
MULTITALENTY GIMNAZJUM NR 4 

Wielokrotnie mogliśmy przekonać się, jakie niespodzianki kryją w sobie uczniowie Gimnazjum 

nr 4 w Ełku. Ilość talentów, bo o nich mowa, i ich różnorodność nie tylko urozmaica szkolne życie,     

ale również rozsławia szkołę i … miasto w szerokim świecie. Jako placówka możemy poszczycić się 

mianem Szkoły Odkrywców Talentów, co jednocześnie zobowiązuje nas do podejmowania działań 

wspierających nasze Perły. 21 marca, który jest Międzynarodowym Dniem Talentu, skłania nas        

do tego, aby przybliżyć sylwetki uczniów, którzy odznaczają się nie tylko talentem, ale również 

pracowitością, wytrwałością oraz ambicją. 

Jednym z uczniów, którzy kryją w sobie 

wiele niespodzianek, jest Szymon Augustynowicz, 

uczeń klasy drugiej.  Nauczyciele uczący Szymona 

doskonale wiedzą o jego zdolnościach                      

z przedmiotów ścisłych, gdyż zdobył on tytuł 

laureata Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki,            

a także Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki; 

otrzymał tytuł TAON w Polsko - Ukraińskim 

Konkursie Fizycznym LWIĄTKO 2014 i wyróżnienie 

w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY w  2014r. Okazuje się jednak,                     

że przedmioty ścisłe to nie jedyna domena Szymona, zdobywa on bowiem laury również na polu 

muzycznym jako obiecujący skrzypek. Wysokie lokaty i wyróżnienia otrzymał w konkursach w całej 

Polsce, m.in. Gdańsku, Toruniu, Olsztynie, Kielcach. W tym roku zdobył pierwszą nagrodę                     

w Międzyszkolnym Festiwalu Dwudźwięków Skrzypcowych w Białymstoku. 

Artystyczne zdolności pozwalają mu również odnosić sukcesy w konkursach plastycznych      

na szczeblu szkolnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, np.: pierwsze miejsce w IV Ogólnopolskim 

Konkursie Mitologicznym Klio 2012 – w kategorii  praca plastyczna; wyróżnienie w półfinale konkursu 

plastycznego XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego Nasza Ziemia         

w 2012r.; wyróżnienie w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Przez ocean czasu              

w 2012r., itd. 

 Choć od zaledwie dwóch lat Szymon uczestniczy w zajęciach Szkolnego Klubu Szachowego 

Hetman, już ma się czym poszczycić -zajął pierwsze miejsce w Towarzyskim Turnieju Szachowym        

w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku w 2010r. oraz pierwsze miejsce w Szkolnym Turnieju 

Szachowym w 2014r. 

 To , co najbardziej ujmuje w chłopcu, to przede wszystkim, mimo tak licznych sukcesów, 

skromność i miłe, życzliwe usposobienie.  



 W tym zestawie nie mogłoby zabraknąć Martyny Lewczuk, 

która łączy w sobie pasje na pozór niemogące się pogodzić – 

modeling i naukę.  

Jej największą pasją jest modeling. Modelką jest               

od dwóch lat w agencji AS management. W poprzednim roku 

w związku z pracą była w Japonii w Tokio przez dwa miesiące,        

a obecnie jest w Tajwanie w Tajpej. Jednym z największych 

wyróżnień w związku z modelingiem jest ukazanie się na stronie 

models.com (to strona poświęcona najlepszym modelkom              

z całego świata) profilu Martyny. Ostatnio również  została 

poproszona o wzięcie udziału w teledysku jednej z najlepszych 

polskich artystek tworzących muzykę elektroniczną Aleksandry 

„We will fail”. Martyna miała również przyjemność, jak sama mówi,  być w programie Pytanie           

na śniadanie jako przedstawicielka młodych modelek. 

Z sukcesami w modelingu idą w parze sukcesy       

w nauce. Martyna dwa lata z rzędu otrzymała miano 

Ucznia Roku (oznacza to, że pod koniec pierwszej i drugiej 

klasy miała najlepszą średnią w szkole). Obecnie jest          

w trzeciej klasie i nie spoczywa na laurach. W tym roku 

została laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki, 

ponadto zdobyła w nim bardzo wysoką liczbę punktów, 

plasując się na trzecim miejscu w województwie,                

a pierwszym w Ełku.  

Co roku nasza uczennica również bierze udział       

w zawodach pływackich. W tym roku szkolnym razem         

z koleżankami zajęła drugie miejsce w województwie        

w kategorii dziewcząt na zawodach w Olsztynie 

(w poprzednim roku i dwa lata temu było to miejsce trzecie). Gdyby tego było mało, Martyna              

w wolnych chwilach tańczy zumbę.  

  



 

Jeśli ktokolwiek byłby obecny                 

na uroczystościach w Gimnazjum nr 4, Szkole 

Artystycznej, Ełckim Centrum Kultury                   

czy w innych miejscach, w których muzyka 

wykonywana była na żywo, to z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem przy instrumencie 

klawiszowym widziałby Kacpra Kasprzaka. 

Choć Kacper jest w trzeciej klasie gimnazjum, 

to można go zaliczyć do doświadczonych i cenionych muzyków, którzy są zapraszani do różnych 

projektów, proszeni o uświetnianie koncertów, imprez, konkursów. 

Nasz uczeń jest wielokrotnie nagradzanym pianistą, akompaniatorem na festiwalach o randze 

ogólnopolskiej i międzynarodowej, takich jak: Festiwal Soundtrack w Łomży, Festiwal Wiktoria            

w Warszawie, Terra Musica w Druskiennikach (Litwa). Miał przyjemność wystąpić z Werner – Jaeger – 

Gymansium Orchestra (Nettetal – Niemcy). Regularnie możemy go usłyszeć na lokalnej scenie 

muzycznej. Współpracuje z Pawłem Borzeńskim – gitarzystą, wokalistą i kompozytorem. Razem 

przygotowali koncert, który przyciągnął sporą publiczność. W latach 2014 i 2015 otrzymał 

stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Ełku. Fakt, że jest tak bardzo zaangażowany w muzykę, 

nie przeszkadza mu co roku otrzymywać wysokie wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,0                              

i wzorowe zachowanie). 

Niewątpliwie ten młody człowiek jest już świadomym, jak nie dojrzałym artystą,                                   

o którym niejednokrotnie usłyszymy.  

 

 Koleżanka z klasy Martyny 

i  Kacpra, Magdalena Daniszewska, spełnia się                     

na innym polu. Od 7 roku życia żegluje. Magda 

swoją przygodę z żeglarstwem zaczęła w Ełku               

i udowodniła, że na Jeziorze Ełckim można 

doskonale nauczyć się żeglarstwa. Pierwsze 

żeglarskie doświadczenia zdobywała pod okiem 

trenera i nauczyciela wychowania fizycznego                  

w Gimnazjum nr 4, pana Roberta Bieleckiego. Obecnie dziewczyna ma na swoim koncie wiele 

sukcesów: 

- Puchar Polski 2014,  

- Puchar Europy 2014: 2 zawodniczka lat 16, 



- Nominacja do Kadry Narodowej na 2015r., 

- Europa Cup Lithuania, Kowno– II miejsce w kat. open, I w kat. kobiet (wrzesień 2014), 

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – I miejsce, Puck 

(sierpień 2014), 

- Mistrzostwa Europy Laser 4,7 w Norwegii (lipiec – sierpień 2014), 

- Europa Cup Poland (Dziwnów) – VI miejsce w kat. kobiet (lipiec 2014), 

- Gdynia Puchar Miasta Gdyni, elim. OOM (lipiec 2014), 

- Nieporęt Puchar Polski Centr., II elim. OOM, II miejsce (czerwiec 2014), 

- Puchar PZŻ, Puck, I eliminacja do OOM 2014, - V miejsce (maj 2014), 

- GelvesTaure, Troki, Litwa – I miejsce open, 

I w kat. dziewcząt (sierpień 2014), 

- Puchar Arki,  Gdynia, I eliminacja do ME,                

II miejsce (maj 2014), 

- Laser Europa Cup (Włochy) – V miejsce  

w kat. dziewcząt do lat 16 (kwiecień 2014), 

- Europa Cup Koper(Słowienia)– VIII  

miejsce w kat. dziewcząt do lat 16 (kwiecień 

2014). 

Dzięki doskonałym wynikom Magda już od czterech lat jest powoływana do Kadry Narodowej 

Polskiego Związku Żeglarskiego. Znalezienie się w gronie najlepszych żeglarzy w Polsce to zaszczyt, 

ale i również nowe możliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności. Warto również dodać,                            

że uczennica osiąga wysokie wyniki w nauce mimo częstych nieobecności (obecnie jest w Hiszpanii). 

Martyna, Magda, Kacper i Szymon z pewnością nie są jedynymi multitalentami w naszym 

gimnazjum. Stanowią raczej przykład, że rozwijając własne pasje, można zdobywać nagrody, 

podróżować, uszczęśliwić siebie i innych, rozsławiać miasto, a wszystko to godząc z nauką. 

Próbowanie swoich sił w konkursach, angażowanie się w życie szkoły i miasta, korzystanie z bogatej 

oferty zajęć pozalekcyjnych naszego gimnazjum oraz innych podmiotów, placówek wspierających 

rozwój, może przynieść zaskakujące (zarówno dla uczniów,  nauczycieli, jak i rodziców) odkrycie – 

talent.  

Niepełna jeszcze lista uczniów, którzy zdobyli  tytuł laureata (13 osób, w tym dwie,                       

które uzyskały z dwóch przedmiotów) lub finalisty (9 osób) w Wojewódzkich Konkursach 

Przedmiotowych w tym roku, pozwala mieć nadzieję, że znowu będziemy mieć okazję, aby napisać                        

o niezwykłych gimnazjalistach.  

 


