
2004/05 
 
FINAŁ KONKURSU "EUROPA W SZKOLE"  
  
  20 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość nagrodzenia finalistów 
XIV edycji konkursu „Europa w szkole”. Na konkurs wpłynęło ponad 75 tysięcy prac. Prezentacja 
komputerowa „Podróż bez granic” wykonana przez uczniów klasy szóstych znalazła się wśród dwustu 
wyróżnionych. Naszą grupę reprezentowali: Hania Michoń, Piotr Bilbin i Jacek Komakowski. Nagrody 
wręczyła im przedstawicielka Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Otrzymaliśmy m.in. cyfrowy 
aparat fotograficzny i mapy prezentujące proces integracji. Podczas przerwy z Panią Honoratą 
Waszkiewicz (jedna ze współorganizatorek konkursu) zwiedzaliśmy ogrody biblioteki, które ciągną się 
na dach gmachu.  
  
       
SPORTOWE SUKCESY  
  
 16 maja podczas meczu w Górowie Iławieckim nasza drużyna zajęła V miejsce w Mistrzostwach 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkół Podstawowych w Piłce Siatkowej Trójek Chłopców. W 
składzie drużyny: Damian Sasiński, Michał Wesołowski, Arkadiusz Borawski, Piotr Dołżyk, Łukasz 
Markowski, Adam Radulski, Mateusz Furman, Daniel Jańczyk. Trenerem drużyny jest p. Marian 
Malewski. Gratulujemy zwycięstwa.  
  
   
DNI PATRONA SZKOŁY - ZIELONY TYDZIEŃ 18-23 kwietnia 2005  
  
  „Zielony Tydzień” w grupach „0” przebiegał pod hasłem „Co Ziemia ma na głowie?”. Klasy I 
poznawały „Dobre rady na złe odpady”. Uczniowie klas II poszukiwali „Żywiołów w naszym mieście” a 
III poznawali kłopoty naszej planety, tworzyli układ słoneczny i wysłali „SOS dla Ziemi”. W klasach IV, 
V i VI zajęcia rozbudowano odpowiednio wokół zagadnień: odpady, woda, energia. Najczęstszymi 
formami aktywności były monitoringi, wycieczki, spotkania z ekspertami. Nie zabrakło też małych 
form dramatycznych i zabawy przy „KOLE NATURY”.  
  
       
  23 kwietnia tradycyjnie spotkaliśmy się na rodzinno-szkolnym pikniku z okazji Dni Patrona. Pogoda 
dopisała. O humory zadbali artyści z teatru „Kabała”. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły 
się popisy iluzjonisty. Reprezentujące klasy rodziny startowały w konkurencjach sportowych 
(przeciąganie liny, wyścigi). Biblioteka szkolna przeprowadziła loterię zbierając fundusze na zakup 
książek.  
  
  
   Po raz piąty na boisku sali gimnastycznej rozegrany został mecz finałowy Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej 
Rodziców. Naprzeciw siebie stanęły drużyny rodziców reprezentujące klasy III c (Wojciech 
Frączkowski, Krzysztof Hanusko, Mariusz Pankratiew, Przemysław Perzyk, Marek Słyż, Dariusz 
Wiśniewski) i IV c (Waldemar Białek, Michał Gąszczak, Magda Łoniewska, Marian Malewski, Rajmund 
Rusiecki, Grzegorz Skindzier). Zwycięzcą została drużyna klasy IIIc. Gratulujemy wszystkim drużynom, 
które zmagały się w tegorocznych rozgrywkach.  
  
      
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ H.CH. ANDERSENA - KONKURS LITERACKI  
  
  W ramach obchodów Roku Andersena Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku zaprosiła uczniów 
trzecich i czwartych klas, ełckich szkół, do udziału w konkursie, którego celem było   rozbudzenie 



potrzeby  czytania  baśni poprzez poznanie życia i twórczości autora. Formuła konkursu przewidywała 
współzawodnictwo indywidualne na dwóch etapach. Do udziału zgłosiło się 25 uczniów, którym 
udzielono w bibliotece szkolnej wszechstronnej pomocy. Pierwszą z nich było wykonanie wystawki 
książek, która wizualnie przybliżyła dzieciom poznawaną postać. Zorganizowano także spotkanie z 
dziećmi, na którym omówiliśmy twórczość autora i utrwaliliśmy treść baśni. Sporządzono także 
kalendarium, które pozwoliło dzieciom  zapamiętać najważniejsze fakty  dotyczące życia H.C. 
Andersena. Z tak poznaną i utrwaloną wiedzą uczniowie przystąpili do konkursu w MBP w Ełku 
osiągając następujące wyniki: I m-ce Joanna Grabek III d, II m-ce Paulina Szypulska IV c, II m-ce Marta 
Zaborowska IV c. Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia.  
 
     
WIOSNA W NASZEJ SZKOLE I EUROPIE  
   
Przeminęła dawno moda na "dzień wagarowicza". Od kilku lat "na topie" są samorządowe i 
europejskie obchody pierwszego dnia wiosny. W tym roku towarzyszyły im dwa wątki: 
 
- prawa i obowiązki ucznia szkoły (STATUT SZKOŁY) i obywatela Europy (KONSTYTUCJA UE) 
- 200-setna rocznica urodzin J.CH. Andersena 
 
Naczelnym hasłem tegorocznej zabawy były BAJKI EUROPY. Uczniowie zaprezentowali bajki 
wybranych narodów, uczestniczyli w quzie europejskim i konkurencjach sportowych. Rodzice 
przygotowali "unijne" ciasta.  
  
 
FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ  
   
 Już od pięciu lat co roku w naszej szkole organizowany jest Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. 
Uczniowie klas IV-VI prezentują przygotowane przez siebie piosenki w języku obcym, którego się uczą 
(język angielski lub niemiecki. Po raz drugi w krótkiej historii festiwalu w przeglądzie udział wzięła 
klasa z nauczania zintegrowanego, która programowo uczy się języka angielskiego od klasy pierwszej. 
Trzeba przyznać, że choć są to najmłodsi uczestnicy festiwalu, to zawsze są świetnie przygotowani. 
Występy uczniów poprzedzone są długimi przygotowaniami. Uczestnicy uczą się śpiewać wybraną 
przez siebie piosenkę, opracowują choreografię oraz muszą zadbać o odpowiednie stroje. W tym 
roku szkolnym konkurs odbył się 8 marca. Zwycięzcy klas IV to: I miejsce klasa II B z piosenką „I’m a 
cowboy”, II miejsce klasa IV D z piosenką „Alphabet Rock”, III miejsce klasa IV A  z piosenką „Pump it 
up”. W kategorii klas starszych (V i VI) komisja wyróżniła: I miejscem klasę VI C, która zaprezentowała 
piosenkę „Mr Postman”, II miejscem klasę VI B z piosenką „He needs somebody to love”, III miejscem 
klasę V D śpiewającą piosenkę „What a wonderful world”  
   
   
EUROPA W SZKOLE  
  
4 marca, podczas uroczystości w Pałacu Młodzieży w Olsztynie dowiedzieliśmy się, ze nasz zespół  
zwyciężył w kategorii prac komputerowych na wojewódzkim etapie konkursu Europa w Szkole. Teraz 
nasza praca przesłana zostanie na etap ogólnopolski do Warszawy. Wykonaliśmy prezentację 
komputerową 25 państw zrzeszonych w Unii Europejskiej. Na prezentację składa się niemal trzysta 
slajdów zawierających informacje o geografii, środowisku, stolicach, znanych i wiielkich 
przedstawicielach narodów, tradycjach i zwyczajach a także szkołach w Europie. A wszysto to dzieło 
uczniów z klas VI a i VI c: Asi Gonciarskiej, Magdy Olszewskiej, Kasi Jastrzębskiej, Moniki Hryń, Hani 
Michoń, Marty Bagińskiej, Pauliny Jackowskiej, Ani Bożewicz, Oli Dudziuk oraz Piotra Bilbina i Jacka 
Komakowskiego. 
 



   
NASZ GŁOS W OBRONIE DRZEW   
  Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody zniosła prawny obowiązek opiniowania 
wycinki drzew przez służby konserwatora przyrody. W różnych miejscach Polski zapoczątkowało to 
masowe wycinanie starych, pięknych drzew pod różnymi pretekstami. Naszego miasta ten problem 
jeszcze nie dotyczy. Chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na rangę zagadnienia i możliwość 
wykorzystania prawa w obronie najpiękniejszych i najstarszych okazów. W pobliżu Ełckiego Centrum 
Kultury znaleźliśmy dwa stare dęby, które spełniają kryteria określone dla pomników przyrody (oba 
na wysokości 1.30 m mają w obwodzie ponad 3 m!). Zebraliśmy podpisy pod wnioskiem do Rady 
Miasta Ełku, w której kompetencjach jest nadanie statusu pomnika przyrody. Uzyskaliśmy pozytywną 
opinię służb konserwatora przyrody. Wierzymy, że nasi radni podejmą taką uchwałę. Będzie to też 
chyba pierwsza w historii miasta uchwała podjęta na wniosek dzieci.  
   
  MY i GALA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO  
  
W dniu 8 lutego 2005 r. w hali Towaru w Warszawie, odbyła się "Gala Sportu Młodzieżowego `2004". 
Podczas uroczystości podsumowano wyniki osiągnięte w minionym roku przez młodych zawodników. 
W czasie Gali wręczono puchary, nagrody i wyróżnienia w klasyfikacjach klubów, gmin, powiatów i 
województw.  Podczas uroczystości nasza szkoła została wyróżniona w sposób szczególny: 
otrzymaliśmy pierwszą  nagrodę za wdrożenie oryginalnego rozwiązania organizacyjno- 
programowego realizacji wychowania fizycznego.  Autorem programu „Masz wybór – wybierz 
zdrowie” jest p. Zbigniew Bogdan. Realizacja programu przez zespół nauczycieli wychowania 
fizycznego w naszej szkole umożliwia m.in. organizację zajęć fakultatywnych zgodnie z 
zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów klas IV-VI. Nagrody (m.in. kamera cyfrowa, 
wideoodtwarzacz, dwa zestawy piłek eduball...) wręczył nam Pan Wiesław Wilczyński, Podsekretarz 
Stanu w MENiS 
 
    
RODZICE I PRZYJACIELE POMAGAJĄ SZKOLE  
  
W tym roku szkolnym wielokrotnie Rodzice naszych uczniów odpowiadali na nasze potrzeby niosąc 
pomoc. Serdecznie dziękujemy wszystkim. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do:  
- Rodziców uczniów klasy IVc, którzy wyremontowali salę 211 
- Rodziców uczniów klas 0A i 0B, którzy wyremontowali salę 108 
- Rodziców uczniów klasy IA i IID, którzy wymienili podłogę w sali 111.  
- Rodzicom i Firmom, które dofinansowały zakup zmywarki do naczyń do szkolnej stołówki: Państwu 
Kondratom, Słyżom, Lorencom, Orpikom, Basiewiczom, Bobowikom oraz firmom: „Plastimet”, 
„ALWA", Zakładowi Usług Kominiarskich i Zakładowi Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych p. Zenona 
Szyłaka. 
  
BEZPIECZNE FERIE  
  
  Wszystkim uczniom, których rodzice wyrazili taką potrzebę, zapewniliśmy udział w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych z inicjatywy nauczycielek: p. Iwony Baranowskiej, p.Ewy 
Cywoniuk, p. Jadwigi Jankowskiej. W atrakcyjnych zajęciach na terenie szkoły i poza nią przewidziano 
m.in. liczne konkursy plastyczne i sportowe, zajęcia na pływalni, kulig, przejazd kolorowym cygańskim 
wozem.   
    
KARNAWAŁ  
  
  Tradycji karnawałowej stało się zadość. 8 stycznia na zabawie karnawałowej spotkali się najmłodsi 
uczniowie i ich rodzice. Profesjonalizmowi prowadzącego (TANMUZ) zawdzięczamy niepowtarzalną 



atmosferę, która sprawia, że muzyczne rytmy w równym stopniu angażują dzieci jak i dosrosłych. Była 
też niespodzianka. Odwiedziły nas bajkowe postacie: zespół rodziców klasy IIc, który w ubiegłym roku 
przygotował i zaprezentował swoją adaptację "Kopciuszka".    
  
PRZEMOCY STOP. NIE ZAMYKAJ OCZU.  
  
  13 grudnia, jak co roku, przeprowadziliśmy pod hasłem "PRZEMOCY STOP. NIE ZAMYKAJ OCZU" 
kampanię przeciwdziałania przemocy. Tradycyjnie apelowaliśmy o reagowanie na to zjawisko a 
zwłaszcza aktywne postawy w sytuacjach przemocy stosowanej wobec dzieci. Z wierszem- apelem: 
"Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać. I każdego mogę zawsze na ratunek 
wzywać"najmłodsi uczniowie odwiedzili różne instytucje w naszym mieście (władze miasta i powiatu, 
Sąd Rejonowy, komendę policji i strażaków, banki, SANEPiD, redakcje gazet). W szkole prowadziliśmy 
zajęcia poświęcone zagadnieniom poprawnej komunikacji. Ustaliliśmy co zakłóca dobre 
komunikowanie się i co może niwelować zakłócenia i bariery komunikacyjne. Tak powstało nasze 
OKNO DIALOGU i MUR POROZUMIENIA. 
Wszystkim, którzy w tym dniu właczyli się w działania i poparli kampanię, gorąco dziękujemy.   
  
  
CERTYFIKAT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY  
  
  9 grudnia wyróżnieni zostaliśmy Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "SZKOŁA 
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU". Podczas uroczystości w Szkole Podstawowej nr 18 w Olsztynie to 
honorowe miano wręczyli nam: Tadeusz Ratyński - wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Waldemar Żakowski - Wicekurator.    
   
RECEPTA NA ŻYCZENIE  
  
   
 6 grudnia tradycyjnie odwiedza nas Mikołaj. Nie zawsze mamy okazję spotkać się z nim osobiście, ale 
zawsze znajduje tu wielu pomocników. Mikołajowa recepta na spełnione życzenia to: 
1. starannie przejrzyj listę swoich życzeń, 
2. zastanów się i wybierz tylko jedno (Mikołaj jest bardzo zapracowany), 
3. wypowiedz to życzenie w myślach (jest to tajemnica między tobą, Mikołajem i czasami mamą), 
4. zjedz magiczną czekoladkę, 
4. a teraz czekaj tylko (grzecznie) do 24 grudnia na ponowną wizytę Mikołaja.   
   
 19 XI 2004 r. – z racji tego, że rok 2004 ogłoszony został „Rokiem Lutosławskiego” – odbyły się 
eliminacje do szkolnego konkursu recytatorskiego „Słowem – o muzyce, pieśni, tańcu …”. W ten 
sposób chcieliśmy uczcić pamięć wybitnego polskiego kompozytora. Eliminacje wzbudziły ogromne 
zainteresowanie – wzięło w nich udział 94 uczniów naszej szkoły, którzy do konkursu musieli 
przygotować wiersz, którego treść w jakikolwiek sposób związana jest z muzyką. Decyzją komisji do 
finału dostało się 21 uczestników. Spośród nich podczas finału, na który przybyli rodzice, uczniowie i 
chętni nauczyciele  – 26 XI 2004 r. – komisja wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsca zajęły: 
Aleksandra Słyż z kl. III c i Katarzyna Słyż  z kl. VI b. Zarówno podczas eliminacji, jak i podczas finału 
brano pod uwagę następujące kryteria oceny recytacji uczestników: zgodność z tekstem, płynność 
recytacji oraz interpretację.  
   
   
WYGRALIŚMY W MENiS-ie  
  
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ogłosiło konkurs na „Alternatywne programy realizacji 
wychowania fizycznego i sportu szkolnego”.  Realizowana w naszej szkole propozycja organizacji zajęć 



w-f została uznana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za jedną z dwóch najciekawszych 
rozwiązań w województwie. Autorem programu jest p. Zbigniew Bogdan a realizatorami są nasi 
nauczyciele wychowania fizycznego. Wdrażając program uzyskaliśmy również pozytywną opinię Rady 
Szkoły, która interesowała się efektami prac. W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Sportu nasz 
program został uznany za najlepsze rozwiązanie organizacyjne w Polsce. Uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się podczas uroczystości zakończenia obchodów Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport 
w Warszawie w drugiej połowie stycznia 2005 r.  
   
  
ANDRZEJKOWE WRÓŻBY  
  
 Tradycje polskie, zwyczaje i obrzędy ludowe tracą dziś znaczenie, jakie miały jeszcze 50-100 lat temu. 
W nielicznych polskich domach rodzice znajdują czas na andrzejkowe lanie wosku, ustawianie butów 
czy wróżenie z przedmiotów. Szkoła wypełnia tę lukę, przybliżając dzieciom w formach zabawowych 
obrzędowość staropolską chroniąc w ten sposób pewien fragment dawnej kultury przed 
zapomnieniem.  
  
  
W ZGODZIE Z NATURĄ  
    
 Żyć w zgodzie z naturą, to hasło zajęć w jakich od pierwszych dni września uczestniczą uczniowie 
kolejnych klas. Zajęcia prowadzą panie Regina Merchelska (SP5) i Małgorzata Russek (SP4) 
odkrywając przed naszymi uczniami kolejne tajemnice świata przyrody. Działając zgodnie z zasadą: 
poznać i zrozumieć, uczniowie w drodze licznych doświadczeń, obserwacji i aktywności 
laboratoryjnych poznają najbliższe otoczenie. Zajęcia są atrakcyjne także ze względu na doskonałe 
wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej, na bazie którego są realizowane. 
 
AKCJA WIELKIEJ WRAŻLIWOŚCI MAŁYCH LUDZI  
  
  Z apelem o pomoc dla schroniska dla zwierząt w Siedliskach k. Ełku zwrócili się najmłodsi 
przedstawiciele szkoły - dzieci z klasy "0". Wraz ze swoją wychowawczynią - p. Joanną Wocial odbyły 
one wycieczkę do schroniska. Na terenie szkoły rozwieszono zdjęcia z wzruszającymi komentarzami. 
Wraz z p. Małgorzatą Żurawną przeprowadzono zbiórkę zywności, materiałów i pieniędzy. Nie zastąpi 
to zwierzętom prawdziwego domu, ale pomoże przetrwać.  
   
 
WIELKIE ŚWIĘTO SZKOŁY I NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW  
  
  13 października odbyła się wielka i tradycyjna szkolna uroczystość Ślubowania i Pasowania na 
ucznia. W poczet społeczności szkolnej przyjęto 122 uczniów, którzy z sukcesem zdali swój pierwszy 
egzamin ze znajomości pań i literatury dziecięcej. Wylosowano rekwizyty, które pomogły w ustaleniu 
"imion" klas. Podpisano z rodzicami kontrakty edukacyjne. Wszystko to zrealizowano w konwencji 
bajkowej, którą współtworzyła Pani Bajka w towarzystwie postaci z książek dla dzieci.   
       
  SPOTKANIE AUTORSKIE Z JÓZEFEM J.ROJKIEM  
  
  1 X 2004 członkowie Koła Miłośników Literatury, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Ełku, uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Panem Józefem Jackiem Rojkiem. Twórca ten publikuje 
wiersze, opowiadania i felietony. Ostatnio został też kolejnym kontynuatorem serii powieści „Pan 
Samochodzik”. Jest również autorem powieści, baśni mazurskich (m.in. o kłobuku i Smętku ) oraz 
malarzem. Naszym uczniom udało się zdobyć pamiątkowy wpis dla szkoły (dedykację autora). 
Znajduje się on wraz z autografem w naszej bibliotece szkolnej, w jednym z egzemplarzy utworu 



Rojka „Baśń o Kłobuku Psotniku”. Z zadowoleniem przyjęto słowa poety: „Dla dzieci pisze się tak 
samo jak dla dorosłych, tylko lepiej”. 
 
   
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU  
  
   
 14 września uczniowie klas IV-VI prowadzili monitoring natężenia ruchu ulicznego w bezpośrednim 
sąsiedztwie szkoły. Okazało się, że w ciągu 5 godzin ulicą Wojska Polskiego przejechało 6723 
samochodów osobowych, 1746 – ciężarowych, 93 autobusy i zaledwie 149 rowerów. Wyniki 
monitoringu umieszczono na plakatach wykonanych przez najmłodszych. 21 września uczniowie 
zaapelowali do mieszkańców naszego osiedla o ograniczenie jazdy samochodem wręczając im ulotki 
zawierające m.in. informację o zanieczyszczeniach środowiska wynikających z eksploatacji 
samochodów. 22 września w naszej szkole rozegrano turniej szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Drużyny zmagały się w konkurencjach sprawnościowych i znajomości przepisów ruchu drogowego.  
  
  
CLEAN UP THE WORLD  
  
 Tradycyjnie włączyliśmy się w akcję Sprzątania Świata'2004. Nasi uczniowie od lat obejmują opieką 
teren nad Jeziorem Ełckim. Niestety, nie możemy powiedzieć, że nie mamy co robić. Nadal 
wyławiamy z jeziora dowody ludzkiej egzystencji. W dużych ilościach występują odpady metalowe i 
plastykowe. Może wprowadzenie selektywnej gospodarki w mieście zmieni tą sytuację?  
 
SPOTKANIE Z WANDĄ CHOTOMSKĄ  
  
  16 września uczniowie klasy IIIc, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, uczestniczyli 
w spotkaniu autorskim z Panią Wandą Chotomską - autorką licznych książek dla dzieci.  Pisarka 
zachwyciła wszystkich swoją energią i oryginalnością wpisów dokonanych w zakupionych przez 
uczniów książkach. 


