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Po 26 latach pożegnaliśmy naszą Panią Halinkę Gajlewicz, która przez tyle lat była dobrym 

DUCHEM szkoły. 



 

 

 
 

W tym roku mamy aż 5 klas pierwszych, w tym 2 klasy sześciolatków. Ogółem naukę w roku 

szkolnym 2014/2015 rozpocznie 118 dzieci. 



UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 75. ROCZNICĘ 

WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 
 

 1 września 2014r. w naszym mieście odbyły się uroczystości upamiętniające 

75. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ  ... 

 

 
75 lat temu rozpoczęła się najbardziej wyniszczająca wojna w dziejach ludzkości. Był 

to największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939r. do 2 września 

1945r. (w Europie do 8 maja 1945r.). Pierwszym polskim miastem, na które spadły bomby, 

był Wieluń. Później o godzinie 4:45 niemiecki najeźdźca zaczął ostrzeliwać pozycje  

na położonym w Gdańsku półwyspie Westerplatte. Pierwsze strzały padły z pancernika 

Schleswig-Holstein. 

   Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w bazylice, w której uczestniczyli przedstawi-

ciele kombatantów, ich rodziny, władze powiatu, miasta i gminy, przedstawiciele Straży Gra-

nicznej, Policji, Straży Miejskiej i Pożarnej, Kompania Honorowa i poczty sztandarowe insty-

tucji, organizacji i szkół. Po mszy św. zostały złożone kwiaty w kaplicy MB Ostrobramskiej, 

gdzie znajdują się urny z prochami Polaków poległych w obronie Ojczyzny. Dalsze uroczy-

stości odbyły się na placu AK, gdzie przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta. Następnie 

odbył się Apel Poległych, oddano salwę honorową i złożono wiązanki kwiatów pod 

,,Pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i zamęczonym Polakom-Obrońcom Oj-

czyzny 1939-1956”. 

M. Skwarczyńska 



MAŁY MISTRZ 
 

 

  

W bieżącym roku szkolnym w klasach pierwszych rozpoczęli-

śmy realizację projektu "Mały Mistrz", współfinansowanego 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół 

podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. 

Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możli-

wością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania 

określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. 

Bloki te to: 

Rowerzysta-Turysta, 

Gimnastyk-Tancerz, 

Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, 

Piłkarz, 

Lekkoatleta, 

Pływak-Wodniak. 

  

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują 

odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje 

tytuł Małego Mistrza. 

  

 

CZYTANIE TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA 

 
Którą książkę wybrać? 

  

W rozwiązaniu tego dylematu miały pomóc uczniom klas drugich lekcje biblioteczne pt. „Po-

dział literatury dziecięcej" ... 

 

Mali czytelnicy mogli podzielić się swoimi zainteresowaniami i wybrać samodzielnie książkę. 

Mamy nadzieję, że czytanie książek stanie się pasją małych czytelników. 

 

 



UROCZYSTE OBCHODY 

 

 
 

 

Sejm ustanowił dzień 17 września – rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r. – Dniem 

Sybiraka. 

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim Polakom zesłanym na Syberię, inne 

tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej upamiętnia tych, którzy 

tam zginęli, tych, którym udało się powrócić do Ojczyzny, tych którzy osiedli w różnych czę-

ściach świata, oraz tych, którzy pozostali w miejscu swego zesłania, gdzie kultywowali pol-

skość.” 

W uzasadnieniu do projektu uchwały podkreślono, ze celem ustanowienia Dnia Sybiraka jest 

„złożenie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej hołdu wszystkim sybirakom – Polakom, któ-

rych w wyniku zbrojnych działań, począwszy od XVII wieku, zmuszono do długoletniego 

pobytu na +nieludzkiej ziemi+”. Autorzy uchwały przypomnieli, że Polacy zesłani byli  

na Syberię już w XVII wieku, a pierwszą grupą zesłańców byli uczestnicy konfederacji bar-

skiej (ok. 10 tys. osób). 

  

 

„Jedynki” najlepsze w gminie 

 
      Z początkiem września ruszyła największa impreza piłkarska organizowana w naszym 

kraju dla dzieci i młodzieży - Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Po raz piąty 

na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” rywalizują 

dziewczęta i chłopcy w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat. 

Dnia 17.09.2014 r. na orliku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie odbyły się 

eliminacje gminne w kat. dziewcząt 12-13 lat. W zawodach wzięły udział 4 drużyny: Zespół 

Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi z Kętrzyna, Zespół Szkół z Wilkowa, "Jedynki" Kę-

trzyn reprezentujące orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie oraz gospodarz imprezy 

– Gimnazjum nr 3 Kętrzyn. Mecze odbywały się systemem każdy z każdym. Punktualnie  

o godz. 8.30 drużyny przybyły na obiekt. Kilka minut później nastąpiło oficjalne przywitanie 

zespołów, przedstawienie sędziego, który przypomniał zasady gry i system kar. Po losowaniu 

kolejności meczów dziewczęta przystąpiły do rozgrzewki. Pierwszy mecz rozpoczął się  

o godz. 9.00. Na obiekcie zgromadziła się liczna publiczność dopingująca zawodników. 

Po zmaganiach trwających 2,5 godz. rywalizacja została rozstrzygnięta. Drużyna „Jedynek” 

pod okiem trenera Macieja Duczka stanęła na wysokości zadania. Wygrała wszystkie swoje 

spotkania, strzelając w trzech meczach 9 bramek, tracąc przy tym tylko jedną. Wysoką sku-



tecznością wykazała się zeszłoroczna absolwentka naszej szkoły Wiktoria Błażuk, która tra-

fiała do siatki 5 razy. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  

z Kętrzyna. Trzecie miejsce przypadło gospodarzowi turnieju – Gimnazjum nr 3 z Kętrzyna,  

a tuż za podium uplasował się Zespół Szkół z Wilkowa. 

Ok. godz. 12.30 nastąpiło oficjalne zakończenie imprezy. Drużyny otrzymały pamiątkowe 

dyplomy, a każda z piłkarek opaskę na rękę FANKLUBU ORLIKA oraz certyfikat uczestnic-

twa w turnieju. Trenerzy natomiast dostali pamiątkowe koszulki. Organizator podziękował 

wszystkim uczestnikom za udział, po czym drużyny z uśmiechami na twarzach rozeszły się. 

 

 

Trener: Maciej Duczek 

 

 

 

Skład zespołu: Wiktoria Błażuk, Martyna Jarmuszewicz, Katarzyna Kownacka, Kamila 

Zbrzezna, Dominika Ciesielska, Emilia Jankowska, Zuzanna Bach, Dominika Renc, Maria 

Malińska. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



TANIEC I DOBRE MANIERY 

 
     W dniu 22 września 2014 roku, w poniedzia-

łek, w naszej szkole gościliśmy Ogólnopolską 

Szkółkę Tańca i Dobrych Manier - Centrum 

Tańca WASILEWSKI - FELSKA. Z okazji 20-

lecia istnienia programu honorowy patronat nad 

jego realizacją objął Prezydent Miasta Olsztyn. 

Program skierowany jest do uczniów w wieku 6-

12 lat. Głównym jego celem jest zaspokojenie 

potrzeby ruchu oraz poznanie dobrych manier  

i zabawy poprzez naukę tańca. 

 

     Wszyscy uczniowie klas I - III naszej szkoły zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie 

wraz z prowadzącymi przy dźwiękach muzyki uczestniczyli w świetnej zabawie pod ha-

słem: Zatańcz z... klasą w swojej szkole! Uczniowie dowiedzieli się też, ile radości i satysfak-

cji niesie taniec i jak aktywnie można spędzać czas. Wszyscy chętni mogą brać udział w cy-

klicznych spotkaniach organizowanych przez Ogólnopolską Szkółkę Tańca i Dobrych Manier 

na terenie naszej szkoły. Zapraszamy do wzięcia udziału w tej atrakcyjnej formie zajęć. 

                                                                          

Małgorzata Jalowska 

  

 

„Jedynki” drugie w eliminacjach wojewódzkich 

 
      Drużyna „Jedynek”, wygrywając w Kętrzynie eliminacje gminne, awansowała do kolej-

nego etapu rozgrywek, eliminacji wojewódzkich V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donal-

da Tuska. Tym razem zawody odbywały się w Srokowie dnia 23.09.2014r. Dobre humory już 

na samym początku popsuła nam informacja o niezdolności do gry w turnieju absolutnego 

lidera naszego zespołu - Wiktorii Błażuk. Musieliśmy szybko zmobilizować się do rywaliza-

cji bez Wiki. Po dotarciu na miejsce okazało się, że konkurować o dalszy awans będziemy 

tylko z dwoma drużynami: z Gimnazjum nr 1 w Srokowie oraz z Zespołem Szkół w Mołtaj-

nach. 

Przy trudnych warunkach atmosferycznych pierwszy mecz rozegraliśmy z gospodarzem. 

Dziewczęta bardzo dobrze wywiązały się z przedmeczowych założeń taktycznych i pokonały 

szkołę ze Srokowa 2:1. Bohaterem meczu okazała się Emilia Jankowska, która strzeliła oba 

gole. W drugim spotkaniu zmierzyliśmy się z Mołtajnami. Pomimo kilku dogodnych sytuacji 

strzeleckich nie udało nam się trafić do siatki rywalek ani razu. One natomiast zaaplikowały 

nam 2 gole i wyszły zwycięsko z tego pojedynku. O awansie do kolejnego etapu miał zadecy-

dować ostatni mecz pomiędzy Srokowem a Mołtajnami. Gospodarze turnieju okazali się jed-

nak słabszą drużyną i przegrali spotkanie 1:3. Tym samym całe zawody zwyciężył Zespół 

Szkół z Mołtajn, nam przypadło drugie miejsce, a ostatnie Gimnazjum nr 1 ze Srokowa. 

Dziewczęta wykazały się dużą wolą walki, podjęły walkę bez „mózgu” naszej drużyny - Wik-

torii Błażuk i godnie reprezentowały nasze miasto. Odpadamy z rywalizacji, ale z podniesio-

nymi czołami. 

 

Trener: Maciej Duczek 

 



LEŚNA SZKOŁA KLASY 1c i 3c 
  

 
 

    Od września tego roku wszyscy uczniowie klas I i IV objęci są zajęciami adaptacyj-

nymi umożliwiającymi im łatwiejsze dostosowanie się do roli ucznia, pokonywanie trud-

ności, zintegrowanie się ze społecznością klasową i szkolną... 
 

  Jedne z takich zajęć odbyły się w terenie, a ich uczestnikami byli uczniowie klasy Ic. Dzieci 

nie tylko poznawały środowisko życia roślin i zwierząt srokowskiego lasu, ale także uczestni-

czyły we wspólnych zabawach i grach zespołowych. Uczyły się, jak pomagać sobie, jak prze-

żywać sukcesy i porażki. 

  W czasie zajęć nikt nie był sam – byliśmy jedną dużą klasową rodziną. 

D. Wilczak 

 

JESIENNE TURNIEJE PIŁKARSKIE 

 
MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

 

       Dnia 26.09.2014 r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Chłopców. W za-

wodach wzięły udział 4 drużyny: Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz gospodarz turnieju – Szkoła Podstawowa nr 1. 

Pierwszy mecz odbył się pomiędzy naszą szkołą a zdecydowanym faworytem rozgrywek - 

Zespołem Szkół nr 1. Spotkanie zaczęliśmy dobrze, skutecznie broniliśmy dostępu do naszej 

bramki, szukaliśmy szczęścia w kontratakach. Niestety, pod koniec pierwszej połowy błąd  

w kryciu przy wykonywaniu rzutu rożnego wykorzystali rywale i to oni schodzili na przerwę, 

prowadząc 1 : 0. W drugiej połowie worek z bramkami rozwiązał się. Przeciwnicy wykorzy-

stali wszystkie nasze słabości i zaaplikowali nam kolejne trzy gole. Dużą „robotę” wykonał  

w tym meczu Mateusz Bućko, który dwoił się i troił zarówno w ataku, jak i w obronie. Jego 

praca została uwieńczona honorowym trafieniem i mecz zakończył się wynikiem 4 : 1  

dla gości. 

  W drugim naszym spotkaniu zmierzyliśmy się z „Czwórką”. Musieliśmy wygrać ten 

mecz, aby liczyć się w walce o zwycięstwo w turnieju. Ponownie mecz zaczęliśmy bardzo 

dobrze. Byliśmy stroną przeważającą, co udokumentował golem Adrian Czerniakowski.  

Do przerwy prowadziliśmy 1 : 0. Druga połowa była bardzo wyrównana. Na nasze nieszczę-

ście pięknym strzałem z ostrego kąta popisał się zawodnik rywali i było 1 : 1. Gdy wydawało 

się już, że mecz skończy się wynikiem remisowym, fatalny błąd popełnił nasz obrońca, który, 

wybijając piłkę, podał prosto pod nogi przeciwnika, a ten bez problemu umieścił piłkę w siat-

ce. To była ostatnia akcja meczu, przegraliśmy 1 : 2. Teraz pozostała nam już tylko walka o 3 

miejsce. 

   W ostatnim naszym spotkaniu graliśmy z „Trójką”. Wprowadziliśmy małe korekty  

w ustawieniu, co zaowocowało, bo ani się obejrzeliśmy, a już prowadziliśmy 2 : 0 po trafie-

niach Mateusza Bućko i Damiana Wojtkowskiego. Mecz przebiegał pod nasze dyktando.  

Do bramki w pierwszej połowie trafili jeszcze Adrian Czerniakowski i Wojtek Antonowicz. 



Wynik do przerwy 4 : 0. W drugiej połowie wiele się nie zmieniło. Byliśmy zdecydowanie 

stroną przeważającą i ponownie trafiliśmy do siatki cztery razy. Gole strzelali: Damian Wojt-

kowski, Szymon Zalewski, Mateusz Bućko oraz Wojtek Antonowicz. Wynik końcowy 8 : 0  

i trzecie miejsce w rozgrywkach stało się faktem. Całe zawody wygrał Zespół Szkół nr 1, 

drugie miejsce zajęła „Czwórka”, a czwarte „Trójka”. 

Pierwszy raz graliśmy w tym składzie, więc uważam, że chłopcy i tak wypadli bardzo 

dobrze. Zdobyli cenne doświadczenie boiskowe, co na pewno zaprocentuje w kolejnych za-

wodach. Na oficjalnym zakończeniu turnieju każdy z zawodników otrzymał brązowy medal. 

Organizator podziękował wszystkim za udział, po czym uczniowie wrócili na lekcje. 

 

 

Trener: Maciej Duczek 

 

 

 

 
 

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 

 



Współczesny patriotyzm polega między innymi na uczestniczeniu w wydarzeniach ważnych 

dla małej ojczyzny. Okazję do zaprezentowania postawy patriotycznej mieli wszyscy miesz-

kańcy Kętrzyna. 

    

 

 

 

 

     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie (poczet sztandarowy, członkowie koła 

historycznego oraz samorząd uczniowski wraz z opiekunami – p. Aliną Rudak i p. Alicją Ru-

dzińską) przyjęli zaproszenie Pana Burmistrza Krzysztofa Hećmana na uroczystość, która 

miała na celu uczczenie 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 

W tym szczególnym dniu, 27 września 2014r. o godz.18.00, uczestniczyliśmy w uroczystej 

mszy świętej w bazylice św. Jerzego. Następnie na placu Armii Krajowej złożyliśmy kwiaty 

pod pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom 

Ojczyzny z lat 1939 -1956. Z wielką uwagą i wzruszeniem obejrzeliśmy pokaz multimedialny 

poświęcony historii Polskiego Państwa Podziemnego. Na zakończenie uroczystości wysłucha-

liśmy przepięknych pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Bel Canto (z Olsztyna)  

pod kierunkiem Jana Połowiniuka. Niektóre pieśni znaliśmy, więc mogliśmy śpiewać razem  

z chórzystami. 

 

ALEDWIE 

  

 



POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 
 

  

 
 

Jedną z imprez towarzyszących uroczystym obchodom 75. rocznicy powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego były prelekcje prof. dr. hab. Norberta Kasparka oraz mgr. Sebastiana 

Nowakowskiego z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. 

Uroczystość odbyła się 30.09.2014r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Naszą szkołę 

reprezentowali członkowie koła historycznego oraz kilku innych uczniów zainteresowanych 

przeszłością Polski. 

 

Wysłuchaliśmy wiersza o żołnierzach wyklętych oraz wzruszających pieśni patriotycznych  

w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie. Oprawę artystyczną 

przygotował Pan Mariusz Wąsik – nauczyciel i muzyk. Dyrektor MPB w Kętrzynie - Pan 

Witold Gagacki zadbał o wysoki poziom spotkania i miłą atmosferę. To była niezwykła lekcja 

historii wzbogacona prezentacją multimedialną. Na długo zapamiętamy piękne słowa Pana 

Burmistrza: „ Znajdź chwilę czasu dla swojego patriotyzmu.” My ją znaleźliśmy, a TY? 

 

Alina Rudak 

  

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPAKA 
 

Z okazji tego dnia niezwykłego 

życzymy Wam - CHŁOPCY wszystkiego najlepszego!  
  

    



 

 

 

 

 

W klasie 2a są silne chłopaki: 

długie nogi i wygląd nie byle jaki. 

Szybcy są, że nikt ich nie dogoni, 

nawet gdyby pędziło stado koni. 

Żart i dowcip mają w głowie, 

zawsze któryś coś śmiesznego powie. 

Trochę rozrabiają i wtedy nas, 

dziewczyn, nie słuchają. 

Bardzo Was lubimy i zamienić na innych nie chcemy, 

bo razem biegać i szaleć możemy!!! 

 

 

koleżanki z klasy 2a 
 


