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DUETY W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE. 03.12.2018r. odbyła się trzecia edycja mikołajkowego konkursu 

piosenki anglojęzycznej "Christmas Time''. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki języka 

angielskiego Panią Justynę Jagielską i Panią Sylwię Wiszniewską, które również zadbały o nagrody dla 

najlepszych wokalistów. Pierwsze miejsce wyśpiewała Oliwia Zalewska i Nela Andryszczyk. Drugie 

miejsce zdobyła Zuzanna From oraz Julia Sawczenko. Trzecie miejsce należało do Zuzanny Kolasińskiej 

i Gabrieli Dec. Umiejętności wokalne wyśpiewane w języku angielskim, kreatywność oraz ruch 

sceniczny zostały ocenione przez komisję: Panią Vice Dyrektor Dorotę Maksymowicz, nauczyciela 

muzyki Pana Tomasza Sulimę oraz nauczycielkę języka angielskiego Panią Ewę Paszkowską. 

Gratulujemy uczestnikom umiejętności wokalnych! Do usłyszenia za rok! Jagielska Justyna 

 

MIKOŁAJKOWY DAR OD SERCA. Boże Narodzenie to czas, kiedy chętnie dzielimy się z innymi miłością 

ciepłem i prezentami. Dlatego też uczniowie klasy 4b postanowiły podzielić się w mikołajkowym 

prezentem z podopiecznymi Stowarzyszenia MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych w Ełku. 

Wraz z uczniami Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przygotowali, pod czujnym okiem nauczycielek, pyszne 

wypieki. Następnie zaniosły je panom z ełckiego Monaru. To była piękna lekcja empatii, którą 

uczniowie, na pewno, zapamiętają na długo. K.Osiecka 

 

ZABAWY MIKOŁAJA Z LEKKĄ ATLETYKĄ 4.12.2018r. w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta – w 

ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” – pod hasłem „Zabawy Mikołajkowe”. W zawodach 

uczestniczyło 5 drużyn dwunastoosobowych z klas I-III Szkół Podstawowych nr 3 i 4. Dzieci miały do 

pokonania 5 konkurencji: bieg przez płotki, sztafeta sprinterska, zabawa z krzyżakiem, rzut 

woreczkiem do celu, drabinka koordynacyjna. Zabawa była wspaniała; dzieci świetnie się bawiły i na 

poważnie podchodziły do konkurencji, jak na profesjonalnych zawodach lekkoatletycznych. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy z logo programu „Lekkoatletyka dla każdego” i witaminowy 

poczęstunek! 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ Rokrocznie przystępujemy do realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej 

zbliżającej nas do Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cele ONZ 

są bliskie społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, ponieważ misją 

naszej placówki jest działanie na rzecz drugiego człowieka i środowiska naturalnego.  

W bieżącym roku szkolnym odwołaliśmy się do postanowień ubiegłorocznych. Pracowaliśmy nad 

doskonaleniem wiedzy, umiejętności i postaw, które zdefiniowaliśmy i zapisaliśmy w Szkolnej 

Agendzie 2030.  

Klasy drugie i trzecie spotkały się z ekspertami świata zwierząt. Nasza szkoła została zaszczycona 

spotkaniem z panem Sławomirem Michoniem, który opowiedział dzieciom o zasadach dokarmiania 

ptaków. Po spotkaniu z amatorem skrzydlatych mieszkańców Ełku i okolic dzieci wykonały karmniki, 

do których będziemy przynosili smakołyki małych ptaków. Pan Marian Podlecki , laureat Orderu 

Uśmiechu, słynący w Ełku z wiedzy o zwierzętach leśnych, opowiadał o potrzebach ssaków i 

zagrożeniach czyhających na nie w czasie zimy. Uczniowie wykonali plakaty promujące 

odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami.  



Czwartoklasiści odbyli wędrówkę do stacji badania czystości atmosfery. Porównywali wyniki z 2017 r. 

z bieżącymi, stosując aplikacje i opracowania dostępne na stronach www. Zrealizowali kostiumowe 

scenki dramowe, których bohaterem był smok Smog. Piąte klasy obejrzały film edukacyjny. Podczas 

lekcji matematyki piątoklasiści obliczyli masę zużywanych przez nasze środowisko odpadów 

plastikowych. Obecnie klasy piąte są szkolnymi pionierami w stosowaniu wielorazowych opakowań. 

Starsze dzieci podejmowały działania związane z ochroną wody i nieodnawialnymi źródłami energii, a 

także wykorzystaniem jej alternatywnych źródeł. Poznali różne teksty kultury dotykające problemów 

ekologicznych. Napisali teksty, które posłużyły uczniom do promowania postaw ekologicznych wśród 

najmłodszych kolegów i koleżanek . Podczas lekcji odbyły się quizy wiedzy i wystąpienia retoryczne, 

także w językach obcych: angielskim i niemieckim. Powstały filmy, które pokażemy światu, by nasze 

zaangażowanie w realizację CZR zataczały coraz szersze kręgi. Szóste klasy odbyły wspólne spotkanie, 

by zastanowić się nad problemem praw człowieka. Poznały sylwetki osób, które żyją w trudnych 

warunkach. Zredagowały wystąpienia wzywające do poszanowania godności człowieka: lokalnie (np. 

w szkolnej szatni) i globalnie. Ósmoklasiści pracowali nad mapą instytucji, które wspierają 

społeczeństwo w ochronie środowiska i pomocy potrzebującym ełczanom. Zgromadziwszy wiedzę, 

odwiedzili wydział ochrony środowiska starostwa powiatowego, Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska, urząd miasta w Ełku. Tam dowiedzieli się, jak w przyszłości, będąc dorosłymi i 

odpowiedzialnymi konsumentami, będą mogli korzystać ze wsparcia oferowanego przez samorządy. 

Inni ósmoklasiści spotkała się ze sztabem WOŚP. W piątek – Dniu Dobrego Wyboru - uczniowie dzielili 

się swoją wiedzą, zapisując na posterach wskazówki do sprzyjającego środowisku gospodarowania 

zasobami.  

Uczniowskie kompetencje czwórkowiczów dały się dostrzec podczas międzypowiatowej grywalizacji, 

w której wzięli udział uczniowie powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego. W kilkuosobowych 

zespołach złożonych z uczniów różnych szkół rozwiązywali zadania dotyczące energii odnawialnej. Z 

energią Słońca, wiatru i wody, wespół z rówieśnikami z regionu, eksperymentowała nasza szkolna 

reprezentacja w osobach Julii Matulewicz i Roksany Zalewskiej z klasy 7c. Spotkanie grywalizacyjne 

odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Czwórka była współorganizatorem 

przedsięwzięcia i odpowiadała za stację z zadaniem dotyczącym działania ogniw fotowoltaicznych. 

Wspólny czas z „globalnymi” z regionu zakończył się rozdaniem dyplomów, słodkości i ogniskiem 

integracyjnym. 

O Celach Zrównoważonego Rozwoju, edukacji globalnej w naszej szkole i międzypowiatowej 

grywalizacji opowiedzieliśmy w radiu Bayer fm. Zachęcamy do wysłuchania naszej relacji z TEG-u na 

stronie bayerfm.eu . 

 

MIKOŁAJKI z MIKOŁAJKIEM 6 grudnia w bibliotece było niezwykle mikołajowo i mikołajkowo. Tego 

dnia nawiązano do święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, a także podjęto się różnych 

działań, by przybliżyć postacie Mikołajka, Joachima, Euzebiusza, Maksencjusza, Alcesta, Ananiasza …- 

najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury dziecięcej. Na zaproszenie nauczycieli 

bibliotekarzy przybyli na spotkania uczniowie klas czwartych mogli wysłuchać fragmentów przygód 

,,Mikołajka”, które opisał René Goscinny, a zilustrował Jean-Jacques Sempé. Swoim młodszym 

koleżankom i kolegom odczytały je Julia i Marysia ze Szkolnego Klubu Wolontariuszy działającego w I 

Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ełku. Osoby, które już przeczytały lekturę i te, 

http://bayerfm.eu/


które uważnie słuchały czytanych tekstów, bez problemu odpowiadały na pytania quizu o Mikołajku, 

jego paczce i ich przygodach. Nie miały też trudności z rozwiązaniem przygotowanej krzyżówki. 

Najaktywniejsi uczniowie zostali obdarowani słodyczami i upominkami. Odwiedzający bibliotekę mieli 

również okazję obejrzenia wystawy przedstawiającej perypetie Mikołajka w dostępnych w szkole 

książkach (m.in. ,,Mikołajek”, ,,Rekreacje Mikołajka”, ,,Mikołajek i inne chłopaki”, ,,Wakacje 

Mikołajka”, ,,Joachim ma kłopoty”, ,,Mikołajek ma kłopoty”, ,,Nowe przygody Mikołajka” ,,,Nieznane 

przygody Mikołajka”) oraz obejrzenia fragmentów animowanego filmu ,,Mikołajek. W szkole nie ma 

nudy!”. M. Bukowska, B. Merchelska 

 

RODZICE OBSERWATORAMI –OTWARTA LEKCJA PŁYWANIA Dnia 5 grudnia 2018 r. nauczyciele 

wychowania fizycznego E. Jeżewska i R. Redlin zaprosili rodziców z klasy 4 c na lekcję otwartą z 

pływania, której tematem było : „ Kształtowanie równowagi i prawidłowej pozycji ciała w st. 

grzbietowym”. Podczas zajęć rodzice mogli zobaczyć w jaki sposób przebiegają zajęcia i na czym 

polega trening pływacki. Mieli możliwość obserwacji w jakim stopniu dzieci opanowały elementy z 

zakresu pływania już po trzech miesiącach solidnej pracy. Zainteresowanie ze strony rodziców 

okazało się bardzo duże. Chętnie i z ogromnym podziwem komentowali zaangażowanie dzieci, które 

starały się wypaść jak najlepiej. Podczas lekcji otwartej nauczyciele omawiali rodzicom celowość 

wykonywania danych ćwiczeń i wprowadzali w świat treningu pływackiego. Cieszy nas taki rodzaj 

współpracy z rodzicami, którzy świadomie uczestniczą w procesie nauczania. Dzięki takim spotkaniom 

współpraca rodziców i nauczycieli jest przyjemna i przynosi efekty dydaktyczno – wychowawcze. E. 

Jeżewska , R. Redlin 

 

DZIECKO ZDOLNE TO WYZWANIE -WARSZTATY DLA RODZICÓW W ramach projektu „Uczeń z SP4: 

Dobry start. Lepsza przyszłość.” 4 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań dla rodziców. 

Tematem warsztatów było „Jak być rodzicem zdolnego dziecka?”. Cieszymy się, że na nasze 

zaproszenie odpowiedziało 41 rodziców. Pani psycholog Agnieszka Wysocka-Fiedorowicz podczas 

wykładu opowiedziała zebranym o rodzajach inteligencji wg prof. Howarda Gardnera. W drugiej 

części spotkania – warsztatowej, rodzice sprawdzili na sobie wybrane techniki trenujące pamięć i 

kształtujące wyobraźnię. Uczyli się motywować dziecko do wysiłku intelektualnego oraz udzielać 

informacji zwrotnej.  

Wszystkim rodzicom za udział serdecznie dziękujemy.  

13 grudnia o godzinie 17.00 zapraszamy na spotkanie na temat „Moje dziecko jest niegrzeczne”. 

 

ARCHI – PRZYGODY ZA NAMI! Wybrane pojęcia z architektury stały się treścią projektu „Archi – 

przygody” opracowanego przez specjalistów współpracujących z Wydziałem Architektury Politechniki 

Warszawskiej. O działaniu tym pisaliśmy już we wrześniu ciesząc się, że bierze w nim udział także 

nasza szkoła reprezentowana przez klasę I c. Program obejmował 10 tematów, na które 

przeznaczono 25 godzin zajęć dydaktycznych i właśnie dobiegł końca, co skłania do refleksji i 

podsumowań.  

http://m.in/


Wszystkie zajęcia miały charakter warsztatowy i bardzo praktyczny. Dzieci, pod okiem architekta i 

swojej wychowawczyni poznawały wybrane pojęcia architektoniczne, takie jak: proporcje, skala, 

światło, itp. , a później, zwykle pracując w grupach, tworzyły makiety budynków, ich wnętrz, a nawet 

całych osiedli i miast. W zależności od realizowanego zagadnienia pracowały w skali makro lub mikro. 

Bardzo pomocni okazali się rodzice, którzy nieustająco zaopatrywali nas w pudła i pudełeczka 

potrzebne do pracy, a także sadzonki roślin i trawiastą darń, gdy realizowaliśmy tematy związane z 

zielenią w domu i najbliższym otoczeniu. Dzieci bardzo rozwinęły swoją wyobraźnię przestrzenną, 

kreatywność i sprawność manualną. Nagle okazało się, że potrafią ze zwykłej kartki papieru 

wymodelować samodzielnie stojące krzesełko na nóżkach, albo tryskająca wodą fontannę. Zajęcia z 

całą pewnością przyczyniły się też do uczenia się współpracy w grupie, a buszowanie w zbiorach 

niezwykłych, zgromadzonych w klasie materiałów: kolorowych tapet, tkanin, kamyków, roślin było już 

atrakcją samą w sobie. Ogromnie się cieszymy, że mieliśmy szansę uczestniczyć w tak ciekawym i 

rozwojowym projekcie. Mamy jeszcze sporo pomysłów na jego kontynuację już we własnym zakresie. 

J.Pabich 

 

KARTKI NIEPODLEGŁOŚCIOWE W okresach przedświątecznych bardzo chętnie kupujemy i wysyłamy 

pocztówki. Posyłamy je też z okazji rocznic i osobistych wydarzeń. W sezonie wakacyjno – urlopowym 

,na kolorowych straganach, kupujemy widokówki. I te pierwsze i te drugie wysyłam bliskim nam 

osobom, rodzinie i przyjaciołom, by za ich pomocą pokazać, że w ważnych i pięknych momentach 

życia, tak ich, jak i naszego, są obecni w naszych myślach i sercach. Co zrobić jednak z kartka 

patriotyczną? Cztery wzory takich kartek przygotował Urząd Miasta Ełku dla uczczenia rocznicy 

niepodległościowej. Ich ciekawa stylizacja i kolorystyka odnosi się do tego ważnego dla wszystkich 

Polaków wydarzenia, a ponadto pokazuje, że Niepodległa, to także nasze miasto. Kartki są po to, żeby 

je wysyłać i w Internecie można było znaleźć przykłady różnych „kartkowych akcji”. My, w naszej 

szkole, postanowiliśmy wysłać kartki do wybitnych, współcześnie żyjących Polaków spoza naszego 

miasta, których postawa, działalność czy też osiągnięcia są powodem naszej dumy narodowej i mogą 

być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży, w tym też naszych uczniów. W szkolnej 

bibliotece pojawiła się lista, na której klasy wpisywały nazwisko wybranej osoby wraz z krótkim 

uzasadnieniem swojej decyzji oraz skrzynka, do której wrzucano zaadresowane koperty z odręcznie 

wypisanymi kartkami. Ostatecznie uhonorowaliśmy w ten sposób 50 postaci. Najwięcej, bo aż 14, 

było wyborem klasy 1 c. Kilka nazwisk dzieci zgłosiły same spontanicznie, a pozostałe poznały w 

krótkich, przygotowanych przez wychowawczynię, multimedialnych prezentacjach, które pomogły 

dzieciom w rozpoznaniu profesji danej osoby , jej osiągnięć, a w efekcie podjęciu decyzji o tym, czy 

ich zdaniem dana osoba może być określona mianem „ wielkiego Polaka”. Wszystko razem nie trwało 

dłużej niż 5 minut i było stałym elementem kilku kolejnych dni . Akcję zakończono na początku 

listopada. Ostatecznie wzięło w niej udział 25 klas naszej szkoły: 1abcde, 2bc, 3a, 4abdef, 5df,6abcd, 

7abcd, 8bc . Uczniowie wyrazy swego uznania i podziwu kierowali przede wszystkim do sportowców, 

osób zajmujących się działalnością charytatywną, artystów i podróżników. W ubiegłym tygodniu, z p. 

Joanną Pabich, skontaktowała się telefonicznie pani Ewa Braun, laureatka wielu krajowych i 

międzynarodowych nagród, w tym Oscara za scenografię do filmu pt. „Lista Schindlera”. Pani E. 

Braun podziękowała za wyróżnienie i doceniła wartość całej akcji dla kształtowania u młodego 

pokolenia postaw, wartości i autorytetów. Do naszej szkoły zadzwoniła również pani Jolanta 

Kwaśniewska - w latach 1995-2005 pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej a obecnie prezesa 



fundacji "Porozumienie bez barier". Rozmowa z panią Ewą Braun i panią Jolantą Kwaśniewską to 

niezapomniane przeżycie i przepięknie dziękujemy za ten wyjątkowo miły gest. 

SUKCES "4" SIATKARSKICH NA MISTRZOSTWACH REJONU W dniu 7.12.2018r. odbyły się Mistrzostwa 

Rejonu w Mini Piłce Siatkowej "4" Dziewcząt w ramach Szkolnego Związku Sportowego. Turniej 

rozegrano systemem" Każdy z Każdym" set do 25 pkt i dwóch wygranych setów. Po ciężkich 

zmaganiach dziewczęta SP4 uplasowały się na drugim miejscu tym samym otwierając sobie drogę do 

Mistrzostw Regionu, za co mocno trzymamy kciuki. Nasza szkołę reprezentowały: Maja Kosiorek, 

Wiktoria Surażyńska, Amelia Nowakowska , Martyna Syryca, Magdalena Podziewska, Nikola Mirva, 

Gabriela Gręś , Wiktoria Sakowicz, Maja Matulewicz, Blanka Sajnaga, Zuzanna Rzepnicka. 

Dziewczętom bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekun Katarzyna Mroczek 

 

Z WIZYTĄ W KONSULACIE ŚW. MIKOŁAJA W Mikołajki, czyli 6 grudnia 2018 r., około godziny dziesiątej 

wyruszyliśmy do konsulatu Św. Mikołaja w Kętrzynie. W wyjeździe tym uczestniczyli uczniowie klasy 

5c i 4c. Podczas wycieczki uczniowie poznali obowiązki i pracę elfów, m. in. tworzenie i ozdabianie 

bombek. Każdy mógł wykonać dwie bombki, które zabrał do domu. Jeśli ktoś chciał mógł sam 

wydmuchać bombkę i nadać jej oryginalny kształt. Ozdabialiśmy je brokatem, można też było włożyć 

do środka kolorowe pióra. Trochę później została uruchomiona maszyna do robienia zielonych i 

puchatych bombek. Gdy bombki zostały ozdobione nakładało się je na podgrzewane blachy, na 

których suszyły się maksymalnie 30 minut. Po wyschnięciu brało się je z suszarni i szło do elfa, który 

obsługiwał maszynę do cięcia szkła. Prawie skończoną bombkę niosło się do następnego elfa, który 

nakładał zawieszki, a gdy ją założył i schował w woreczek przekazywał dzieciom. Dla bezpiecznego 

transportu chowaliśmy je w pudełka. Te wszystkie magiczne procesy zachodziły w jednej dużej sali, a 

trwało to około dwóch godzin.  

Po pracy z bombkami poczuliśmy głód, więc pojechaliśmy na pizzę. Wszyscy zjedli ją z apetytem. Po 

posiłku wsiedliśmy do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Ełku.  

To była niesamowita wyprawa mikołajkowa. Było fantastycznie! Julia Kamińska 5c 

 

SZCZĘŚLIWA TRÓJKA 10.12.2018 w Olecku rozegrane zostały Mistrzostwa Województwa Warmińsko 

– Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w drużynowych zawodach w pływaniu dziewcząt i 

chłopców: Igrzysk Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada. Naszą szkołę reprezentowali: 

Klemarewska Natalia, Anna Mielechowicz, Kaja Zalewska, Magdalena Należyta, Kornelia Świeczko, 

Maja Piwońska, Wiktoria Surażyńska, Konrad Odolecki, Hubert Grzymkowski, Maksymilian Rosiński, 

Patryk Biszewski, Szymon Warecha, Szymon Stryjewski, Bartosz Grzesiuk, Hubert Hyzopski, Ewa 

Bukowska, Natalia Gliniecka, Maja Grzegorczyk, Julita Lempiecka, Daria Niedużak, Maja Zarzecka.  

Tak silna drużyna zapewniła nam wysoką pozycję w klasyfikacji drużynowej szkół. Zajęliśmy 

odpowiednio: III m w kategorii dziewcząt w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej -rocznik 2003-2005 i III m 

w kategorii chłopców w Igrzyskach Dzieci -rocznik 2006 i młodsi. Trójka była szczęśliwą liczbą tych 

zawodów. Nasi pływacy zajęli III m w sztafecie chłopców 6 x 25 metrów stylem dowolnym (Konrad 

Odolecki, Hubert Grzymkowski, Maksymilian Rosiński, Szymon Stryjewski, Bartosz Grzesiuk, Hubert 

Hyzopski). 



W konkurencjach indywidualnych wyróżnić należy: 

Hubert Grzymkowski - I miejsce 25 m stylem dowolnym 

Maja Grzegorczyk - I miejsce 50 m stylem klasycznym 

Julita Lempiecka - III miejsce 50 m stylem dowolnym 

Wszystkim zawodnikom i trenerom: p. E.Jeżewskiej i p. R.Redlinowi serdecznie gratulujemy życząc 

dalszych sukcesów.  

 

CERTYFIKAT ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA PRZYSZŁOŚCI „Angażując młode pokolenie dziś, chronimy 

środowisko przyszłości”, to przewodnie hasło zjazdu Szkół dla Eko-Rozwoju Polski Północno-

wschodniej, który odbył się 10 grudnia 2018 r, w olsztyńskim Planetarium. Przedstawicielki naszej 

Szkoły:Barbara Dziuba i Barbara Segień, zaprezentowały na forum pro-ekologiczną działalność naszej 

placówki i odebrały międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi, który jest potwierdzeniem, że Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, spełnienia kryteria Certyfikatu Zielonej Flagi w 

ramach międzynarodowego programu Eko-Szkoły w edycji 2017-2018. Przyznane odznaczenie, 

nadaje rangę naszym działaniom, stawia nas w szeregu z najlepszymi- 63 placówkami oświatowymi w 

kraju, zaangażowanymi w skuteczne działania na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego. 

Trzyletnie uprawnienie, posługiwania się certyfikatem, jest znaczącym wyróżnieniem, docenieniem 

dotychczasowych działań pro-środowiskowych, ale również zobowiązuje naszą szkolną Społeczność, 

do dalszych działań na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Ogromne podziękowania należą się 

wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację działań szkolnych projektów „Odpakowani, czyli 

uczniowskie rady na odpady” oraz „Leśnymi i kwietnymi ścieżkami”. Barbara Dziuba-szkolny 

koordynator działań Szkół dla Ekorozwoju 

 

SZLACHETNI Z… PACZKI W miniony weekend 8-9.12.2018r odbył się w całej Polsce po raz XVIII finał 

akcji Szlachetna Paczka. Dzięki całej naszej „Czwórkowej społeczności oraz anonimowym darczyńcom 

– prawdziwym Dobrym Aniołom, chcemy serdecznie podziękować za zaangażowanie, dobre słowo za 

każde wsparcie dla wybranej przez nas rodziny.  

Dzięki wspólnej pracy udało się przygotować 42 paczki o szacowanej wartości 10.819,55 zł, w których 

oprócz środków czystości, ubrań i żywności znalazła się pralka, łóżko piętrowe dla 3 dzieci oraz 

maszyna do szycia dla pani Ani. To co wydarzyło się przez ostatnie cztery tygodnie trudno opisać. 

Najważniejszym jest jednak to, że udało się zrealizować wspólnie obrany cel, którym było przekazanie 

wpierw zebranych prezentów przez Wolontariuszy do Sztabu „Szlachetnej Paczki”, który mieścił się w 

Parku Technologicznym w Ełku. Tam po przekazaniu paczek odbyła się rozmowa naszych 

Wolontariuszy z panią Kasią opiekunem rodziny, o przebiegu akcji i ich wrażeniach. A tak 

podsumowali akcję sami „Czwórkowi” Wolontariusze: 

„To było niesamowite uczucie, gdy nieznane sobie wcześniej osoby stawały się jedną, zwartą, gotową 

do działania grupą, aby sprawić, by Święta dla potrzebującej Rodziny były niezapomniane.” K. 

Rzotkiewicz  



„Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym wydarzeniu, że mogliśmy pomóc potrzebującej rodzinie. 

Dzięki podjętym w szkole działaniom w ramach "Szlachetnej Paczki" przekonałem się, że razem 

możemy więcej i jaką radość daje pomaganie.” J. Dzierżanowski 

„Była bardzo przyjemna atmosfera, dzięki której super pomagało się. Wszyscy robiliśmy to z myślą, że 

damy rodzinie prawdziwe święta - bez trosk i zmartwień” J. Ślużyńska 

Kolejnym krokiem było przekazanie przez opiekuna rodziny - panią Kasię - zebranych darów. Oto 

relacja z tego wydarzenia: 

„Pojechaliśmy busem pod miejsce zamieszkania rodziny. Drzwi otworzyła nam Pani Ania, zapraszając 

nas serdecznie do środka. Zaczęliśmy wnosić paczki do pokoju. Dzieci pani Ani szybko się ubrały i 

zaczęły nam pomagać. Było co wnosić... Pani Ania, jak i dzieci nie spodziewały się czegoś takiego. 

Pokój wypełnił się pięknie zapakowanymi prezentami tak, że ledwo można było przejść. Najmłodsza 

Małgosia tylko czekała, kiedy zaproszę ją do rozpakowywania. Pierwsza podbiegła i zaczęła otwierać 

pakunki. Wtedy i reszta gromadki poczuła się swobodniej i ruszyła do rozpakowywania. Prezent za 

prezentem. Pokój zapełniał się radością , a podłoga papierem ozdobnym. Coraz było słychać radosne 

okrzyki: "Mamo zobacz ile jedzenia!", " Mamo pasta do zębów!" Pasta do zębów, mydełka sprawiały 

radość jakiej dawno nie widziałam w oczach dzieci. „Wow! karnety na basen – teraz wszyscy 

będziemy mogli pójść!”. Darek był najszczęśliwszy, kiedy wyciągnął piłkę a Małgosia, kiedy mogła 

wystroić się czapkę i szalik. Już była szczęśliwa ale kiedy zobaczyła kurtkę z błyszczącymi 

elementami... nic więcej jej nie było trzeba. Wtedy oczywiście była sesja zdjęciowa, bo dziewczynka 

przymierzała wszystkie rzeczy. Za chwile znów rozbrzmiewały okrzyki zachwytu, gdy wypakowano gry 

planszowe. Później żywa dyskusja o kolorach koców czy ręczników, który dla kogo. "A ten taki 

milutki...." . „Mamo zobacz płyn dla Ciebie!”. Pani Ania przyglądała się z boku. Łzy wzruszenia i 

niedowierzanie widoczne były na jej twarzy. Zaprosiłam ją, żeby dołączyła do dzieci. Tylko zaczęła 

rozpakowywać i natrafiła na maszynę do szycia. Pojawił się uśmiech i radość. "Dobra, bardzo dobra". 

Pani Ania stanęła przy mnie i zaczęła ściskać. To przerosło jej najśmielsze oczekiwania. Nie była w 

stanie mówić. Myślę, ze rodzina nie będzie mogła spać w nocy.  

Pani Ania wraz z dziećmi dziękuje za życzliwość i wielkie serca. „Anioły są wśród nas...” 

Dziękuje za możliwość bycia częścią tej pięknej historii. To, co zrobiliście pokazuje jak wiele dobra nas 

otacza i że każdy może być tym elementem, który buduje, pomaga, pokazuje, że jesteśmy 

społecznością. Oprócz mnie, przy rozpakowywaniu paczek było dwóch wolontariuszy oraz "krasnale", 

którzy nosili paczki. Każdy wrócił poruszony i pełen zadumy, przemyśleń. Każdy zostawił cząstkę tego, 

co się wydarzyło dla siebie, na kolejne dni.  

Świetnie się z Wami pracowało. Sama nauczyłam się wiele od Was i liczę, że jeszcze będę miała 

okazję nauczyć. Dziękuje za zaangażowanie i poświęcony czas. Razem czynimy więcej dobra. 

Chciałabym życzyć Wam wszystkim pełnych ciepła i radosnych Świąt! 

Dostaliśmy oprócz relacji z przekazania paczki, laurki i paczkę „niespodziankę”, w której znalazły się 

podziękowania dla Wszystkich, którzy włączyli się w akcję.  



Przesyłamy jeszcze raz Rodzicom, Wychowawcom, uczniom i bezimiennym Aniołom gorące 

podziękowania – znów udowodniliśmy, że dzięki wspólnym działaniom Magia Bożego Narodzenia, 

nigdy się nie kończy, a jego największym darem są rodzina i przyjaciele.  

Najlepsze życzenia z okazji zbliżających Świąt składają Wolontariusze i opiekunowie: M. Kukiełko, E. 

Jeżewska i M. Nagolska. 

 

RODZINA ŹRÓDŁEM WARTOŚCI I TRADYCJI PATRIOTYCZNYCH 10. grudnia 2018 roku nasi uczniowie- 

Lena Podemska z 4f i Bartosz Borowski z 5c- pod opieką pani Kamili Kulbackiej-Trzaskowskiej wzięli 

udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Rodzina źródłem wartości i tradycji 

patriotycznych”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Konkurs 

skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Ełku i powiatu ełckiego.  

Uczestnicy prezentowali wybrany wiersz polskiego poety o tematyce rodzinnej i patriotycznej (matka, 

ojciec, dom rodzinny, Ojczyzna itp.). Spotkania takie integrują szkoły wychowujące do wartości, 

rozwijają w uczniach wrażliwość na żywe słowo. Konkurs pozostanie na długo w naszej pamięci, 

bowiem oprócz oddania hołdu „Niepodległej”, wciąż podkreślano jak ważną rolę w rozwoju 

osobowym człowieka pełni rodzina, jaką jest wartością i bogactwem. 

Uczennica klasy 4f Lena Podemska otrzymała wyróżnienie za piękną recytację wiersza Jerzego 

Żuławskiego „Do moich synów”. Konkurencja była ogromna- 40 uczestników z Ełku i okolic.  

 

RÓWNI A RÓŻNI W dniu 13.12.2018r. odbyła się w naszej szkole XVIII Kampania „Przemocy stop. Nie 

zamykaj oczu” W tym roku działania realizowane były pod hasłem „Różni a Równi” Celem tegorocznej 

kampanii było zwrócenie uwagi na różne formy przemocy stosowane wobec dzieci i młodzieży, 

uświadomienie znaczenia wykluczenia społecznego oraz uwrażliwianie na sytuacje krzywdzące innych 

oraz przeciwdziałanie im. Uczniowie rozmawiali o tym, jak ważne dla nich są prawa i obowiązki 

.Młodsi uczniowie wypracowywali klasowe kodeksy praw i obowiązków zaś starsi z ogromnym 

zaangażowaniem starali się zrozumieć czym jest i w jaki sposób walczyć z wykluczeniem społecznym. 

Podczas części wspólnych każda z klas przedstawiła klasowe prawa i obowiązki oraz zaprezentowała 

scenkę ,w której ukazała w jaki sposób dochodzi do przemocy, wykluczenia rówieśniczego oraz jak 

należy z nią walczyć i odpowiednio reagować . Wszyscy mieli czas do refleksji i zastanowienia się nad 

samym sobą a później wspólnie zaśpiewali piosenkę o pomaganiu innym. Wierzymy, że nasi 

uczniowie rozumieją, że nie należy ranić drugiego człowieka, a także, że wokół jest wielu ludzi którzy 

potrzebują wsparcia drugiej osoby. Na zakończenie wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali 

się do instytucji, które zajmują się profilaktyką wykluczenia społecznego i pomocą innym. W sposób 

bezinteresowny i dobroczynny uczniowie podzielili się pierniczkami, dekoracjami świątecznymi i 

wieloma innymi. Bo przecież gest nawet najdrobniejszy może zmienić czyjś świat. Dziękujemy 

wszystkim za udział w kampanii. K.Mroczek 

 

WZRUSZAJĄCA LEKCJA EMPATII Świat jest pełen ograniczeń, które często nie pozwalają na realizację 

swoich planów i marzeń. Człowiek, który osobiście nie zetknął się z problematyką osób 



niepełnosprawnych, zwykle nie jest w stanie dostrzec tych trudności. Wiele jest również ograniczeń 

powstałych na skutek relacji międzyludzkich. 

13 grudnia w ramach XVIII KAMPANII PRZEMOCY STOP- NIE ZAMYKAJ OCZU poświęciliśmy 

szczególną uwagę zjawisku wykluczenia społecznego i szukaliśmy możliwości przeciwdziałania.  

Po zajęciach programowych w szkole udaliśmy się (klasa 5b z p. Moniką Brodowską i klasa 7c z p. 

Ewą Redlin) do instytucji, która zajmuje się profilaktyką wykluczenia i stwarza osobom 

niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej. 

Wcześniej przygotowaliśmy upominki dla wszystkich uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Były to kubki z logo naszej szkoły, ozdobione motywami świątecznymi i wypełnione słodyczami. Każdy 

otrzymał kubek z własnym imieniem. Dziękujemy firmie Pixel za dofinansowanie i wykonanie tych 

ciekawych prezentów. Zostaliśmy bardzo życzliwie przyjęci przez gospodarzy. Słodki poczęstunek i 

wspólnie śpiewane kolędy wprowadziły nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Wzruszenie przy 

obdarowaniu innych było ogromne. Radość gospodarzy z otrzymanych niespodzianek wywołała w 

nas wiele pozytywnych emocji. Sami również dostaliśmy piękne, gipsowe ozdoby. Uważamy, że to 

była ważna lekcja empatii, podczas której dostrzegliśmy potrzeby i trudności innych. Zauważyliśmy 

wokół nas ludzi niepełnosprawnych, którzy potrzebują wsparcia, życzliwości i dobrego słowa. Mamy 

nadzieję na dalszą współpracę. 

  

W POSZUKIWANIU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i wszystkie dzieci z 

niecierpliwością czekają na przyjście Świętego Mikołaja. 13.12.2018r. role się odwróciły i nie Mikołaj 

ale dzieci z oddziałów przedszkolnych wyruszyły na poszukiwania upragnionego gościa. Dzieciaki 

wyruszyły w podróż do Gwarka-Przystani Świętego Mikołaja, aby zobaczyć jak pracują jego 

pomocnicy aby sprostać wszystkim oczekiwaniom dzieci w całym kraju. W centrum dowodzenia 

Świętego Mikołaja powitały nas elfy i zaprowadziły do magicznej krainy pachnącej piernikami, 

igliwiem, radością i zabawą. Spotkało nas tu wiele niespodzianek. 

Dzieci rysowały listy do Świętego Mikołaja, robiły śnieżne brokatowe kule, uczestniczyły w bitwie na 

styropianowe kule, układały ogromne puzzle, robiły zdjęcia na których wszystkie złe uczynki 

pozostawały na ścianie, rysowały magicznymi pisakami obrazki na ścianie i wiele innych atrakcji. 

Punktem kulminacyjnym było spotkanie z prawdziwym Świętym Mikołajem, który opowiadał 

dzieciom w jaki sposób dostarcza prezenty dzieciom w całym kraju. Święty Mikołaj i jego pomocnicy 

elfy bardzo ciężko pracują aby sprawić dzieciom radość. Święty Mikołaj musiał odpowiedzieć na wiele 

trudnych pytań, które zadały dzieci. Na zakończenie spotkania, przedszkolaki zaśpiewały pastorałkę 

„Od serca do ucha”, która bardzo się Mikołajowi podobała. Po takim przeszkoleniu wszystkie 

przedszkolaki mogą zostać pomocnikami Świętego Mikołaja. Dowodem na to są certyfikaty z 

Przystani Świętego Mikołaja, osobiście przez niego podpisane. 

Dzieci świetnie się bawiły i chociaż zmęczenie dawało się we znaki to dzielnie dotrwały do końca 

podróży. Po takim spotkaniu, będą miały pewność, że Święty Mikołaj przybędzie do nich saniami 

zaprzężonymi w renifery i przywiezie prezenty, które będą przypominały o wspaniałej przygodzie. 

 



PRZEDŚWIĄTECZNA WIZYTA W TEATRZE I MUZEUM 14 grudnia 2018 roku dwie klasy 4b i 4f wybrały 

się w przedświąteczną podróż do Białegostoku. Pierwszym punktem wizyty był Białostocki Teatr Lalek 

i najpiękniejsza bożonarodzeniowa historia, czyli „Opowieść Wigilijna”. Baśń o tym, że nigdy nie jest 

za późno na zmianę na lepsze… Piękna, ciepła i rodzinna opowieść wprowadziła nas w ten świąteczny 

nastrój.  

Kolejnym punktem wizyty było Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Podczas lekcji wysłuchaliśmy 

opowieści o dawnych sposobach zdobienia wnętrza chałup w okresie świąt Bożego Narodzenia. 

Zobaczyliśmy tradycyjne gwiazdy, z którymi po chałupach chodzili kolędnicy. Dowiedzieliśmy się, co 

można było znaleźć na dawnej choince, poznaliśmy proste sposoby wykonywania ozdób choinkowych 

z użyciem papieru i słomy. Po wysłuchaniu opowieści mogliśmy wykonać ozdobę, którą zabieraliśmy 

ze sobą, aby ozdobić naszą klasę. Następnie byliśmy świadkami prawdziwego, tradycyjnego wypieku 

opłatków, które na naszych oczach wypiekał pan Stanisław.  

Na zakończenie naszej wycieczki Muzeum zorganizowało nam cudowną niespodziankę, ognisko z 

kiełbaskami, które po całym dniu pełnym wrażeń smakowały wyśmienicie.  

Nadszedł jednak czas na powrót do domu, a nam szkoda było wracać, bo wycieczki są przecież takie 

przyjemne. Z niecierpliwością czekamy na następną. 

 

UCZNIOWIE SPORTOWEJ KLASY 5„B” AWANSOWALI DO PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZTWA! 17 grudnia 

2018 r. w sali gimnastycznej OSIR Gołdap odbyły się zawody rejonowe w kategorii „3 siatkarskich” 

dziewcząt i chłopców.  

Były to zawody sportowe rozgrywane w ramach Szkolnego Związku Sportowego, w których 

startowały zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2007 roku i młodsi. 

W kategorii dziewcząt do rywalizacji przystąpiły drużyny z Giżycka, Wydmin, a także dwie z Ełku : 

Szkoła Podstawowa Sportowa oraz reprezentacja naszej szkoły. 

Bezkonkurencyjna w tych zawodach okazała się nasza „czwórka”. Młode siatkarki wygrały wszystkie 

swoje spotkania i zajęły I miejsce. Warto dodać, że najlepszą zawodniczką turnieju została uczennica 

naszej szkoły - Wiktoria Sakowicz. 

Równolegle na drugim boisku w tym samym czasie swój turniej rozgrywali chłopcy. W kategorii 

chłopców do rywalizacji przystąpiły drużyny z Gołdapi, Giżycka, a także reprezentacja Szkoły 

Podstawowej nr 4 z Ełku. 

Nasza szkoła wygrała swoje wszystkie spotkania i podobnie jak dziewczęta, chłopcy zajęli I miejsce. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany uczeń z naszej szkoły - Maciej Redlin. 

Dzięki wysokim lokatom w zawodach dziewczęta i chłopcy z „czwórki” zakwalifikowali się do 

półfinałów województwa!  

Warto dodać, że wszyscy uczniowie reprezentujący naszą szkołę są uczniami klasy 5 „b” - klasy 

sportowej o profilu piłki siatkowej. Wynik ten potwierdza, że systematyczna i ciężka praca na 

treningach przynosi efekty. 



Skład zespołu dziewcząt: Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Sajnaga Blanka, Matulewicz Maja, Czyż 

Weronika, Choroszewicz Eliza, Rzepnicka Zuzanna, Cebeterewicz Amelia, Pilecka Weronika, 

Michałowska Klara. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka 

Skład zespołu chłopców: Płatek Olaf, Redlin Maciej, Kamiński Jakub, Sawicki Filip, Nikonowicz Michał, 

Pieloch Wiktor 

Trenerem zespołu jest p. Marian Malewski 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

CIESZMY SIĘ ŚWIĘTAMI Wyniki Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową w języku 

angielskim i niemieckim. 

Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców konkursu. Jury w składzie: pani dyrektor Wanda Wojnowska 

oraz organizatorki konkursu - panie Milena Laszkowska i Ewa Redlin przyznały dwa pierwsze miejsca 

– wygrały kartki Marty Maciorowskiej z klasy VIIa i Marysi Dowolni z VIId, drugie miejsce zajęła 

Victoria Dawid z klasy VIId, trzecia nagroda powędrowała do Amelki Kozikowskiej z VIIa. Dziewczęta 

otrzymały pamiątkowe dyplomy, zestawy bombek, skarbonki i inne drobiazgi. Wyróżnione prace 

można podziwiać na parterze szkoły, obok choinki.  

Gratulujemy serdecznie i zapraszamy na kolejne edycje konkursu! 

 

OTWIERAMY SERCA DLA POTRZEBUJĄCYCH - ŚWIĄTECZNA AKCJA CHARYTATYWNA Tradycją w naszej 

szkole stały się działania charytatywne na rzecz chorych dzieci. W tym roku otwieraliśmy serca dla 

małej Kalinki. Fundusze zebrane z przedświątecznego kiermaszu przeznaczymy na wsparcie w jej 

leczeniu. 

Panie pracujące w grupie 0b: Teresa Fiedorczyk i Ewa Seweryn oraz panie pracujące w świetlicy: 

Grażyna Krasińska, Anna Roszkowska i Gabriela Wiśniewska przygotowywały własnoręcznie ozdoby 

świąteczne. Nie obyło się również bez pomocy rodziców z grupy 0b, którzy odpowiedzieli na 

zaproszenie wychowawczyni, aby wspólnie tworzyć. Prace zaczęliśmy już w listopadzie. Przez cztery 

kolejne wieczory wtorkowe w sali 107, na ten czas pracowni rękodzieła, powstawały piękne ozdoby: 

bombki, stroiki, pachnące choinki z piernika. Do tych działań włączyli się rodzice: Sara Kindlein, Anna 

Karpacz, Marta Wałuszko, Marianna Ostrowska oraz Ewa Sowa- rodzic ucz. klasy I.  

Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów, pracowników szkoły, a szczególnie 

rodziców uczestniczący przez dwa kolejne dni w wieczorach kolęd. 

Bardzo dziękujemy Rodzicom - tym, którzy wnieśli swój wkład w tworzeniu oraz tym, którzy wsparli 

finansowo naszą akcję.  

 



W EDUKACYJNEJ PODRÓŻY Z MOCĄ Co łączy Holandię, „Szkoły z mocą zmieniania świata”, eduScrum 

i Szkołę Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku? Odpowiedz jest jedna: Willy Wijnands 

– holenderski nauczyciel-pasjonat chemii i fizyki w Ashram College w Holandii. To właśnie Willy 

Wijnands wprowadził scruma ze świata IT do edukacji jako eduScrum. W środowisku dużych firm 

scrum był sposobem na to by zespoły lepiej i efektywniej funkcjonowały w relatywnie krótszym 

czasie, ale też by ludziom zaangażowanym w projekty pracowało się lepiej i aby mogli rozwijać się i 

dostosowywać metody pracy do swoich możliwości, potrzeb i zasobów. W edukacji takim zespołem 

projektowym są zazwyczaj 4-osobowe zespoły uczniowskie, które wraz z nauczycielem coachem 

przyglądają się temu jaki cel mają osiągnąć, w jaki sposób chcą się nauczyć wymaganej porcji wiedzy i 

jakie umiejętności rozwinąć. Robią plan działania oraz określają kto ma jakie zasoby, umiejętności i 

możliwości oraz w jaki sposób je wykorzystać w pracy całej grupy. Grupa z kolei cały czas doskonali 

swoją pracę poprzez przegląd działań – zaprzestaje robić to co się nie sprawdza, a doskonali rzeczy 

sprawdzone. Nauczanie przekształca się w uczenie się z uczniem w roli głównej. Chociaż na początku 

trudno w to uwierzyć, podczas wizyty w dwóch holenderskich szkołach przekonałyśmy się, że to 

działa.  

Spotkanie z holenderskimi szkołami rozpoczęła wizyta w Ashram College w Alphen aan den Rijn. 

Misją szkoły jest kreowanie społeczności uczącej się, w której wszyscy okazują szacunek sobie i 

innym. Uczniowie zachęcani są do autentyczności, w której sztuka, kultura i sport odgrywają ważną 

rolę. W tej szkole gościmy na lekcjach chemii prowadzonych przez Williego Wijnandsa. Na początek 

zetknęłyśmy się z grupą uczniów klasy piątej, raczkującą w eduScrumie. Tu rola i aktywność 

nauczyciela przypominały momentami nauczanie frontalne charakterystyczne dla polskiej szkoły. 

Kiedy na kolejnej lekcji pojawili się uczniowie ostatnich klas zobaczyłyśmy jaką transformację 

edukacyjną mają za sobą. Przeświadczenie, że czują się gospodarzami miejsca i procesu towarzyszyło 

nam od samego początku zajęć. Uczniowie wiedzieli po co przyszli na lekcję. Bez zwłoki przygotowali 

materiał, nad którym pracują od jakiegoś czasu i zajęli się nauką. Z podziwem patrzyłyśmy, jak w 

drodze krótkich ustaleń podsumowują swoją pracę przenosząc zadania do sekcji „wykonane” i 

ustalają plan pracy. Gdy któraś z grup nie znajdowała odpowiedzi lub rozwiązania, karteczki z 

problemem umieszczane były na tablicy. To ważna informacja dla nauczyciela, który zajęcia frontalne, 

będące nadal elementem procesu, realizował w odpowiedzi na realne uczniowskie zapotrzebowanie.  

Po zakończonych zajęciach nasz gospodarz objaśnił zagadnienia, które zainteresowały nas podczas 

obserwacji i zaprezentował etapy organizacji pracy metodą eduScruma.  

W Ashram College wyznaczoną przez Willego Wijnandsa drogą podąża zaledwie 8 nauczycieli, chyba 

w myśl zasady, że „nie jest się prorokiem we własnym kraju”. Inaczej wygląda sytuacja w wizytowanej 

przez nas „Szkole z mocą zwiedzania świata”. I w tym momencie pojawia się szkoła UniC w 

Utrechtcie. To szkoła, która w pełni zasługuję na swoja nazwę UniC – wszystko w niej jest 

niepowtarzalne i wyjątkowe, od przestrzeni dla ucznia w olbrzymim budynku, przez organizację pracy 

nauczycieli opartej na koncepcji zarządzania Agile po rolę ucznia, który w UniC jest autonomiczny, 

świadomy i współodpowiedzialny za swoja edukację. UniC to prawdziwa szkoła z mocą zmieniania 

świata. Zmieniając świat korzystają w pełni z eduScruma. W związku z tym Willy Wijnands jest tu 

bardzo częstym gościem jako ekspert i przyjaciel.  

Wizyta w UniC zbiegła się z finałem działań projektowych, przez co szkoła ta jeszcze dobitniej 

wyróżniła się w stosunku do znanej nam z codzienności edukacji a naszym przewodnikiem w 



pierwszej części wizyty był wicedyrektor szkoły. On zaprezentował nam i objaśnił filozofię szkoły 

opartą na 3 filarach: samodzielność, komunikacja i autonomia ucznia. Jemu zawdzięczamy informacje 

o specyfice zarządzania. UniC zatrudnia około 70 nauczycieli. Aby efektywnie wykorzystywać ich 

kompetencje i energię funkcjonują oni w małych zespołach, których praca, jak edukacja uczniów, 

oparta jest na scrumie. To co wyróżnia pracę zespołów to pogłębiona refleksja pozwalająca na 

skuteczne uczenie się jego członków i nieustająca uważność skierowana na każdego z nauczycieli. 

Dzień zaczyna się spotkaniem, podczas którego omawiają oni emocje z jakimi przychodzą do szkoły. 

Stały skład zespołu sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i poznania. Każdy z nauczycieli ma 

świadomość, że jego sprawy są też ważne dla pozostałych. Może dlatego spotykaliśmy się tam z taką 

akceptacją i chęcią dzielenia doświadczeniem? 

Różnorodność i specyfika działań realizowanych w UniC była zbyt rozległa, abyśmy mogły ogarnąć je 

podczas jednej wizyty. Naszą uwagę przykuły niektóre z rozwiązań. Bardzo spodobała nam się wielka, 

otwarta przestrzeń, w której uczniowie służą sobie pomocą. To coś w rodzaju biblioteki z licznymi 

stołami, przy których uczniowie realizują pomoc koleżeńską tłumacząc sobie wzajemne zadania. W jej 

centrum znajduje się wydzielone miejsce zajmowane przez nauczyciela gotowego do indywidualnej 

pracy z uczniem, który zgłasza taką potrzebę. Siedząc wśród tych uczniów podjęłyśmy rozmowę na 

temat budowania autonomii uczniowskiej. Samorząd uczniowski w UniC to bardzo ważny organ. 

Przedstawiciele samorząd uczestniczą w prowadzonych z nauczycielami debatach o szkole mówiąc 

m.in. o tym, jakiej edukacji potrzebują. Do podejmowania tak istotnych tematów upoważnia ich 

środowisko, które rekomendowało ich wcześniej do władz samorządowych. Reprezentantem 

uczniów nie zostaje się bowiem ze wskazania klasy. Mając realną władzę uczniowie ubiegają się o nią 

i aplikują do pracy w samorządzie. Aplikacja wymaga uzyskania poparcia  

konkretnego środowiska, którego interesy będą przez wybrańca reprezentowane. A o ostatecznej 

aprobacie decyduje jeszcze uczniowsko-nauczycielskie kolegium. Czy nasi uczniowie też dojrzeli do 

takiej formuły? 

Co zatem przy tylu różnych i nowych doświadczeniach łączy naszą „Czwórkę” ze szkołami w Holandii? 

No cóż… my mamy jedno i drugie: jesteśmy szkołą z mocą zmieniania świata i jako jedna z nielicznych 

szkół w Polsce od września wdrażamy małymi krokami eduScruma. Mam nadzieję, że pasujemy do 

tego doborowego towarzystwa ludzi poszukujących innowacyjnych rozwiązań, ludzi z pasją i mocą 

zmieniania świata. 

Ta wizyta była bezcenna z wielu powodów, zarówno osobistych jak i zawodowych. Nie do 

przecenienia jest fakt że w listopadzie dotarłyśmy do źródła cennej wiedzy, a nic tak nie motywuje do 

przemyśleń i działania jak rozmowa z inicjatorem koncepcji eduScruma na świecie. Podróże kształcą? 

Tak. Kształcą i otwierają umysł. 

Katarzyna Garlicka, Wanda Wojnowska 

 

WIECZÓR KOLĘD 

Zwykła na co dzień sala gimnastyczna w szkole w te dwa grudniowe wieczory zamieniła się w 

anielskie miejsce. Do szkoły zawitały Anioły. 

http://m.in/


Na scenie stanęli odświętnie ubrani uczniowie klas I-VIII oraz Oa i Ob wraz z nauczycielami. Zgasły 

światła i rozbrzmiały pięknie zaaranżowane i z werwą wykonane kolędy, pastorałki oraz inne 

świąteczne utwory. Całość przeplatana była przemówieniami zacnych gości: pana prezydenta 

Tomasza Andrukiewicza, zastępcy prezydenta pana Mirosława Hołubowicza i dyrektora Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie – pana Dariusza Jurczykowskiego. 

Pani dyrektor Wanda Wojnowska życzyła wszystkim radosnych i pięknych świąt, spędzonych w 

rodzinnej atmosferze, przy wspólnym stole. Było to naprawdę niezwykłe wydarzenie 

międzypokoleniowe, które wprowadziło do serc świąteczny i ciepły nastrój. 

Ekscytującym podsumowaniem tegorocznego kolędowania okazał się zaskakujący występ nauczyciela 

muzyki pana Tomasza Sulimy oraz księdza Rafała z zespołem. Publiczność podniosła się ze swoich 

miejsc i klaskała w rytm kolędy ... w rockowym klimacie.  

 

PROJEKT „HEJ KOLĘDA!” 

Projekt „Hej kolęda” realizowany w dn. 06.12- 21.12.2018r. przez nauczycieli świetlicy służył 

nawiązaniu relacji międzypokoleniowych uczniów świetlicy szkolnej oraz seniorów Klubu Seniora w 

Ełku. Miał on na celu pokazanie naszym podopiecznym, że mimo różnicy wieku, od osób starszych 

możemy wiele się nauczyć biorąc pod uwagę ich bogate doświadczenia życiowe i wiedzę. Kładąc 

nacisk na szacunek należny ludziom w tym wieku, nawiązując do doświadczeń dzieci związanych z 

babcią, dziadkiem, chciałyśmy podkreślić znaczenie obecności ludzi starszych w codziennym życiu 

dzieci. Pierwsza część projektu, polegała na odrębnym przygotowaniu grupy uczniów i seniorów do 

wspólnego śpiewania kolęd, następnie zorganizowałyśmy spotkanie integracyjne przy słodkim 

poczęstunku, rozmowach o tradycji świątecznej w rodzinnym śpiewaniu kolęd. Zwieńczeniem 

spotkania było wspólne zaśpiewanie wcześniej ćwiczonych kolęd, które zostały nagrane na płycie, dla 

podkreślenia znaczenia tego spotkania oraz na pamiątkę; ku radości seniorów i dzieci ! Gabriela 

Wiśniewska, Paulina Smyk, Grażyna Krasińska 

 

NAKRĘTKA DLA IMPULSU 

Nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w tym roku w obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu . 

Święto zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób 

z Autyzmem. Podczas Europejskiego Tygodnia Autyzmu w prawie wszystkich miastach w Polsce 

prowadzone są różnego rodzaje konsultacje i warsztaty dla wszystkich , którzy wyrażają chęć 

poszerzenia wiedzy w tematyce autyzmu. 

W naszej szkole została przeprowadzona zbiórka nakrętek, z których dochód ze sprzedaży zostanie 

przeznaczony na terapię podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS w Ełku. 

W akcję zbiórki nakrętek włączyli się aktywnie nasi uczniowie, nauczycie oraz pracownicy szkoły. 

Zebraliśmy ponad 300 kg nakrętek. Zbiórka została poprzedzona akcją informacyjną, mającą na celu 

dostarczenie w czytelny sposób wiedzy na temat autyzmu oraz uwrażliwienie na potrzeby i problemy 

osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Uczniowie z klasy 7a aktywnie uczestniczyli 

jako wolontariusze w IV Charytatywnej Gali Mody zorganizowanej 9.12.2018 r w Sali Zebra ECK przez 



stowarzyszenie IMPULS. Na szczególe wyróżnienie zasługuje nasza uczennica Kasia Matuk z klasy 4c, 

która w trakcie gali przepięknie wykonała utwór Leonarda Cohena – Hallelujah. Iwona Chwiedor i 

Barbara Segień 

 

NIE MA POKOJU W HOTELU 

I znów było Boże Narodzenie. Które? - 2018. I właśnie na 2018 urodziny Maleńkiego Króla „wspaniała 

dziesiątka” z VIII b naszej szkoły przygotowała sztukę Dorothy Wilson pt. „Nie ma pokoju w hotelu”. 

Sztuka pisana w latach 60-tych ubiegłego stulecia nie straciła swej aktualności w przekazie treści dla 

widza. Wciąż zdarzają się sytuacje na świecie, że brakuje miejsca dla najbiedniejszych, że wciąż są 

ludzie niesłusznie upokarzani, że liczą się zysk, poklask. Na szczęście zawsze znajdzie się garstka ludzi 

z dobrym sercem, pomocną dłonią, przyjacielskim słowem. Obyśmy do takich należeli. I to było dla 

nas przesłaniem zagranej w ECK-u sztuki.  

W jedyną w pełni pozytywną rolę sprzątaczki hotelowej wcieliła się z dużym talentem Kasia. 

Nawróconego dziennikarza świetnie zagrał Kacper, który zaprasza na wigilijną kolację biednego 

chłopca, w którego wcielił się Karol. Najważniejszą rolę odgrywał tajemniczy podróżnik, który spełnił 

swoje zadanie. Świetnie to oddał Miłosz. A może i poetka, którą z gracją zagrała Maja, zrozumiała, 

czym jest tak naprawdę Boże Narodzenie. W role małżeństwa ze Wschodu z talentem wcielili się 

Karolina i Bartek. Ich dzieckiem był trzymiesięczny Staś, który też potrafił znakomicie zachować się na 

scenie. Prawdziwie aktorsko wypadło senatorskie małżeństwo z Waszyngtonu oraz recepcjonistka. 

Cóż, oni mają jeszcze wiele do naprawienia w swoim myśleniu. Ale Julka i Mateusz oraz Oliwka zagrali 

ich role jak profesjonalni aktorzy. Nad całością czuwała s. Goretti. To było wiele radosnych godzin 

prób i warsztatów aktorskich.  

Dziękujemy za miłe przyjęcie naszej sztuki, za oklaski, Dyrekcji i nauczycielom oraz rodzicom za słowa 

pochwały, a wcześniej za kilkakrotne zwalnianie z zajęć. Pani dyrektor Anecie Werli za udostępnienie 

sceny w ECK-u. 

Sztukę „Nie ma pokoju w hotelu” zagramy jeszcze raz, ale już w Puławach na Benedyktyńskim 

Spotkaniu Młodych 12 stycznia. 

Za rok znów będą Święta. Aktorską pałeczkę pewnie przejmą młodsi aktorzy naszej szkoły.  

 

 

 


