SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Dnia 9 maja 2014r. odbył się coroczny
Szkolny Konkurs Ortograficzny.

Laureaci Szkolnego Konkursu Ortograficznego
Klasy VI:
I miejsce – Weronika Żołędziowska kl.6a
II miejsce – Patrycja Świdwa kl.6a
III miejsce – Przemysław Łobodziński kl.6b
wyróżnienie – Martyna Rykowska kl.6a
Klasy V:
I miejsce – Bartosz Kisły kl.5b
II miejsce – Malwina Duda kl.5a
III miejsce – Katarzyna Dolewska kl.5c
Klasy IV:
I miejsce – Justyna Bieniek kl.4b
II miejsce – Alicja Dyszkiewicz kl.4c
III miejsce – Anna Kłek kl.4c
wyróżnienia:
Aleksandra Rypa kl.4d
Patryk Boszko kl.4d

Spotkanie z laureatami konkursu odbyło się 12.05.14r. o godz. 12.25 w bibliotece szkolnej.

Osoby reprezentujące naszą szkołę w Miejskim Konkursie Ortograficznym:
Weronika Żołędziowska kl.6a
Patrycja Świdwa kl.6a
Przemysław Łobodziński kl.6b
Jakub Filipkowski kl.6b
Bartosz Kisły kl.5b
Malwina Duda kl.5a
Katarzyna Dolewska kl.5c
Justyna Bieniek kl.4b
Alicja Dyszkiewicz kl.4c
Anna Kłek kl.4c

PRZEGLĄD
PIOSENKI WOJSKOWEJ I PATRIOTYCZNEJ
Dnia 9 maja 2014 r. w naszej szkole odbył się I Przegląd Piosenki
Wojskowej i Patriotycznej. Słowa piosenek przypomniały o historii
narodu polskiego.

Wyniki:
Klasy II-III
wyróżnienie - Kornel Kiełczykowski - II c
wyróżnienie - Natalia Zwada i Sandra Korzeniewska - III c
Klasy IV
I miejsce - Norbert Świderski - IV a
I miejsce - Paulina Prokop - IV a
I miejsce - zespół "Jedyneczki" - IV a
II miejsce - Sandra Pałasz - IV a
III miejsce - Nikola Jakubiec, Klaudia Ejsmont, Oliwia Bieniek - IV c
wyróżnienie - Nikola Serwin, Kornelia Puczel, Wansessa Czarnecka - IV c
Klasy V
I miejsce - Patrycja Petrych - V a
II miejsce - Emilia Jankowska - V a
III miejsce - Maria Lender - V a
wyróżnienie - Grzegorz Koczela - V a
Słowa pochwały i uznania należą się akompaniatorkom z klasy V a: Zosi Kwasiborskiej,
Kamali Tomczak i Julii Tytko.
O właściwą scenografię zadbała Pani Dorota Szakiel, a nagłośnienie przygotowali Panowie
Andrzej Kliszewicz i Andrzej Hapoński.
Organizatorzy dziękują za zaangażowanie i zapraszają za rok.
Dorota Gwarda
Dorota Wilczak
Jarosław Mularewicz

WIOSENNY RAJD PTTK
W sobotę 10.05.2014 wzięliśmy udział w rajdzie organizowanym przez Kętrzyński Oddział
PTTK.

W programie rajdu było pokonanie tras pieszych i rowerowych do miejsca docelowego Mazurskie Muzeum w Owczarni. Trasę pokonywaliśmy na rowerach. Na miejscu Adam
Jadczak i Marysia Lender brali udział w konkursie wiedzy o Warmii i Mazurach, także
zwiedziliśmy muzeum. Było pieczenie kiełbasek i zabawy. Każdy uczestnik otrzymał
wybrany przez siebie upominek. Pogoda mam dopisała, mimo że zanosiło się na padanie.

TĘGA GŁOWA KORNELII
W niedzielę 11 maja w Węgorzewie odbył się OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI.

Uczennica klasy 3b – Amelia Kornelia Kułak zajęła w kategorii JUNIOREK I miejsce.
Otrzymała również medal dla najlepszej kobiety/dziewczyny turnieju.
Renata Kliszewicz

KONKURS „ZUCH” Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS 1-3
Dnia 12 maja 2014 roku otrzymaliśmy wyniki. Największą wiedzą
wykazali
się
uczniowie
klasy 1a:
Izabela
Ławrywianiec zajęła 24 miejsce
w kraju, bo zdobyła 163 punkty na 210 możliwych, a Maciej Pędzich uzyskał 42 lokatę.
Gratulujemy uczestnikom i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.
Marta Roszak

DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Z OSTATNIEJ CHWILI !!!
IV wojewódzki konkurs plastyczny dla klas 1 – 3 Dbam o swoje bezpieczeństwo jest
realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej.
Celem konkursu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i
innych, właściwych postaw wobec osób nieznanych, rozwijanie umiejętności przewidywania
zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze, w miejscu zabaw, oraz kształtowanie
umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu.
1. Etap szkolny zakończył się 6 maja 2014r. Spośród wykonanych prac komisja wyłoniła 12
prac i przekazała do Powiatowej Komendy Policji. Przekazano prace uczniów:
Pawła Kopcia i Macieja Rutkowskiego [1a], Kamila Dymidziuka [b], Błażeja Serwina i
Michała Warkowskiego [1c]; Zuzanny Chodak [2b] i Aleksandry Kosior [2c]; Maksyma
Michalzika i Katarzyny Mączyńskiej [3a], Oliwii Tylutki [3b], Weroniki Sobieraj i Klaudii
Doroszko [3c].
Renata Kliszewicz, Agnieszka Dziemiańczyk

KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS III
13.05.2014r. reprezentanci klas trzecich przystąpili
do Szkolnego Konkursu Ortograficznego ...
Zmagali się z trudnościami tekstu dyktanda
przygotowanego przez p. Annę Zygowską. Najlepszymi
okazali
się:
Sandra Wieczorek [3c] - I miejsce
Tomasz Matkiewicz [3b] - II miejsce
Oliwia Żardzin [3a] - III miejsce
Dominika Jurewicz [3a] - III miejsce
Karolina Chmielewska [3c] – wyróżnienie
Gratulujemy i życzymy powodzenia w Miejskim
Konkursie Ortograficznym.
D. Wilczak, G. Jaszczuk

MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY
Dnia 14.05.2014r. w Zespole Szkół nr 1 w Kętrzynie odbył się Miejski
Konkurs Matematyczny skierowany do uczniów klas trzecich szkół
podstawowych w Kętrzynie.
Zadania konkursowe
geometrii, logiki.

objęły

zagadnienia

z

arytmetyki,

II miejsce zajął Michał Tunkiewicz z klasy 3b
przygotowywany przez p. Renatę Kliszewicz.
Wyróżnienia zdobyli Dominik Koprowski i Mateusz Polakow z klasy III a,
przygotowywani przez panią Agnieszkę Dziemiańczyk.
Elżbieta Krupienik

GALA MISTRZÓW DLA LAUREATÓW
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
14 maja 2014r. w Eranova (Miejsce Kreatywnej Aktywności) najzdolniejsi uczniowie
szkół podstawowych z województwa warmińsko - mazurskiego zostali uhonorowani podczas
„Gali Mistrzów” organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W uroczystości
uczestniczyły między innymi wicewojewoda warmińsko-mazurski Grażyna Kluge oraz
kurator oświaty Grażyna Przasnyska.
W tegorocznej edycji Gali nagrodzona została ponad setka dzieci – w tym wielokrotni
laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów z języka polskiego, języka angielskiego,
matematyki, przyrody i historii. Według opinii wicewojewody, pani kurator i samych
uczniów, udział w takich przedmiotowych konkursach to szansa nie tylko na dobre oceny, ale
przede wszystkim doskonała inwestycja w siebie. Wyróżnione osoby otrzymały pamiątkowe
dyplomy i nagrody książkowe. Galę umilił występ młodych tancerek i tancerzy z
Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier.
Finały wojewódzkie odbyły się w lutym. W sumie w konkursach przedmiotowych
uczestniczyło ponad 11 tysięcy uczniów szkół podstawowych z Warmii i Mazur. Wyłoniono
274 laureatów i 348 finalistów. Dzieci cieszą się ze swoich osiągnięć i spełnionych marzeń.
Laureaci zostali bowiem zwolnieni ze sprawdzianu, który uczniowie muszą napisać w klasie
szóstej.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie jest dumna z Jakuba Filipkowskiego (6b), który
zajął III miejsce w konkursie z historii i otrzymał zaproszenie na tę właśnie uroczystość.
W „Gali Mistrzów” uczestniczył Kuba, ale w wojewódzkim konkursie historycznym w 2014r.
tytuł finalisty otrzymali również: Dominika Banasik (6c) i Łukasz Kowalski (6a). Na swój
sukces pracowali bardzo ciężko, nawet podczas ferii. Ale było warto!!!
Alina Rudak

PIERWSZAKI SADZĄ LAS

14.05.14r. klasa 1a uczestniczyła w niesamowitej lekcji przyrody
w szkółce leśnej w Świętej Lipce.
To bliskie spotkanie z przyrodą zaowocowało sadzeniem przez dzieci drzewek (dębów,
buków, świerków). Pod czujnym okiem Pani Wiesławy pierwszaki poznawały las i jego
mieszkańców. Odbył się również test wiedzy przyrodniczej, którzy wszyscy zdali na piątkę.
W nagrodę każdy otrzymał leśny gwizdek. Lekcję zakończono ogniskiem, kiełbaskami i
oczywiście zabawami ruchowymi.
Dzieciaki i ich wychowawczyni Pani Dorota Gwarda dziękują leśnictwu Św. Lipka za pomoc
w organizacji zajęć.

POCZWÓRNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
Dnia 16.05.14 r. w Wilkasach odbył się II Regionalny Konkurs
Piosenki
Polskiej
Śpiewający
Kormoran. Naszą
szkołę
reprezentowało sześcioro uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych.
Najmłodsi - pierwszoklasiści spisali się na medal. Dzielnie stali
na scenie, a ich występy zostały zauważone i nagrodzone. Zuzanna
Wielgus (kl. 1a) wyśpiewała III miejsce, a Karol Lender (kl. 1a)
zdobył wyróżnienie.
Nieco starsi i trochę bardziej doświadczeni członkowie zespołu
Jedyneczki również dali z siebie wszystko. W kategorii klas 4 – 6 udział wzięli Norbert
Świderski, Oliwia Korzeniewska (kl. 4a), a wyróżnienia otrzymały Paulina Prokop (kl.
4a) i Maria Lender (kl. 5a).
To ogromy sukces podopiecznych Doroty Gwardy, który był poprzedzony ciężką pracą.
Gratulujemy i trzymamy kciuki podczas kolejnych wokalnych zmagań!

CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

Z okazji TYGODNIA BIBLIOTEK dzieci z klasy 1c odwiedziły
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kętrzynie…
Tam spotkały się z autorką Bajek mazurskich – p. Joanną Nowicką.
To piękna historia – przyznacie to sami, dzieci są jej autorami i bohaterami
pomogłam im opowiedzieć te niezwykłe rzeczy, bo lubię z tej klasy wszystkie dzieci.
Więc życzę wam pierwszaki tylko szóstek w zeszycie
i żeby ciekawe było wasze codzienne szkolne życie,
dziewczynki były mądrymi księżniczkami, a chłopcy dzielnymi rycerzami
i zgrani bądźcie zawsze w złe i dobre czasy, bo dobrze jest móc liczyć na przyjaciół z klasy.
A gdy przyjdzie do was prawdziwa przygoda pamiętajcie przyjaciołom zawsze rękę podać.
A gdyby w życiu złego smoka spotkać się zdarzyło,
zniszczcie go bezwzględnie z całą wiarą i siłą!
Bądźcie odważni, szlachetni i zawsze uczciwi, kochajcie bliźnich i czyńcie dobro
- to będziecie szczęśliwi.
Bajka o smoku, co truł środowisko i piękną Ziemię Kętrzyńską
i o pierwszakach, które dały mu łupniaka
Joanna Nowicka

Dzieci z dużym zaciekawieniem wysłuchały bajek mazurskich, następnie wykonały ilustracje.

XIX MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY

Dnia 16 maja 2014r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie odbył się XIX MIEJSKI
KONKURS ORTOGRAFICZNY.
Konkurs przeprowadził zespół w składzie:
Pani Alina Rudak – SP1 – przewodnicząca zespołu konkursowego
Pani Elżbieta Wąsik – SP1
Pan Szymon Januszanis - ZSz1
Pani Bożena Kowalczyk-Pietkiewicz – SP3
Małgorzata Olenkowicz – SP4
Pani Barbara Naumiuk - SP4
Wśród LAUREATÓW znaleźli się uczniowie naszej szkoły::
w klasach IV:
I miejsce – Justyna Bieniek – SP1 – opiek. p. Alina Rudak
wyróżnienie – Anna Kłek – SP1 – opiek. p. Dorota Aronowska
w klasach V:
wyróżnienie – Bartosz Kisły – SP1 – opiek. p. Anna Zygowska

CZYSTY POWIAT

Dnia 17.05.14 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego
odbyła się 11. edycja Festiwalu Ekologicznego Czysty powiat.
Nasi uczniowie wzięli udział w kategoriach: plastycznej, fotograficznej i muzycznej. Zespół
Jedyneczki zaprezentował utwór Piękniej żyć.

Podczas imprezy dzieci brały udział w licznych zabawach, quizach, zdobywając ekologiczne
nagrody. Tego typu eventy pokazują, jak ważne we współczesnym świecie staje się dbanie
o naszą planetę - Ziemię.

XI GRAND PRIX KĘTRZYNA W TENISIE ZIEMNYM

Łucja Rypina (klasa Ic - wychowawca Pani Sylwia Szymańska) kolejny raz
zajęła I miejsce w XI Grand Prix Kętrzyna Tenis 10 w kat. do 8 lat zorganizowanym
przez UKS Kętrzynianka i rozegranym na kortach kompleksu Kętrzynianka w dniu
17.05.2014.
Łucja grała w kategorii wiekowej do 8 lat. Wygrała wszystkie spotkania i otrzymała okazały
puchar, medal i dyplom.

ORLIK VOLLEYMANIA

W dniu 23.05.2014r. po raz pierwszy odbył się w naszym mieście turniej mieszanych drużyn
siatkarskich Orlik Volleymania.
Mecze rozegrane zostały na boiskach Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie,
a uczestniczyło w nich 10 zespołów reprezentujących szkoły z naszego miasta oraz
Węgorzewa. Szkoła nasza zgłosiła aż 4 drużyny składające się głównie z uczniów klas
piątych
i szóstych. Dużą niespodziankę sprawił Panu Markowi Powolnemu najmłodszy zespół
składający się z uczniów klas piątych, który wygrał wszystkie mecze i został zwycięzcą
całego turnieju. Z dobrej strony zaprezentowały się też pozostałe drużyny, zajmując miejsca
II,
IV
i piąte.
W składzie zwycięskiego zespołu grali: Wiktoria Makulus, Aniela Żukowska, Szymon
Zalewski i Jędrzej Frankowski.
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W SP1

17.05.2014 (sobota)
Na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 1
w Piłce Nożnej. W turnieju wzięły udział 4 drużyny, które rywalizowały ze sobą systemem
„każdy z każdym”. Końcowa klasyfikacja:
I miejsce – KKS Kanapeczka
II miejsce – Uliczny Drybling
III miejsce – FC Diabły
IV miejsce – Polona Klub
Zawody przebiegły sprawnie, bez zakłóceń, przy pięknej słonecznej pogodzie. Turniej trwał 4
godziny, a wzięło w nim udział 40 zawodników. Obyło się bez poważniejszych kontuzji,
drużyny rywalizowały w duchu „fair play”. Każdy zespół dostał pamiątkowy dyplom, 3
najlepsze otrzymały medale złote, srebrne i brązowe. Statuetki dla najlepszych zawodników
drużyn
przypadły:
Mateuszowi Tomczakowi – KKS Kanapeczka
Wiktorii Błażuk – Uliczny Drybling
Adrianowi Czerniakowskiemu – FC Diabły
Mateuszowi Bućko – Polona Klub
Statuetkę dla najlepszego bramkarza turnieju otrzymał Bartosz Trypucki z drużyny KKS
Kanapeczka.
19.05.2014 (poniedziałek)
Odbyło się współzawodnictwo sportowe chłopców i dziewcząt klas 2. W turnieju
uczestniczyło 50 dzieci. Turniej został przeprowadzony na boisku szkolnym przy gorącym
dopingu rodziców, nauczycieli i dzieci. Klasyfikacja:
I miejsce - klasa 2a
II miejsce - klasa 2c
III miejsce - klasa 2b
20.05.2014 (wtorek)
W sali gimnastycznej SP1 rozegrane zostały Mistrzostwa Szkoły ,,Dwójek siatkarskich” klas
czwartych chłopców i dziewcząt. W turnieju wzięło udział 14 par siatkarskich
reprezentujących wszystkie klasy czwarte. Rywalizacja trwała 2 godziny.

W kategorii chłopców zwyciężyli reprezentanci klasy 4d - Paweł Majewski i Adrian
Czerniakowski, a w kategorii dziewcząt - Klaudia Konarska i Anastazja Koch.
21.05.2014 (środa)
O godz. 16.00 każdy mógł przyjść na Orlik, aby zobaczyć, jakimi umiejętnościami dysponują
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1. Dyscyplina nietypowa dla tej płci, bo piłka nożna.
W zajęciach wzięło udział 12 zawodniczek. Pokazowy trening trwał niespełna 1,5 godziny.
22.05.2014 (czwartek)
Odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Trójboju Lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt klas 5.
W zawodach sportowych wzięło udział 30 zawodników. Uczniowie rywalizowali w czterech
konkurencjach: Trójbój – bieg na 60 metrów, skok w dal i rzut piłką palantową. Dodatkową
atrakcją w klasyfikacji drużynowej był bieg sztafetowy, w którym I miejsce zajęła klasa 5b.
Zwyciężyli w klasyfikacji indywidualnej - Mateusz Bućko i Wiktoria Makulus.
23.05.2014 (piątek)
Odbyło się współzawodnictwo sportowe chłopców i dziewcząt klas 1. W rywalizacji
zespołowej uczestniczyło 20 dzieci. Rozgrywki zostały przeprowadzone w sali gimnastycznej
w miłej atmosferze, przy gorącym dopingu zawodników.

KAŻDY DZIEŃ JEST PODRÓŻĄ PRZEZ HISTORIĘ

Organizatorem konkursu przeprowadzonego w ramach realizacji zadania publicznego
(powierzonego i finansowanego przez Gminę Miejską Kętrzyn) było Kętrzyńskie
Stowarzyszenie Oświatowe. Konkurs miał na celu uczczenie ważnych wydarzeń
historycznych: 220. rocznicę wybuchu powstania kościuszkowskiego, 100. rocznicę wybuchu

I wojny światowej, 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 25. rocznicę wyborów do
sejmu (pierwsze wolne wybory) i 10. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Konkurs został przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie 23 maja 2014r.
W konkursowych zmaganiach wzięli udział uczniowie z kętrzyńskich szkół podstawowych
oraz Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II.
O godzinie 10.00 uczestnicy rozpoczęli pisanie testu. Składał się on z trzydziestu pytań
jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Po sprawdzeniu prac komisja w składzie: Alina
Rudak (wiceprzewodnicząca KSO), Teresa Kopczyńska (SP3), Jadwiga Paszkiewicz
(Gimnazjum nr 2) i Anna Chlebowicz (SP4) wyłoniła zwycięzców konkursu.
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Jakub Filipkowski, który zajął I
miejsce, Dominika Banasik [III miejsce] oraz Seweryn Dziemiańczyk i Łukasz Kowalski –
wyróżnienia.
Alina Rudak

NASZYM NAJSŁODSZYM MAMUSIOM

Dzień Matki to wyjątkowe święto, w którym okazuje się miłość najdroższym matkom.
Uczniowie klasy 1a w sposób szczególny obeszli ten dzień.
Spotkanie odbyło się w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pierwszaki z
wyjątkowym zaangażowaniem deklamowały wiersze opisujące ich marzenia i miłość do
mam. Ponadto, jak na zespół Mini Jedyneczki przystało, dzieci zaprezentowały kilka piosenek
i taniec.
Następnie zebrane mamy zostały obdarowane przez swoje pociechy białymi różami i słodkimi
niespodziankami. To był szczególnie wzruszający moment, kiedy całą salę wypełniały dzieci
wtulone w najukochańsze mamy.
Na zakończenie odbyły się wspólne zabawy i słodki poczęstunek.
Był to wyjątkowy dzień nie tylko dla mam, ale również dla dzieci i ich wychowawczyni
Doroty Gwardy.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Niedziela Miłosierdzia Bożego, czyli święto ustanowione właśnie przez Jana Pawła II, w tym
roku stało się dla nas wszystkich powodem do ogromnej radości. Papież Franciszek oficjalnie
potwierdził to, co dla nas było oczywiste, że Jan Paweł II jest świętym...
Przygotowanie do kanonizacji oraz okres po niej były czasem przypominania sylwetki
Jana Pawła II. Polski Papież to człowiek, który ukazywał nam drogi do Boga. Słuchał go cały
świat i liczył się z jego zdaniem. Dla nas również był i zawsze pozostanie Wielkim Wzorem.
Swoim nauczaniem wyzwalał zawsze tak wielki entuzjazm, że żyje nadal w słowie
pozostawionym nam do analizy i realizacji poprzez naśladowanie. Dlatego od wielu tygodni
przygotowywaliśmy się do tak doniosłego wydarzenia. Nasi uczniowie wzięli udział we
wszystkich konkursach zorganizowanych w szkole i w mieście. Oglądaliśmy dostępne filmy o
naszym Papieżu oraz gromadziliśmy materiały, by utworzyć wystawę dzieł papieskich oraz
albumy biograficzne.
Uczennica klasy 6b – Kamila Pietuszyńska zdobyła pierwsze miejsce w Miejskim Konkursie
Literackim. Trzyosobowa grupa uczniów z klasy 6b (Jakub Filipkowski, Maciej Kozak,
Damian Rafalski) pod opieką p. Alicji Jurewicz brała udział w Miejskim Konkursie Wiedzy o
Janie Pawle II, który odbył się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie. Nasi uczniowie
uzyskali pierwsze miejsce. Wieloosobowa grupa uczniów klas 4 – 6 brała udział w Miejskim
Konkursie Jan Paweł II -świadek wiary w dzisiejszym świecie (album o naszym papieżu).
Konkurs odbył się w Bibliotece Powiatowej w Kętrzynie. Najpiękniejszy okazał się album
naszego ucznia z klasy 1b – Kamila Dymidziuka, za którą otrzymał wyróżnienie. W kategorii
klas 1 – 3 uczennica klasy 3c – Weronika Sobieraj zajęła II miejsce, zaś Kacper Szymański
[1d] otrzymał wyróżnienie. W kategorii klas 4 – 6 uczennica klasy 4d – Alicja
Wypyszczak zajęła III miejsce.
Wyniki szkolnego etapu konkursu
Jan Paweł II-świadek wiary w dzisiejszym świecie (album o naszym papieżu)
Klasy 1 – 3
I miejsce: Kamil Dymidziuk [1b]
II miejsce: Miłosz Pomalejko [1b]
III miejsce: Kacper Szymański [1d]
Wyróżnieni: Igor Daszuta [3c], Sandra Wieczorek [3c], Weronika Sobieraj [3c], Dominika
Szubstarska [3b]
Klasy 4 – 6
I miejsce: Alicja Wypyszczak [4d]
II miejsce: Maciej Kozak [6b]
III miejsce: Monika Bokwa i Maja Wiszniewska [5b]
Wyróżnieni: Patryk Boszko [4d], Oliwia Bieniek [4c]
Włączenie w poczet świętych naszego Papieża – Jana Pawła II jest dla nas wielką
radością, a także zachętą do głębszego poznania Jego duchowej i intelektualnej spuścizny
oraz do podejmowania i kontynuowania tego wielkiego dzieła.
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