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TROPEM WILCZYM 2020. 1 marca 2020 roku grupa 71 uczniów naszej szkoły uczciła obchody 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych biegiem miejskim pod nazwą „Wilczym Tropem”. 

Miał on dystans 1963m. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci żołnierza wyklętego – Józefa 

Franczaka „Lalka”, który zginął w 1963 roku. To była już ósma edycja tego biegu. Odbył się on 

jednocześnie w 93 polskich miastach, jak i również za granicą. Cele tej imprezy to: przekazywanie 

treści historycznej oraz popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, popularyzacja 

biegania jako formy rekreacji fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

regionu, promocja miasta Ełk. 

Na starcie wraz z naszymi biegaczami stanęło ponad 500 osób. Wszyscy, przy słonecznej bardzo 

sprzyjającej jak na tę porę roku aurze pokonali trasę, a w nagrodę każdy uczestnik otrzymał 

pamiątkowy medal. Dziękujemy za udział i widzimy się na stracie już za rok! 

 

NA FALI SUKCESU. XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

odbył się 24 lutego 2020 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku. 

Przebiegał pod hasłem „Człowiek przed lustrem swoich czasów” i adresowany był do uczniów 

najstarszych klas szkoły podstawowej i do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs składał 

się z formuł: recytatorskiej, recytatorskiej w języku obcym, poezji śpiewanej, fotograficznej, 

plastycznej, historycznej oraz konkurs poetycki „Piórem wyrażone”. Cele tego konkursu to m.in. 

popularyzacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, 

odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów oraz promowanie młodych talentów. 

Naszą szkołę godnie reprezentowało czworo ósmoklasistów i wszyscy odnieśli sukces. W kategorii 

konkurs recytatorski II miejsce zajęła Julia Emilia Sarnacka z kl. 8c, a wyróżnienie zdobył Igor 

Grajewski z kl. 8c. Recytowali oni ambitne utwory K.K. Baczyńskiego i T. Różewicza. W kategorii 

konkurs poetycki „Piórem wyrażone” nie miała sobie równych Dominika Sabasińska z kl. 8c, która 

uzyskała I miejsce w tym konkursie za wiersz pt. „Ślepy tor”. W dziedzinie poezji śpiewanej III miejsce 

wyśpiewała Nadia Maliszewska z kl. 8b. Wszyscy nasi reprezentanci 28 lutego wzięli udział w 

uroczystej gali w ECK-u z okazji Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół nr 2 w Ełku, podczas której 

podsumowano też konkursy i nagrodzono wyróżnionych uczniów. Laureatom konkursu serdecznie 

gratulujemy! 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. 26.02.2020r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policją, w którym 

wzięły udział klasy 6a i 6c. Lekcja otwarta została zorganizowana przez dwie nauczycielki Pania 

Natalię Jurczyk-Lemieszonek oraz Panią Justynę Jagielską-Dziubę. Tematem rozmowy było nasze 

bezpieczeństwo w sieci. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy takich jak to, iż wzrosła ilość 

wykroczeń w internecie u osób poniżej 12 roku życia. O dziwo, policjantka powiedziała, że w naszej 

szkole nie dochodzi do wykroczeń w sieci, a przynajmniej, że takowych nie pamięta. Mówiła też o 

skutkach prawnych, które nas dotyczą jeśli nie będziemy przestrzegać prawa, ponieważ od 13 do 17 

roku życia w prawie jesteśmy określani jako osoby nieletnie, a przez to musimy ponosić 



konsekwencje za nasze przewinienia i w najgorszych przypadkach możemy pójść do zakładu karnego 

dla nieletnich, a w najlepszym zostanie to przewinienie wpisane do kartoteki. Dzięki tej lekcji 

zrozumieliśmy, że internet to bardzo ciekawe miejsce, lecz może stać się niebezpieczeństwem. Julia 

Kamińska klasa 6c 

 

POMAGAMY! W okresie 10 – 28 lutego 2020 roku na terenie biblioteki SP nr 4 w Ełku odbyła się akcja 

charytatywna na rzecz wsparcia leczenia dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni HANNY 

POCZOBUT i KACPRA BORUTY. W wyniku zbiórki pozyskano 700 zł. Kwotę tę wpłacono na konto 

Fundacji ,,Siepomaga” jako ,,Darowiznę” od Społeczności SP nr 4 w Ełku. Wszystkim, którzy 

wspomogli zebranie tych pieniędzy – serdecznie dziękujemy. 

Informujemy, że z inicjatywy uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli na terenie szkoły odbędą się 

niebawem kolejne akcje wspierające. Serdecznie zapraszamy do aktywnego w nich udziału. 

 

ZŁOTO  DLA  WIOŚLARZY Z  SP 4. 28 lutego 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. 

Sztafeta żeńska w składzie: Maja Grzegorczyk, Agata Ruchlewicz, Magdalena Należyta, Maja 

Fadrowska była bezkonkurencyjna. Dziewczęta wywalczyły złoto. 

Nasza sztafeta męska w składzie: Maciej Redlin, Hubert Hyzopski, Chwiedor Adam, Bartosz Jurski 

zajęła III miejsce. 

Szkołę w konkurencjach indywidualnych reprezentowali: 

Maja Grzegorczyk, Agata Ruchlewicz, Magdalena Należyta, Maja Fadrowska, Maciej Redlin, Hubert 

Hyzopski, Chwiedor Adam, Bartosz Jurski, Stefan Cholewicki, Kacper Pieńkosz, Olaf Płatek, Tański 

Jędrzej, Marcin Kucharski. 

Maja Grzegorczyk w klasyfikacji ogólnej wywalczyła I miejsce, 

Hubert Hyzopski w klasyfikacji ogólnej zajął II miejsce. 

GRATULUJEMY! 

 

ORTOGRAFICZNA MAESTRIA. Wielokrotnie dowiedliśmy, że w dziedzinie ortografii mamy w naszej 

szkole prawdziwych fachowców wśród uczniów. Im więcej ortograficznych zmagań, tym więcej 

znawców tej dziedziny i miłośników ortografii. W ciągu roku szkolnego dobywają się różne potyczki 

ortograficzne, których cel to: propagowanie zasad poprawnej pisowni, sprawdzenie umiejętności 



pisania ze słuchu, promowanie młodych talentów, budzenie szacunku do języka ojczystego. 25 lutego 

2020 r. w SP 5 w Ełku odbył się III Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando Patriotyczne”. 

Adresatem tego wydarzenia byli uczniowie klas III-VIII ełckich szkół podstawowych, a patronatem 

objęli je: Senator Małgorzata Kopiczko, Prezydent Miasta Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku oraz 

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. „Dyktando Patriotyczne” odbywało 

się w trzech kategoriach: trzecioklasiści, uczniowie klas IV-VI oraz najstarsza kategoria: siódmo- i 

ósmoklasiści. Każda szkoła zgłaszała po trzech reprezentantów w każdej kategorii. Naszą 

„Czwóreczkę” reprezentowali:Lilianna Lutkiewicz kl. 3c, Lilianna Supińska kl. 3d i Damian Wroczyński 

kl. 3d, Julia Kamińska kl. 6c, Aniela Jaroszewska 6d i Maja Hutna kl. 6e oraz Piotr Kulik kl. 8c, Jakub 

Dzierżanowski kl. 8a i Patryk Kostyk kl. 8a. Teksty dyktand były dość trudne, a konkurencja wśród 

uczniów duża - 46 uczestników. Tym bardziej cieszą nas sukcesy, które osiągnęli w tym konkursie nasi 

uczniowie. 3 marca na uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

zostało zaproszonych troje naszych reprezentantów. Piotr Kulik zajął III miejsce, a Jakub 

Dzierżanowski zdobył wyróżnienie. W najmłodszej grupie dobrze wypadła Lilianna Lutkiewicz, która 

zajęła w swojej kategorii wiekowej III miejsce. Warto wspomnieć, że w I edycji międzyszkolnego 

Dyktanda Patriotycznego mieliśmy troje laureatów, w II edycji 5 laureatów i jedno wyróżnienie. 

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy umiejętności i wiedzę ortograficzną utrzymują na bardzo 

dobrym poziomie. Wielkie brawa! 

 

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE – FINAŁ. 6 marca 2020 r. już po raz XIV odbył się Powiatowy 

Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny „Cudze chwalicie, swego nie 

znacie”. Kolejny raz młodzi wykonawcy starali się ocalić od zapomnienia poezję dawnych i 

współczesnych twórców naszego regionu, oddać ich wrażliwość i umiłowanie tej ziemi. Naszą szkołę 

reprezentowała bardzo silna grupa recytatorów, wyłonionych podczas szkolnych eliminacji: Hanna 

Liszewska, Jakub Łukawski, Bartosz Borowski, Igor Grajewski i Aleksandra Ciborowska. Serdecznie 

gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie naszym laureatom: Igorowi Grajewskiemu z kl. 8c 

za zajęcie II miejsca w kategorii klas 7-8 i Jakubowi Łukawskiemu z kl. 5b za zdobycie III miejsca w 

kategorii klas 5-6. Laureaci części powiatowej za tydzień wezmą udział w regionalnym finale konkursu 

w Olecku. Życzymy powodzenia! 

 


