
 WSPIERAMY MISJE ... 
 

Szkolny Konkurs Misyjny „Każdy znaczek wspiera misje" został zakończony! 

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w tę akcję, by nieść pomoc potrzebują-

cym. Zebraliśmy ponad cztery tysiące znaczków, które zostaną wysłane do Pallotyńskiej Fun-

dacji Misyjnej Salvatti. 

 
  

Najwięcej zebrali: 
1. Jakub Sieńko kl. IIIa - 3.000 znaczków 

2. Kornelia Kułak kl.Vb - 554 znaczków 

3. Monika Rajkowska kl.VI c - 345 znaczków 

4. Karol Lender kl.IIIa - 165 znaczków 

5. Karolina Dolewska kl.IIId - 76 znaczków 

  

W obecnym roku szkolnym zebraliśmy także 26 telefonów komórkowych. Dziękujemy wszyst-

kim, którzy wspierają misjonarzy i niosą pomoc najbardziej potrzebującym.  

 

PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH 
 

Kończymy kolejny już rok, w którym przeprowadzane były zbiórki plastikowych nakrę-

tek i baterii. W tym roku przyłączyliśmy się do akcji charytatywnych organizowanych 

przez Fundację Przyszłość dla Dzieci i Organizację Odzysku REBA.  
 

 

W zbiórce nakrętek nazbieraliśmy w drugim półroczu ok. 100 kg. W ten sposób po-

magamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci. Dobre wyniki uzyskaliśmy również, 

zbierając baterie. W tym przypadku zebrane ok. 125 kg baterii wesprze Wioski Dziecięce. 

Dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy dołożyli swoje cegiełki,  

i zapraszam do dalszych zbiórek w przyszłym roku szkolnym. 

 

                                                                        Anna Korenik 

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/konkursy/batnak.jpg


NAJLEPSZY CZYTELNIK NASZEJ BIBLIOTEKI 
 

 

 

 

 

Tytuł NAJLEPSZEGO CZYTEL-

NIKA w roku szkolnym 2015/2016 

uzyskała ANNA PREDKO  z klasy 

1c (63 przeczytane książki). 

 

 

GRATULUJEMY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĘTRZYŃSKI CZYTELNIK ROKU 

 
Jakub Sieńko, uczeń klasy 3a, zajął II miejsce w miejskim  konkursie ,,Kętrzyński Czy-

telnik Roku”.   
To pomysł MBP, która propaguje czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych. Trzeba było prze-

czytać wiele książek, wziąć udział w wielu wernisażach i występach , wykazać się pracą  

i zaangażowaniem na rzecz biblioteki, aby znaleźć się w gronie laureatów. Było warto, bo 

nagrody ucieszyły uczestników. GRATULUJEMY! 

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/konkursy/dsc_6356.jpg
http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/konkursy/ania---czytelnik.jpg


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

2015/2016 

 

W dniu 24.06.2016 o godz. 9.00 odbył się uroczysty apel kończący rok szkolny 2015-16. 

  
Poczet sztandarowy po raz ostatni w tym składzie. Pan Romuald Budrewicz – przyjaciel szkoły. 

 
Pierwszoklasiści żegnają szóstoklasistów. 

  

 Pan dyrektor wręcza dyplomy i nagrody szóstoklasistom, którzy osiągnęli wyniki w nauce  

i aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Zaszczytny tytuł ABSOLWENTA I UCZNIA RO-

KU otrzymała Justyna Bieniek, uczennica klasy 6b. 

http://jedynka.webity.pl/post/uroczyste-zakonczenie-roku-szkolnego-20152016-2443/
http://jedynka.webity.pl/post/uroczyste-zakonczenie-roku-szkolnego-20152016-2443/
http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/dscn5837.jpg


POŻEGNANIE SZÓSTOKLASISTÓW 
  

1. Jan Balik – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu szkoły  

oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

2. Oliwia Bieniek – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki w nauce  

i wzorowe zachowanie  

3. Patryk Boszko – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki  

w nauce i wzorowe zachowanie  

4. Wiktoria Dzięgielewska – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki 

w nauce i wzorowe zachowanie 

5. Weronika Fiodorowicz – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki 

w nauce i wzorowe zachowanie 

6. Klaudia Górna – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu szkoły 

oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

7. Oliwia Hnat – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki w nauce  

i wzorowe zachowanie 

8. Nikola Jakubiec – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki w nauce  

i wzorowe zachowanie  

9. Maciej Kamiński – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym  

10. Anastazja Koch – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki w nauce  

i wzorowe zachowanie 

11. Oliwia Korzeniewska – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

12. Adrian Krzyżewski – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki  

w nauce i wzorowe zachowanie 

13. Lena Łabieniec – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu szko-

ły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

14. Gabriela Małagocka – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

15. Dawid Marciniak – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

16. Dominik Marszałek – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

17. Patrycja Matuszewska – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w ży-

ciu szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

18. Mateusz Muczajka – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

19. Stanisław Nowicki – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

20. Katarzyna Opala – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 



21. Sandra Pałasz – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu szkoły 

oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

22. Daria Stadnik – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu szkoły 

oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

23. Kacper Sulimowicz – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki  

w nauce i wzorowe zachowanie 

24. Konrad Tomaszczenik – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

25. Maciej Wojciechowski – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

26. Laura Zaburko – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu szkoły 

oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

27. Karolina Zagroba – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu szkoły 

oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

28. Aleksandra Zapadka – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

29. Karolina Żyźniewska – DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

30. Mikołaj Kłek – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki w nauce  

i wzorowe zachowanie; DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

31. Łukasz Kuhn – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki w nauce  

i wzorowe zachowanie; DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział  

w życiu szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

32. Paulina Prokop – DYPLOM i NAGRODA za bardzo dobre wyniki w nauce  

i wzorowe zachowanie; DYPLOM i NAGRODA za aktywny udział w życiu 

szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

33. Małgorzata Anna Kłek – DYPLOM, NAGRODA i STYPENDIUM za wybitne 

osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie; DYPLOM i NAGRODA za ak-

tywny udział w życiu szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lo-

kalnym 

34. Dominika Renc – DYPLOM, NAGRODA i STYPENDIUM za wybitne osią-

gnięcia w nauce i wzorowe zachowanie; DYPLOM i NAGRODA za aktywny 

udział w życiu szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 

35. Norbert Świderski – DYPLOM, NAGRODA i STYPENDIUM za wybitne 

osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie; DYPLOM i NAGRODA za ak-

tywny udział w życiu szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lo-

kalnym 

36. Szymon Wąsiewicz – DYPLOM, NAGRODA i STYPENDIUM za wybitne 

osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie; DYPLOM i NAGRODA za ak-

tywny udział w życiu szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lo-

kalnym 

37. Justyna Bieniek – DYPLOM, NAGRODA i STYPENDIUM za wybitne osią-

gnięcia w nauce i wzorowe zachowanie; DYPLOM i NAGRODA za aktywny 

udział w życiu szkoły oraz godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym 



 

 

 

 

 

 

 

Z ŻABIM DONOŚNYM RECHOTEM  

ŻYCZYMY WSZYSTKIM DZIECIOM, RODZICOM ORAZ NA-

UCZYCIELOM SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI, 

NIEZWYKŁYCH PRZYGÓD I RADOŚCI POZNAWANIA NOWYCH 

NIESAMOWITYCH MIEJSC. 

  

  

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

szkolna strona internetowa 

 http://jedynka.webity.pl/ 

  
 


