
1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI 

 
 

 

W związku z przypadającą w 2016 roku 1050 rocz-

nicą CHRZTU POLSKI zaprosiliśmy wszystkie kę-

trzyńskie szkoły podstawowe do udziału w Miejskim 

Konkursie Historycznym. 
 

  

  

  

KONKURS miał na celu: uczczenie rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę, pogłębienie  

i utrwalenie wiedzy historycznej dzieci na temat dziejów Polski, rozbudzenie zainteresowań 

historycznych, krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, pobudze-

nie aktywności poznawczej uczniów oraz motywowanie ich do poznawania dziejów Ojczy-

zny, dostrzegania jej piękna, kultury i tradycji, a także kształtowanie przynależności i tożsa-

mości narodowej. 

  

Każda szkoła wyłoniła 8-osobowe reprezentacje, które dnia 4.11.2016 r. zgromadziły się  

w Ratuszu, w sali sesyjnej. Wśród nich byli też nasi uczniowie.  

_______________________________________ 

Na rozwiązanie konkursowych zadań uczniowie mieli 60 minut. Większość uczestników 

ukończyła pisanie testu przed czasem. Na wszystkich uczniów czekał słodki poczęstunek – 

soczki oraz przepyszne pączki. 

Komisja w składzie: Eugeniusz Tokarzewski – przewodniczący, Janusz Woronowicz, Aneta 

Pusio oraz Alina Rudak sprawdziła wszystkie prace i wyłoniła laureatów. 

I miejsce – Weronika Sobieraj, kl. 6c – SP 1 

II miejsce – Alicja Służała, kl. 5a – SP 1 

III miejsce – Karolina Korenik, kl. 5a – SP 1 

  

Ze względu na dużą trudność testu i zakres wiedzy komisja postanowiła nagrodzić kilku in-

nych uczniów: 

IV miejsce – Wojciech Dados – SP5 (kl.6b), Robert Waszczuk – SP4 (kl.5b), 

V miejsce – Wiktoria Brasiun – SP1 (6c), 

VI miejsce – Karolina Warno – SP5 (5c), Karol Skórka – SP5 (kl.6a), 

VII miejsce – Maciej Jachimek – SP5 (kl. 6a), VIII miejsce – Kornelia Kułak – SP1 (6b), Pa-

weł Sosnowski –SP4 (kl. 6a). 

 

Organizatorem i fundatorem nagród jest Pan Krzysztof Hećman – burmistrz naszego miasta. 

O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni z odpo-

wiednim wyprzedzeniem. 

Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu: uczniom, nauczycielom oraz rodzicom. 

 

 

Alina Rudak 

 

  

  

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/konkursy/chrzest-polski.png


"JEŚLI TWORZYĆ, TO WZNIOSŁE HISTORIE" 

 

 

 
 

Poniżej prezentujemy laureatów XVII SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO. 
 

 

 

Konkurs miał na celu: rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, rozwijanie umiejętności literac-

kich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, poszerzanie wiadomości z teorii 

literatury, kształtowanie tożsamości lokalnej, pobudzenie aktywności poznawczej uczniów, 

motywowanie ich do poznawania dziejów miasta oraz dostrzegania jego piękna, kultury i tra-

dycji, ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu. 

Konkurs adresowany był do uczniów klas 4-6, którzy mieli za zadanie stworzenie własnej 

legendy o Kętrzynie. 

______________________________________________ 

 

LAUREATAMI ZOSTALI: 

Kamil Dymidziuk [4b] - I miejsce 

Aleksander Wądołowski [6a], Zuzanna Modliszewska [5a] - II miejsce 

Karina Sztabińska [5a] - III miejsce 

Agata Żyźniewska [6b], Hubert Groch [5a], Lidia Korzeniewska [4a], Jakub Sudenis [6c] - 

wyróżnienia 

  

 

 

 

 

  

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/konkursy/ketrzyn.png


JESIENNE INSPIRACJE 

 
 

  

Wyniki konkursu „Jesienne inspiracje" - etap 

szkolny. 
 

Klasy I–III 
I miejsce – Zuzanna Falkowska kl. 2b 

II miejsce – Magdalena Borak kl. 2c 

III miejsce – Kinga Sikorska kl. 2b 

Wyróżnienia: Anna Strzyż kl. 1a, Liliana Lech kl. 2a 

 

 

Klasy IV–VI 
I miejsce – Bartosz Klimowicz kl. 4b 

II miejsce – Kamil Dymidziuk kl. 4b 

III miejsce – Oliwia Tylutka kl. 6b 

Wyróżnienia: 

Jakub Sieńko kl. 4a  

                                                                                   Sylwia Szymańska  

 

 

 

 

MÓJ ŚWIAT BEZ PRZEMOCY 

 

 
 

Wyniki konkursu „Mój świat bez 

przemocy”- etap szkolny. 
 

I miejsce – Mateusz Andzulewicz kl. 

5c, Kamil Dymidziuk kl. 4b 

II miejsce – Oliwia Tylutka kl. 6b 

III miejsce – Amelia Kwiatkowska kl. 

3d 

Wyróżnienie – Liliana Lech kl. 

2e, Patrycja Kozak kl. 3d, Adam 

Strzyż kl. 2b 

  

                                                                                   

Sylwia Szymańska  

  

 

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/konkursy/paleta.gif


RÓŻANIEC TO MODLITWA, KTÓRĄ UKOCHAŁEM. 
 

 

 

 

Dnia 4.11.16 r. zorganizowano wystawę prac uczniów klas 2-5 poświęconą Świętemu 

Janowi Pawłowi II. 
 

Pragnąc uczcić pamięcią naszego wielkiego rodaka, dzieci wykonały album oraz przepiękne 

różańce. "Różaniec to modlitwa, którą ukochałem" - podkreślał Jan Paweł II.  

Tło wystawy stanowią przydrożne krzyże i kapliczki znajdujące się na terenie Warmii i Ma-

zur. Zapraszam do obejrzenia wystawy.  

 

Beata Balak-Rawinis 

 

 

 

 

 

SEZON TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY 2016/2017 

 

  W sobotę 5 listopada 2016 r. uczniowie z klas szóstych pod opieką wychowawców 

wzięli udział w tegorocznym Młodzieżowym Rajdzie Niepodległościowym. Organizatorem 

rajdu był Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Wojcie-

cha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Patronat objęli Burmistrz Miasta Kętrzyn i Wójt Gminy Kę-

trzyn. Celami rajdu były uczczenie 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 

poznawanie walorów krajoznawczych miasta i regionu kętrzyńskiego. Uczniowie zwiedzili 

zamek krzyżacki, bazylikę św. Jerzego, a także posłuchali historii o kętrzyńskich zabytkach 

opowiedzianej przez pana Ryszarda Małkowskiego - prezesa PTTK. Na zakończenie odbył 

się konkurs dotyczący znajomości historii miasta i regionu Warmii i Mazur. Uczestnicy rajdu 

otrzymali nagrody książkowe. 

 

 A&A 
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MAGICZNE KRYSZTAŁY W NASZEJ SZKOLE 
 

7.11.2016 r. uczniowie klasy 3a zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom z klas 1-3 

przedstawienie profilaktyczne Agnieszki Grzelak pt. „Magiczne kryształy”. 
 

Dzieci właściwie uchwyciły przesłanie tego przedstawienia. Stwierdziły, że długie przebywa-

nie przed monitorem telewizora, komputera, tabletu czy komórki to zwykła strata czasu, który 

warto lepiej przeznaczyć na zabawę z rówieśnikami albo najbliższymi. Wszyscy obiecali, że 

przemyślą kwestię spędzania wolnego czasu i nie dadzą się omamić żadnym „magicznym 

kryształom”. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

  

 
 

 



MINISIATKÓWKA DZIEWCZAT 
 

W dniu 8 listopada 2016 roku odbył się międzyszkolny turniej dziewcząt w minipiłce siatko-

wej „czwórek” w ramach eliminacji miejskich Szkolnego Związku Sportowego. Drużyna 

Szkoły Podstawowej nr 1 zajęła trzecie miejsce. 

 

Skład zespołu: Julia Klimik, Markowska Aleksandra, Weronika Mej, Lena Podgórska, Julia 

Babynko, Zuzanna Kuhn, Zuzanna Chodak, Michalina Tyczyńska, Nina Janowicz. 

 

Trener drużyny: Jarosław Mularewicz 

 

SIATKARZE ,,JEDYNKI” NAJLEPSI W KĘTRZYNIE  
 

W dniu 8 listopada 2016 r. na obiektach sportowych MOSiR Kętrzyn przeprowadzone zostały 

międzyszkolne zawody piłki siatkowej chłopców w kategorii ,,czwórek” na szczeblu miasta.  

 

Uczniowie naszej szkoły wygrali rywalizację, pokonując SP3 (2:0) i Zespół Szkół nr1 (2:1). 

Zwycięstwo w turnieju upoważniło siatkarzy SP1 Kętrzyn do reprezentowania miasta w za-

wodach na szczeblu powiatu. 

W rozgrywkach wystąpili: 

- piątoklasiści: Bartosz Bućko i Gabriel Żółtowski z 5b, 

- szóstoklasiści: Jakub Mejksztaniec, Maksymiliam Lipka, Miłosz Piechna i Krzysztof Żysz-

kiewicz z 6a oraz Filip Jarzynka, Kacper Lewosiński, Szymon Supiński i Michał Tunkiewicz 

z 6b 

 Prowadzący: Marek Gabryszak 

 

DZIEŃ JABŁKA 

 
Dnia 9.11.2016 w naszej szkole, jak każdego roku, zorganizowaliśmy 

Dzień Jabłka. Dzieci wszystkich klas przyszły ubrane w kolorach jabłek: 

zielonym, czerwonym, żółtym. W klasach 1–3 uczniowie na zajęciach 

robili surówki oraz szaszłyki z wykorzystaniem tego polskiego owocu. 

 

Na pierwszym piętrze wyeksponowano plakaty, na których uczniowie 

wyrażali swoje opinie na temat: „Jem jabłka, bo...?:” 

 

Odpowiedzi były różne: 

- bo są pyszne, smaczne, słodkie, kolorowe, kwaśne, 

- bo mają różny smak, 

- bo je lubię, 

- bo są najlepszym owocem, który znam, 

- bo są nasze – polskie, 

- bo są zdrowe, 

- bo są dobre, 

- bo wyglądają apetycznie, 

- bo mają dużo witamin. 

Wszyscy jedliśmy jabłka. 

Organizatorzy: Alicja Zwierzykowska, Maria Sowińska 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=en_US&continue=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fpicasaweb.google.com%252Flh%252Fsredir%253Funame%253D107215497715079063335%2526target%253DALBUM%2526id%253D6351006696697291553&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=en_US&continue=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fpicasaweb.google.com%252Flh%252Fsredir%253Funame%253D107215497715079063335%2526target%253DALBUM%2526id%253D6351006696697291553&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
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JABŁUSZKO, JABŁUSZKO, JABŁUSZKO  

PEŁNE SNU… 
 

Zielone, czerwone, okrągłe i pachnące, 

a jako przekąska niezwykle sycące. 

Jabłko – pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek. 

Wszyscy jabłka chętnie jemy i DZIEŃ JABŁKA ŚWIĘTUJEMY! 

  

Dnia 09.11.2016 r., już po raz drugi, zuchy obchodziły Dzień Jabłka. Celem zajęć i wspólnej 

zabawy było zachęcenie ich do spożywania owoców, a w szczególności jabłek, i to pod róż-

nymi postaciami, z powodu ich walorów zdrowotnych i odżywczych. W tym dniu dzieci 

wszechstronnie poszerzały wiedzę o jabłku. Poznawały różne gatunki jabłek, rozpoznawały 

kształt, zapach, kolor i smak. Zdobywały wiadomości na temat potraw i przetworów z jabłek. 

Tego dnia zuchy również śpiewały wspólnie piosenki o tym niezwykłym owocu, a na koniec 

przygotowały pyszne szaszłyki, w których królowało oczywiście jabłuszko. 

To był bardzo ciekawy dzień, ponieważ zajęcia i zabawy przeprowadzone w taki sposób za-

chęcają dzieci do sięgania po owoce i warzywa oraz promują zdrowy styl życia. 

 

Justyna Krajewska 

  

11 LISTOPADA 
Dzisiaj wielka jest rocznica – Jedenasty listopada! 

Tym, co padli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. 

I my zuchy o tym pamiętamy i dlatego dzisiaj razem tu się spotykamy. 

  
W dniu 10.11.2016 r. wraz z zuchami obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległo-

ści. Głównymi celami zajęć były kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, 

jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Z okazji tak ważne-

go święta dzieci wykonały kotyliony w barwach ojczystych, w których udały się pod pomnik 

„W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 

1939-1956”, który znajduje się na placu Armii Krajowej w Kętrzynie. Na miejscu dzieci zło-

żyły wieniec i minutą ciszy oddały cześć i pamięć walczącym o niepodległość Polski. 

 

Justyna Krajewska 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 
Dnia 11.11.16 r. obchodziliśmy w naszym mieście  

Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości roz-

poczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, po czym 

nastąpił przemarsz na plac Armii Krajowej.  

 

Pod pomnikiem "W Hołdzie Poległym, Pomordowa-

nym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939-1956" złożono wiązanki kwiatów. 

Dzień 11 listopada był również dniem urodzin Kętrzyna. W tym roku minęło 659 lat od uzy-

skania przez Kętrzyn praw miejskich.  

W uroczystościach uczestniczyli poczet sztandarowy, uczniowie klas szóstych z wychowaw-

cami, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/strona-glowna/sn.jpg


                                                        Drugoklasiści przed pomnikiem.                                          

    

 
  

 Reprezentacja szkoły podczas miejskich obchodów. 

 
 

 



MAZURSKIE MORCINKI 
 

 

W tym roku nasza szkoła aktywnie włączyła się 

w miejską imprezę organizowaną już od dziesię-

ciu lat - Mazurskie Morcinki. 
 

Impreza odbyła się w hali MOSiR. Na scenie za-

prezentował się Wiktor Smosarski z klasy 4a, który 

wydeklamował tekst o pięknych zakątkach Kętrzy-

na widzianych oczami 10-letniego chłopca. 

Uczniowi towarzyszyli wychowawczyni Dorota 

Gwarda, która przygotowywała go do tego występu, oraz rodzice.  

W podziękowaniu za aktywny udział szkoły w tym wydarzeniu Burmistrz Miasta osobiście 

wręczył tablicę pamiątkową oraz najnowszą publikację o Kętrzynie.   

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 „Polsko kochana dziś święto Twoje, 

Dlatego właśnie ze sztandarem stoję. 

W hołdzie żołnierzom, w hołdzie wolności, 

W hołdzie poczucia ludzkiej godności.” 
  

11 listopada jest ważną datą dla wszystkich Polaków. Tego dnia po 123 latach niewoli Polska 

odzyskała niepodległość. W tym roku mija 98 rocznica tego ważnego wydarzenia. Przez lata 

niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię, ale 

dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. 

 

Z tej okazji klasa 2a wraz z wychowawczynią wybrała się na wycieczkę na plac Armii Kra-

jowej w Kętrzynie. Tam, aby wyrazić swą wdzięczność i uznanie poległym obrońcom ojczy-

zny, tym, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną Polskę, uczniowie symbolicznie zapalili 

znicze i uczcili tę chwilę minutą ciszy. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w wycieczce. Choć miały wiele pytań dotyczących historii 

naszego kraju, okazały się być także prawdziwymi patriotami. 

 

Ewelina Konieczna 

 

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole miała charakter bar-

dzo uroczysty.  

 

Montaż słowno-muzyczny przygotowały klasa 2d pod kierownictwem pani Anny Rackiej 

oraz zespół „Jedyneczki” pod kierownictwem pań Doroty Gwardy oraz Ireny Linkiewicz. 

Uczniowie przedstawili historię Polski z czasów rozbiorów w formie inscenizacji muzyczno-

tanecznych, przeplatanych wierszami i pieśniami patriotycznymi. Atmosfera święta udzieliła 

się całej społeczności szkolnej. Wszyscy z zaangażowaniem śpiewali pieśni patriotyczne. 

Takie chwile potrzebne są w dzisiejszych czasach, w których nie docenia się faktu, że żyjemy 

w wolnej ojczyźnie. 



W HOŁDZIE ŚW. MARCINOWI 

 
 

Postać św. Marcina jest związana z historią naszej 

miejscowości. Święto nadania praw miejskich datuje 

się na 11 listopada 1357 r. W tym dniu obchodzona 

jest uroczystość św. Marcina, który z inicjatywy pana 

Burmistrza Krzysztofa Hećmana został ogłoszony 

patronem Miasta Kętrzyn. 
 

11 listopada 2016 r. w bazylice św. Jerzego w Kętrzynie 

odprawiono uroczystą mszę świętą, której przewodni-

czył ojciec Marcin Perfikowski, nasz znany misjonarz. 

Po wspólnej modlitwie rozpoczął się występ młodzieży 

Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Pięknie zaprezentowa-

na inscenizacja z życia św. Marcina przybliżyła widzom 

postać tego wielkiego świętego. 

Kim był św. Marcin z Tours? 

Przypuszcza się, że urodził się ok. 316-317 r. w Sabarii, 

na terenie dzisiejszych Węgier. Jego ojciec był rzym-

skim trybunem wojskowym. Mając 15 lat, Marcin wstą-

pił do armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens od-

dał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz  

i mówiący do aniołów: ''To Marcin okrył mnie swoim płaszczem''.  

Pod wpływem tego wydarzenia przyjął chrzest i opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłó-

ci się z zasadami wiary. Miał wtedy 18 lat. Odwiedził swoich rodziców, których doprowadził 

do chrześcijaństwa. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers, stając się jego 

uczniem. Został akolitą. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria  

w pobliżu Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów. 

W 361 r. założył pierwszy klasztor w Galii - w Liguge. Lud wybrał go biskupem Tours. Póź-

niej założył wiele klasztorów, które łączyły koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam 

odbył wiele wypraw misyjnych. 

Zmarł 8 listopada 397 r. w Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono 

Loarą do Tours i pochowano 11 listopada.  

Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. Jest patronem dzieci, hotela-

rzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, 

więźniów, właścicieli winnic, żebraków, żołnierzy.  

Święto ku jego czci obchodzimy 11 listopada w rocznicę pogrzebu.  

11 listopada każdego roku tradycją są rogale świętomarcińskie wywodzące się właśnie z tego 

święta.  

Rogal świętomarciński – rogal z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywany w 

Poznaniu i okolicznych obszarach Wielkopolski z okazji Dnia Św. Marcina - 11 listopada. 

Rogale świętomarcińskie są głównym wypiekiem podczas obchodów. 

 

 

  

 Małgorzata Piekarska 


