaskoczeniem dla uczniów były przeróbki plakatów z Chin czy Rosji oraz ciekawostki ze 

świata kina alternatywnego, np. film „Sen” trwający 5 h 20 min. Następnie przystąpiliśmy do analizy 

polskich filmów patriotycznych oraz stworzonych do nich plakatów. Uczniowie znakomicie poradzili 

sobie z zadaniem quizowym dotyczącym polskiego kina patriotycznego. Kulminacyjnym punktem 



naszych warsztatów była projekcja filmu „Akcja pod arsenałem” z 1977 roku. Fabuła filmu nawiązuje 

ściśle do obejrzanego już przez Mądrale filmu „Kamienie na szaniec”, uczestnicy mieli zatem okazję 

porównać techniki filmowe, sposób pracy kamery, aktorstwo oraz zdjęcia z dwóch różnych epok 

filmowych. Warsztaty wprowadziły uczniów w tajniki sztuki tworzenia i projektowania plakatu, dały 

im też ogromną dawkę inspiracji do zmagań finałowych. 

            

Finał IV edycji projektu „aleMĄDRALE” odbył się 17 października 2019 r. w Ełckim Centrum Kultury. 

Na uroczystość przybyło 56 uczniów reprezentujących środowiska wszystkich ełckich szkół 

podstawowych. Mądrale poznawały świat filmu. Podczas zmagań finałowych prezentowały swoje 

umiejętności zdobyte podczas warsztatów tematycznych. Wszystkiemu bacznie przyglądali się 

przybyli na przedsięwzięcie zaproszeni goście. 

Finałowe zmagania rozpoczęły się od wykonania plakatu do treści  obejrzanego filmu patriotycznego. 

W trakcie poszczególnych konkurencji drużyny miały możliwość zdobycia dodatkowych punktów za 

zadanie „przeszkadzajkę”. Pojawiała się ona niespodziewanie i wymagała szybkiej reakcji. Uczniowie 

odgadywali znane ścieżki filmowe, reżyserów czy nagrody ze świata filmu. Redagowali wypowiedź 

bohatera filmu nawiązującą do obejrzanej sceny. Odczytywali fragment literacki na dwa sposoby: 

jako wykonawca hiphopowy podczas swojego koncertu i jako pacjent czekający z bólem zęba w 

poczekalni gabinetu stomatologicznego. Równolegle na scenie Ełckiego Centrum Kultury drużyny 

wykonywały własną propozycję statuetki filmowej. Jedno z najbardziej widowiskowych zadań 

polegało na zaimprowizowaniu w swojej grupie krótkiej sceny do fragmentu powieści „Kamienie na 

szaniec”. Gracze mogli wprowadzać także improwizowane dialogi. Wielu emocji dostarczyło 

Mądralom zadanie polegające na wykonaniu zdjęcia (z wykorzystaniem zasad dotyczących 

kompozycji obrazu, mocnych punktów, linii wiodących, ruchów obiektywu) na wybrany 

temat.  Dużym  zaangażowaniem wykazały się drużyny wcielające się w rolę Pawła i Gawła z utworu 

A. Fredy. Tym bardziej, że na scenie miały wykorzystać rekwizyty, których wcześniej nie widziały. 

Wykonanie piosenek ze znanych produkcji filmowych zakończyło tegoroczne zmagania drużyn. 

Tytuł tegorocznych „superMĄDRALI” trafił do drużyny Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława 

Szafera w Ełku. 

Projekt uzyskał dofinansowanie Urzędu Miasta Ełku.  

„CZWÓRKA”NA ROWERACH W CEE. 25 września w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 

odbył się turniej rowerowy podsumowujący obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu. Do rywalizacji stanęło pięć trzyosobowych drużyny z naszej szkoły przygotowane i pod 

opieką Sławomira Krakowiaka.  

Naszą szkołę reprezentowali:  

Klasy 5: Jan Grzymkowski, Michał Włodarczyk, Adam Pieńkosz. 

Klasy 6: Aleksander Grodzki, Wiktor Malinowski, Hanna Kozłowska. 

Klasy 7: Paulina Kuczyńska, Hubert Grzymkowski, Eryk Makuch, 

Kamil Korolczuk, Bartosz Grzesiuk, Jakub Jagiełło.  



Klasy 8: Jakub Siemieniewicz, Igor Grajewski, Adam Chwiedor.  

Pierwszą konkurencją w turnieju była jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego po wytyczonej 

trasie. Drugą konkurencją był tor przeszkód, który sprawdzał umiejętności manewrowania 

jednośladem. Impreza była świetną okazją do promowania roweru jako pojazdu ekologicznego w 

ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Honorowy patronat nad imprezą objął Miejski Zakład 

Komunikacji, był on również głównym fundatorem nagród. Rywalizacja w turnieju zakończyła się 

wspólnym ogniskiem.  

Po podsumowaniu wyników rywalizacji pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji zajęła drużyna z 

naszej szkoły w składzie Adam Chwiedor, Igor Grajewski, Jakub Siemieniewicz. 

Pozostałe drużyny zajęły czwarte, piąte, szóste i ósme miejsce.  

Gratulujemy.  

 


