
ORSZAK TRZECH KRÓLI 
 

 

  

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w Orszak Trzech Króli, 

który 6 stycznia przemaszerował ulicami Kętrzyna. 
 

  Uczniowie klas 5a i 5c wraz z rodzicami i wychowawczyniami: p. Dorotą Gwardą  

i Alicją Jurewicz reprezentowali KONTYNENT AFRYKAŃSKI prowadzony przez króla 

Baltazara, w którego w tym roku wcielił się Pan Łukasz Iwanowski. 

Podczas tego barwnego korowodu odgrywano sceny walki dobra ze złem, śpiewano 

kolędy. Momentem kulminacyjnym było dotarcie Orszaku do stajenki usytuowanej na pl. 

Piłsudskiego i oddanie pokłonu Dzieciątku. 

 

Tego typu uroczystości są okazją do uroczystego świętowania Objawienia Pańskiego, 

a także zintegrowania społeczności lokalnej. 

 

 

 

W ŚWIECIE BAŚNI ANDERSENA 
 

 H.Ch Andersen dawno temu powiedział: Przekazałem pa-

rę baśni dzieciom i myślę, że to mi się udało. Przekazałem te 

baśnie, które mnie jak dziecko uszczęśliwiały. 

W ten cudowny świat baśni przeniosła się klasa 3c... 



Wielu uczniów było pod ogromnym wrażeniem twórczości pisarza, czego dowodzi 

ilość przeczytanych baśni (Piotr Racki- 17, Wiktor Dwulat - 14 , Aleksandra Markowska - 15, 

Aleksandra Filipkowska – 12, Oliwia Pusio – 11, Maciej Skukowski – 10, Aleksandra Kozioł 

– 10). 

We wtorek 13.01.2015r. odbył się klasowy konkurs Czy znasz baśnie H. Ch. Anderse-

na?  

Do zmagań podeszli wszyscy uczniowie klasy 3c. Pytania konkursowe dotyczyły biografii H. 

Ch. Andersena a także jego twórczości. 

A oto wyniki naszych zmagań: 

I miejsce - Piotr Racki 

II miejsce - Oliwia Pusio 

III miejsce - Wiktor Dwulat 
 

Gratulujemy!!! 

B.Borowska 

 

 

CHWILA ZADUMY... 
 

14 stycznia klasy 3b i 3c jeszcze raz przeżywały szczególny czas Bożego Narodzenia  

i oglądały JASEŁKA przygotowane przez dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego...  
 

W cieniu choinki pojawiały się biblijne postacie związane z przyjściem Boga na świat. 

Była to bardzo mądra i głęboka część artystyczna - skłaniała do refleksji i zatrzymania się  

na chwilę w tym „zabieganym” świecie, nie zabrakło kolęd i pastorałek. 

 

Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej za zaproszenie. 

 

B. Borowska i G. Jaszczuk 

 



 

 

  

 

97. ROCZNICA ŚMIERCI  

WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO 
 

 

15.01.2015r. na placu Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczystości poświę-

cone 97. rocznicy śmierci Patrona naszego miasta - Wojciecha Kętrzyń-

skiego... 
 

     

 



W uroczystościach wzięły udział władze powiatu, miasta i gminy. Byli obecni komendanci 

Straży Granicznej, Straży Miejskiej i Pożarnej oraz poczty sztandarowe i różne organizacje. 

Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem hymnu Kętrzyna i faktów z życia Wojciecha Kę-

trzyńskiego, jego zasług dla Warmii i Mazur. To wielki Polak, który podporządkował swoje 

życie i pracę działalności na rzecz polskości Warmii i Mazur. Następnie złożono wiązanki 

kwiatów przed pomnikiem Wojciecha Kętrzyńskiego. 

M. Skwarczyńska 

RELAKS W KINIE 
 

W piątek, 16 stycznia klasy trzecie z ogromną przyjemnością obej-

rzały film pt. Miś Paddington... 
 

  Któż nie zaopiekowałby się małym sympatycznym misiem, siedzącym 

samotnie na wielkim dworcu kolejowym? Państwo Brown z dziećmi bez 

wahania przygarnęli uroczego niedźwiadka w czerwonym kapeluszu i…. 

odtąd już nic nie było jak dawniej. 

  

wychowawczynie klas trzecich 

 
 

 

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
 

 

Dnia 16 stycznia 2015r. został przeprowadzony Szkolny Konkurs Ortograficzny, w w którym 

wzięli udział uczniowie klas 4 - 6. 

Poniżej zamieszczamy nazwiska laureatów: 

 

Klasy VI: 

I miejsce – Malwina Duda kl.6a 

II miejsce – Katarzyna Dolewska kl.6c 

III miejsce – Bartosz Kisły kl.6b 

wyróżnienia – Zofia Kwasiborska kl.6a, Julia Tytko kl.6a, Oskar Piotrowski kl. 6b 



Klasy V: 

I miejsce – Alicja Dyszkiewicz kl.5c 

II miejsce – Weronika Fiodorowicz kl.5b 

III miejsce – Nikola Jakubiec kl.5c 

wyróżnienia – Wiktoria Dzięgielewska kl. 5d, Patryk Boszko kl. 5d, Dominika Bołtruczek kl. 

5b 

Klasy IV: 

I miejsce – Wiktoria Brasiun kl.4c 

II miejsce – Amelia Nowak kl.4a 

III miejsce – Weronika Sobieraj kl.4c 

wyróżnienia – Oliwia Walczyk kl.4b, Katarzyna Mączyńska kl. 4a 

  

 

XVIII FESTIWAL JASEŁEK  

W BAZYLICE ŚWIETEGO JERZEGO 

  

W dniach 16-17.01.2015 r. w bazylice św. Jerzego odbył się XVIII Festiwal Jasełek im. 

ks. prałata Mieczysława Żuchnika. 

Naszą szkołę reprezentowały zespoły: Mini Jedyneczki, Jedyneczki i Arka, dla których 

udział w tym konkursie zakończył się sukcesem. 

 

 Najmłodsi podopieczni Pań Doroty Gwardy i Ireny Linkiewicz zeprezentowali niezwykle 

wesołe przedstawienie pt. W drodze do Betlejem i zajęli I miejsce w kategorii klas I-III. 

Starsza grupa - zespół Jedyneczki stawiał zebranym pytanie: Gdzie jest nasze Betlejem?. Tek-

sty prezentowanych w przedstawieniu kolęd i pastorałek poruszały niezwykle trudne tematy, 

m.in. dotyczące goryczy i złości, które wypełniają serca ludzi. Ponadto poszukiwano sposobu 

na zmianę ich zachowań i myślenia. Jury przyznało zespołowi II miejsce. 

Swoich sił spróbował także zespół Arka, przygotowany przez Panią Alicję Jurewicz, który 

zajął III miejsce.  

 



NASI UCZNIOWIE TRIUMFUJĄ  

NA FESTIWALU KOLĘD 
 

W sobotę (17.01.15r.) uczniowie klas 2a i 5a wzięli udział w IX Festiwalu Kolęd i Pastora-

łek zorganizowanych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury. 

 

 
 

 Naszą szkołę w kategorii klas I-III reprezentowali: zespół Mini Jedyneczki, Izabela Ławry-

wianiec, Zuzanna Wielgus. Ponadto w kategorii klas IV-VI udział wzięli: zespół Jedyneczki, 

Maria Lender i Paulina Prokop. Talent naszych uczniów został doceniony przez publicz-

ność, która nagrodziła ich gromkimi brawami. Także jury dostrzegło ich muzykalność, przy-

gotowanie i przyznało im następujące nagrody: 

I miejsce - Mini Jedyneczki 

I miejsce - Jedyneczki 

I miejsce - Zuzanna Wielgus 

wyróżnienia - Maria Lender, Paulina Prokop 
Do konkursu uczniów przygotowały Panie: Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

MÓJ ANIOŁ 
 

 
 



Znamy wyniki KONKURSU MIEJSKIEGO MÓJ ANIOŁ organizowanego przez Młodzieżo-

wy Dom Kultury w Kętrzynie... 

WYNIKI: 

kategoria klasy I – III 

III miejsce- Michał Warkowski 

Wyróżnienie – Łucja Rypina  

kategoria klasy IV- VI 

Wyróżnienie – Marcin Więcierzewski  

  

Gratulujemy !  

  

Sylwia Szymańska 

 

NOWOROCZNY KONCERT  

JEDYNECZEK i MINI JEDYNECZEK 
 

 
 

Dnia 21.01.15r. rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy szkoły i sympatycy szkolnych 

zespołów wokalnych prowadzonych przez Panie Dorotę Gwardę i Irenę Linkiewicz mo-

gli usłyszeć w wykonaniu Jedyneczek i Mini Jedyneczek najpiękniejsze kolędy i pastorał-

ki. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE I D 

 
 

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe święta, jedne z najmil-

szych i najsympatyczniejszych w kalendarzu. 

 

 

 

Z tej okazji 21.01.2015r. klasa 1d zorganizowała uroczystość dla 

swoich babć i dziadków. Przybyło bardzo wielu miłych gości. Dzieci przygotowały wspaniały 

występ przepełniony dialogiem, śpiewem, tańcem, muzyką, poprzez który chciały wyrazić 

swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i dziadkom. To przecież od nich 

wnuczęta otrzymują wiele ciepła i dobra, za które warto i trzeba dziękować. Zaproszeni przez 

swoich wnuków babcie i dziadkowie ze wzruszeniem obserwowali część artystyczną. Rozpo-



znawali też swoje portrety wykonane przez uczniów. Wszyscy zostali obdarowani własno-

ręcznie wykonanymi prezentami. 

Uroczystość, w której przygotowanie włączyły się również mamy, wypadła pięknie. Ucznio-

wie otrzymali gromkie brawa, a babcie i dziadkowie byli dumni ze swych wnucząt. Był to 

wspaniały dzień, pełen radości, serdeczności, uśmiechu i wzruszeń. 

Irena Linkiewicz 
  

 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

 
Klasa 1e po raz pierwszy mogła zaprezentować się przed szerszą 

publicznością i pokazać to, czego nauczyła się przez 5 miesięcy 

nauki w szkole. Dzień Babci i Dziadka był ku temu wspaniałą 

okazją. 
 

      

 

Zaproszeni goście prawie w 100 procentach przybyli na uroczystość. Dzieci przygo-

towały inscenizację, piosenki i tańce, które bardzo się podobały. Wnukowie zaprosili też swo-

ich gości do udziału w zabawie z pokazywaniem. Przy bardzo dużym zaangażowaniu rodzi-

ców zorganizowany został dla wszystkich poczęstunek. Wnuczki i wnukowie bardzo dziękują 

swoim babciom i dziadkom za obecność na uroczystości i życzą im przede wszystkim dużo 

zdrowia i radosnych dni. 

                                                                         

 

  wych. M. Jalowska 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY 
 

Gdzie nie spojrzeć, wszędzie tańce, roześmiane przebierańce. -Ty coś mówisz... ja nie sły-

szę... utonęliśmy w MUZYCE. Jak maleńkie Nutki Dwie. Coraz prędzej wirujemy, już nie 

dotykamy ziemi... 
[T. Hudy] 

 

  
 



  
 

  
 

JEDYNECZKI DOCENIONE  

NA OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE – II miejsce 
 

 
W dniach 24-25.01.15r. ośmioosobowa reprezentacja zespołu Jedyneczki spróbowała 

swoich sił w VII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek Nad światem cicha noc.  

W tym roku przewodniczącym jury był Pan Marek Piekarczyk - wielka legenda polskie-

go metalu, wokalista zespołu TSA. 


