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PIERWSZY DZWONEK

Dnia 4 września na boisku naszej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, w którym powracamy do ośmioletniej szkoły podstawowej.

POMAGAMY WOŚP POBIĆ REKORD!

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Kętrzynie bili rekord razem z WOŚP!
16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji
co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje bicie rekordu w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Celem jest promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy.
O godz. 12.00 dołączyliśmy do bicia rekordu. W półgodzinnym biciu rekordu brali udział
uczniowie klas 3e, 4a, 4b i 6a. Włączyli się do niego również nauczyciele. To było 30 minut
świetnej zabawy, połączonej z nauką pierwszej pomocy i współdziałaniem wielu osób.
Dziękujemy nauczycielom: Dorocie Gwardzie, Irenie Linkiewicz, Ani Rackiej, Sylwii Szymańskiej, Markowi Gabryszakowi, Andrzejowi Kliszewiczowi i Andrzejowi Hapońskiemu
za udział w akcji.

Organizatorkami były panie: Agnieszka Dziemiańczyk, Renata Kliszewicz, Małgorzata Jalowska i Maria Sowińska-pielęgniarka szkolna.
R. Kliszewicz

BohaterON
Uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum pod opieką nauczycielek historii p. Aliny Rudak
i p. Elżbiety Jadczak włączyli się do ogólnopolskiej akcji BohaterOn.pl.

BohaterON to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Ma on edukować społeczeństwo, bazując na tysiącach „historii”
Powstańców. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich.
Wiemy, że Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było ono uosobieniem naszych kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu
się wrogom.

Uczniowie wysłali kartki z podziękowaniami, życzeniami, mnóstwem ciepłych słów…
Wiedzą, że minęły już 73 lata od wybuchu powstania. Odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią ważną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Ludzie ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek.
Elżbieta Jadczak

W tym roku nasze zuchy będą zdobywały sprawność „Przyjaciela Innych”, w ramach Rządowego
programu – „Bezpieczna +”. Program ma na celu
zwiększenie otwartości uczniów na współpracę z
otoczeniem, kształtowanie aktywnej, otwartej,
prospołecznej postawy oraz rozwijanie umiejętności psychospołecznych.

Na początku września postanowiliśmy wraz z zuchami włączyć się w akcję BohaterON. Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
W ramach tego projektu nasze zuchy własnoręcznie wykonały kartki oraz napisały wzruszający list do ostatnich żyjących Powstańców, który wspólnie wysłaliśmy jeszcze tego
samego dnia. Dzięki temu miały okazję poznać jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej
historii XX wieku. Akcja BohaterON trwała przez cały sierpień i wrzesień. Została zorganizowana przez wrocławską fundację Rosa z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Jej finał odbył się 2 października.
Justyna Krajewska

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
30 września już po raz siódmy obchodzony jest Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego przyłącza się do tej akcji po raz drugi. Celem tego
przedsięwzięcia jest propagowanie tabliczki mnożenia oraz pokazanie uczniom, że uczenie się jej nie musi być nudne i może
mieć różne formy.
Tak też było tego dnia w naszej szkole. Przygotowania trwały
cały tydzień. Uczniowie projektowali tabliczkową modę, którą
prezentowali na szkolnych korytarzach. W ogrodzie wyrosły tabliczkowe kwiaty, a na ścianach zawisły plakaty inspirujące do
nauki.
Od samego rana w szkole było kolorowo i gwarno. Na parterze szkoły panie Beata Borowska, Dorota Szakiel i Małgorzata Jalowska witały rodziców dzieci i zachęcały do wzięcia udziału w tabliczkowej próbie. Rodzice chętnie uczestniczyli w tej akcji, która nie
ograniczyła się tylko do naszej szkoły. Zostały bowiem powołane patrole egzaminacyjne,
przepytujące przechodniów oraz pracowników i uczniów pobliskiego Gimnazjum nr 2.
W tej roli świetnie spisała się klasa 4a wraz z panią Eweliną Drabarz oraz klasa III e z panią
Sylwią Szymańską.
Wiele emocji dostarczył Turniej Matematyczno – Sportowy przygotowany przez panie
Agnieszkę Przybylińską, Barbarę Groch, Annę Racką oraz pana Marka Gabryszaka.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas V i VI oraz klasy III d w roli egzaminatorów. Wszyscy
uczestnicy wykazali się świetną znajomością tabliczki mnożenia. Najlepsze wyniki uzyskały jednak dwie klasy: Va i VIa. Zespoły powołane do nadzorowania poszczególnych działań pracowały na pełnych obrotach. Na zakończenie turnieju zostały ogłoszone wyniki
wszystkich konkursów.
W konkursie na najlepszy strój I miejsce zajął Jakub Sieńko. Najlepsze plakaty wykonali:
Kornelia Makulus z klasy IVa – I miejsce, Szymon Andzulewicz IVa – II miejsce oraz Nikola
Dudzik VIa – III miejsce. W kategorii klas I –III pierwsze miejsce zdobył Mikołaj Mierzwiński - IIIa, Kasia Dymytryszyn z klasy IIIe zajęła II miejsce, natomiast III miejsce zajęła klasa
III F. Wyróżniony został Maciej Rykowski z klasy III e.
W konkursie na kwiatek tabliczkowy I miejsce zajął Maciej Rutkowski z klasy Va, II miejsce
Adam Wojciechowski z klasy VIc, III miejsce zajął Jakub Sieńko z klasy Va, wyróżnienie
otrzymała Ola Markowska z klasy VIc. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani
Sylwii Szymańskiej przyznała również nagrodę specjalną dla klasy IIIc za piękne tabliczkowe drzewo.
Dzień z tabliczką mnożenia dostarczył wszystkim wiele emocji i niespodzianek, które pomogli przygotować rodzice, sponsorując również nagrody dla uczestników. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizacji imprezy. Jej wartość była
podwójna, bowiem bawiła i uczyła . Radosna atmosfera tego dnia na długo zapadnie w
pamięci uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców miasta.
Anna Racka

SPOTKANIE Z DZIEJAMI MIASTA
Dnia 19 września klasa 5a udała się do Biblioteki Miejskiej,
aby wysłuchać fragmentu książki „ Kętrzyn Dzieje Miasta”.
Tym razem było to spotkanie z dr hab. Ryszardem Tomkowiczem i jego wykład pt. W Polsce Ludowej (1945-1989) ..
Autor opisywał miasto po 1945 roku, kiedy zjeżdżali tu ludzie z różnych stron, a miasto trzeba było odbudowywać.
Zniszczenia po przejściu Armii Czerwonej dotknęły zabudowę; w znacznym stopniu starówkę oraz naruszenie konstrukcji zamku, jak i lokalną infrastrukturę.
Starano się wtedy o pracę, (mimo że zdarzało się nawet przez kilka miesięcy nie dostawać
pensji) ponieważ dawała ona pewnego rodzaju prestiż. Niektórzy jednak nie wykonywali
swoich obowiązków, ponieważ nie wiedzieli, że one do nich należą. Podczas zatrudniania
ubiegano się również o umiejętność mówienia po rosyjsku, gdyż przydawało się to bardzo. Za zapłatę, także w sprawach urzędowych, uznawano spirytus oraz tytoń, ponieważ
palenie było w tamtych czasach powszechne.
Dokument mówił również o późniejszych czasach, (ok. 1989 r.) lecz jedynie pokrótce.
Alicja Służała

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO CHŁOPAKI!

W dniu 30 września obchodzone jest święto wszystkich
Panów. Dzień Chłopaka powołano prawdopodobnie w
odpowiedzi na Dzień Kobiet.
Święto to jest obchodzone na całym świecie, ale w różnych dniach. W Polsce Panowie
świętują 30 września, chociaż podaje się też datę 10 marca, określaną jako Dzień Mężczyzny...Od zawsze staramy się uczcić ten wyjątkowy DZIEŃ. W miniony piątek uczennice z
klas VII i II i III gimnazjum zaprosiły wszystkich Chłopców i Panów na słodki poczęstunek
…
Marta Martynajtis

DZIEŃ CHŁOPAKA W 3F
Czy dostajesz szóstki w szkole,
czy pod ławką jesz zozole,
czy się bawisz na całego,
ja Ci życzę mój kolego,
wszystkiego, o czym każdy marzy:
aby uśmiech stale gościł na Twej twarzy!

Takie życzenia chłopcom z klasy 3f z okazji ich święta złożyły koleżanki z klasy. Dziewczynki wręczyły własnoręcznie wyklejone laurki i upominki w postaci pięknych kubków i
słodycze. Chłopcy byli bardzo zadowoleni z niespodzianki, ale też nie zapomnieli
o swoich koleżankach. Filip Kokoszko poczęstował dziewczynki lizakami. Z tej też okazji
klasa 3f wraz z innymi dziećmi z klas trzecich wybrała się do kina GWIAZDA w Kętrzynie
na film „Lego Ninjago”. Wszyscy spędzili ten dzień miło i wesoło.
Wych. kl. 3f

PODZIEL SIĘ DOBRYM POSIŁKIEM
Podziel się Dobrym Posiłkiem to ogólnopolski program zainicjowany w Polsce w 2003 roku przez firmę Danone.
Zbiórka Żywności Podziel się Dobrym Posiłkiem to,
obok zakupu produktów z talerzykiem, najpopularniejsza forma pomocy niedożywionym dzieciom, prowadzona w ramach Programu Podziel się Dobrym Posiłkiem. Ma ona na celu zebranie jak największej ilości produktów
spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia, które posłużą później do
przygotowania posiłków dla potrzebujących dzieci. Bank Żywności jest partnerem strategicznym zbiórki. Organizowana w ostatni weekend września akcja wspomagana jest za
każdym razem przez wolontariuszy.

PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY
W dniu 29 września 2017 roku na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej.
Pan dyrektor Janusz Woronowicz wielkim ołówkiem
uroczyście pasował uczniów, którzy ślubowali „(…)będę starać się wiedzieć więcej niż wiem, umieć
więcej niż umiem. Będę spieszyć innym z pomocą, nie
opuszczę nikogo w potrzebie. Będę dbać o otaczającą
przyrodę, żeby świat był zawsze piękny.(…)”.

Wychowawczynie wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia, a rodzice obdarowali słodkimi prezentami.
Swoje ślubowanie złożyli też rodzice pierwszoklasistów. Po części oficjalnej dzieci zostały
zaproszone na przygotowany przez rodziców poczęstunek.
Dziękujemy Panu Michałowi Kamińskiemu za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

SPOTKANIE AUTORSKIE

W dniu 5 października 2017 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie odbyło się spotkanie autorskie z naszą kętrzyńską pisarką, panią Zenobią Alejun. Wzięli w nim
udział uczniowie klasy 5a...
Autorka, pani Zenobia Alejun, przedstawiła swoją biografię oraz twórczość literacką.
Opowiadała o bohaterach swoich książek. Odpowiadała również na pytania licznie przybyłych gości. Zaprezentowała niedawno powstałą książkę pt. „Królowa Jezior”, ukazującą niezwykle piękne zakątki ziemi brasławskiej oraz losy zamieszkującej tam ludności polskiej.
Bogata tematyka, inspirowana zwykłym codziennym życiem autorki, jej radościami i
smutkami w okresie dzieciństwa i wieku późniejszym, wzbudziła nie tylko duże zainteresowanie, ale również wzruszenie licznie przybyłej publiczności.
Małgorzata Piekarska

DZIEŃ KU PAMIĘCI WIELKICH POLAKÓW
W sobotę 7 X 2017r. już po raz 17 na lotnisku w Wilamowie odbyły się uroczystości poświęcone wielkim Polakom: Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu i Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II.
Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Klaudia, Sandra i Adam z kl.
3a SG gimnazjum.

Mottem tegorocznych obchodów były wyjątkowo trafne słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia , które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi…”

O godz. 12.00 odbył się uroczysty apel. Zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe
przemówienia, złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym Słudze Bożemu Kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu i obeliskiem ku czci św. Jana Pawła II – największego lotniczego
pielgrzyma świata.
Odczytano Apel Pamięci Oręża Polskiego i oddano salwę honorową.
Następnie kompania honorowa, orkiestra wojskowa, liczne poczty sztandarowe, młodzież i mieszkańcy udali się na Liturgię Słowa Bożego, która tradycyjnie była celebrowana w hangarze lotniczym. Nabożeństwu przewodniczył ks. biskup Edmund Piszcz.

EJadczak

DOPÓKI WALCZYSZ, JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ
Kętrzynianka Klauda Ludwiczak - aktorka
i kaskaderka jest absolwentką Szkoły
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2.
12.10.16r. opowiedziała nam o swoich
osiągnięciach, którym przyświeca motto: "Róbcie, co kochacie i spełniajcie się,
bo dopóki walczysz jesteś zwycięzcą."

W dn.12.10.17 r. pani Klaudia, absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum nr 2w
Kętrzynie i studentka III roku AWF w Warszawie, po zakończeniu praktyki dokonała prezentacji swoich osiągnięć. Jest młodą i niezwykle energiczną osobą. Pani Klaudia to Młodzieżowa Mistrzyni Polski w Zapasach Kobiet w stylu wolnym (2015 r.), Brązowa Medalistka Zawodów Pucharu Polski (2015 r.) w Brazylijskim Jiu Jitsu No-Gi, instruktorka zapasów, kulturystyki i fitnessu, kaskaderka i aktorka. Zagrała m. in. w filmie „Miasto 44”,
Czas honoru” i „Wojenne dziewczyny”.
Z zaciekawieniem słuchaliśmy i oglądaliśmy wyczyny naszej kętrzynianki.
Cieszymy się bardzo, że możemy podziwiać osoby, które rozsławiają nasze rodzinne miasto Kętrzyn, jednocześnie spełniając się zawodowo i realizując swoje marzenia. Pani
Klaudia udowodniła nam, że ciężką pracą można dojść do celu.
Życzymy Pani dalszych sukcesów.
Ucz. kl. 3f i 4c

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

W związku z kolejnymi obchodami Dnia Papieskiego w naszej szkole została zorganizowana wystawa pt. „Święty Jan Paweł II ”...

Wystawa składała się z prac plastycznych oraz zbiorów prywatnych. Została utworzona
przez uczniów, którzy chętnie zaangażowali się w jej przygotowanie.
Prace przedstawiają najważniejsze momenty życia i pielgrzymki naszego papieża.
Uczniowie wykonywali je podczas zajęć lekcyjnych lub w domu.
Wystawa jest wyrazem naszej wdzięczności za wielkie dzieło św. Jana Pawła II, które
nadal trwa i rozwija się w różnych zakątkach świata.
M. Piekarska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W KĘTRZYNIE

13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w nowej auli widowiskowo-teatralnej
SP nr 1 budynku przy ulicy Wojska Polskiego, odbyły się miejskie obchody tego święta.
Na spotkaniu obecni byli nauczyciele, pracownicy oświaty, emeryci, władze miasta,
przedstawiciele kętrzyńskich ośrodków kultury i oświaty oraz służb mundurowych.
Zespół "Jedyneczki" przygotował oprawę muzyczno-słowną, którą zaprezentował podczas tego wydarzenia. Uczniowie recytowali wiersze Pani Stanisławy Łozińskiej, które
przeplecione były wesołymi utworami muzycznymi.

XVII DZIEŃ PAPIESKI

Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją".
Uczniowie z zespołu „Jedyneczki” uczcili go montażem słowno-muzycznym, który
przedstawili w dniu 15 października w par. św. Katarzyny w Kętrzynie…

Wybrane teksty i wiersze nawiązywały do tegorocznego papieskiego hasła: „Idźmy naprzód z nadzieją!”.
Uczniowie słowem i piękną pieśnią przybliżyli nauczanie
Ojca Św. Jana Pawła II: „Nie lękaj się! Wypłyń na głębię!
Jest przy tobie Chrystus! Musicie być mocni mocą nadziei,
która przynosi radość życia!” Przypomnieli, jak wiele razy
wzbudzał on nadzieję w sercach Polaków. Sam również
był nazywany „człowiekiem nadziei”.
Program XVII Dnia Papieskiego przygotowali uczniowie pod kierunkiem pań:
Doroty Gwardy, Ireny Linkiewicz, Małgorzaty Piekarskiej.

ŚWIĘTY MARCIN W LEGENDZIE

16 października 2017r. uczniowie klasy 3e oraz 5d, w ramach zajęć kółka plastycznego
„Mali Miłośnicy Sztuki”, udali się do Stowarzyszenia „Konik Mazurski” ...

Wysłuchali legend związanych ze świętym Marcinem, czytanych przez panią Marię Kaliszewicz. Następnie wykonali ilustracje, na których rysowali postać św. Marcina wraz z
jego atrybutami.

Sylwia Szymańska

PRZEDSTAWIENIE W Miejskiej Bibliotece Publicznej

W dniu 18 października uczniowie klasy 6b udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Kętrzynie na przedstawienie pt. „Św. Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją”...
Program został przygotowany przez uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie. Młodzi aktorzy przypomnieli
kilka doniosłych i ważnych wydarzeń z historii naszej ojczyzny. Przybliżyli postać wielkiego polskiego papieża oraz bezcenne fragmenty jego przemówień. Występ został ubogacony pięknymi pieśniami religijnymi i patriotycznymi. Wspaniała gra, różnobarwne stroje,
dekoracja pokoju papieskiego oraz ciekawa prezentacja multimedialna dostarczyły wiele
emocji i niezapomnianych wrażeń.
Małgorzata Piekarska

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ LAURĄ ŁĄCZ

19 października naszą szkołę odwiedził niezwykły gość – pani Laura Łącz – aktorka teatralna i filmowa, absolwentka Akademii Teatralnej oraz filologii polskiej na Uniwersy-

tecie Warszawskim. Od wielu lat jest związana z Teatrem Polskim w Warszawie. Znana
widzom z różnorodnych ról filmowych. Aktywnie współpracująca z akcjami „Cała Polska
czyta dzieciom”, „Fundacją „Akogo?” Ewy Błaszczyk oraz Fundacją „Krewniacy”. Autorka bajek, opowiadań, sztuk teatralnych oraz wierszy i piosenek dla dzieci.
Na początku spotkania pani Laura opowiedziała nam o swoim życiu i tajnikach pracy. Teatr jest wielką pasją naszego gościa, gdyż od najmłodszych lat była z nim bardzo związana. Mieliśmy okazję poznać jej talent aktorski. Gwiazda śpiewała swoje ulubione piosenki.
Później zaprosiła nas w świat dziecięcej poezji i deklamowała wiersze. Na zakończenie
przeczytała opowiadanie „Polasia i Kolasia”. Spotkanie miało charakter interaktywny i
dostarczyło nam wielu emocji. Pani Laura zaprosiła również zebranych do wspólnej recytacji wierszy Jana Brzechwy i śpiewania piosenek.
Wszyscy ulegliśmy magii poetyckiej atmosfery i na pamiątkę tej miłej wizyty nabyliśmy
książeczki z imienną dedykacją od autorki. Kilka książek trafiło do szkolnej biblioteki. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tą ciekawą literaturą dziecięcą.
B.Borowska

SPOTKANIE Z NASZYM ABSOLWENTEM

20.10.17r. gościem klasy 5a był Grzegorz Maraszkiewicz, student Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Ten młody człowiek, a zarazem absolwent SP1, przekazał swoim młodszym kolegom sposób na zdrowy rozwój i zachęcił do aktywności fizycznej. Nie wystarczy tylko uprawiać
sport, ale trzeba dostarczyć organizmowi odpowiedniej pożywki. Zachęcał wszystkich do
wyrabiania zdrowych nawyków żywienia. To spotkanie rozpoczęło cykl zajęć z ciekawymi
ludźmi.

Z WIZYTĄ W STRAŻY GRANICZNEJ

W piątek 20.10.2017r. uczniowie z klas 3a wybrali się na wycieczkę do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w naszym rodzinnym mieście. Na miejscu czekała
na nas pani Justyna, dzięki której mogliśmy zobaczyć jak na co dzień funkcjonują i jakim
sprzętem dysponują funcjonariusze ...
Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania pomieszczeń placówki. Zapoznaliśmy się z pracą
technika kryminalistyki, który w ciekawy sposób przedstawił nam tzw. technikę daktylosokopowania. Następnie udaliśmy się do pomieszczenia, w którym funkcjonariusze zaprezentowali nam kamizelki kuloodporne oraz broń, jaką dysponuje placówka. Przeszliśmy również kontrolę bezpieczeństwa. Pracownik jednostki SG bardzo dokładnie wytłumaczył nam, na czym polega i czemu służy prześwietlanie bagażu. Nie obyło się również
bez krótkiego kursu udzielania pierwszej pomocy. Mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności przeprowadzając resuscytację krążeniowo-oddechową. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psa służbowego - Ikara, który bez trudu wykonywał polecenia swojego opiekuna.
Na koniec udaliśmy się na miejsce edukacyjne, przedstawiające odcinek granicy państwowej wraz z elementami informacyjnymi, tj. tablicami ostrzegawczymi, informacyjnymi, słupami granicznymi. Wyposażeni w wiedzę i niezapomniane wrażenia wróciliśmy do
szkoły.
Serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę naszych kochanych rodziców: pani Justyny
Szubstarskiej- za uśmiech, życzliwość i profesjonalne oprowadzenie po oddziale jednostki
SG, a także państwa Marleny i Krzysztofa Kuhn – za zaangażowanie i udostępnienie autokaru, dzięki któremu tak sprawnie dotarliśmy na miejsce.
B. Borowska

CYKL SPOTKAŃ Z CIEKAWYMI KĘTRZYNIAKAMI

Początek tygodnia w 5a rozpoczął się wizytą niezwykłego gościa: nauczycielki wych.
fizycznego w Zespole Szkół w Karolewie, trenera II klasy Taekwondo i międzynarodowego sędziego WORLD TAEKWONDO FEDERATION-Katarzyną Rejent.
Pani Kasia, to bardzo ciekawa postać i pasjonatka sztuk walki. Przygodę ze sportem rozpoczęła w wieku 14 lat pod okiem pana Tadeusza Snopka. Przez 25 lat wyczynowo trenowała taekwondo, które wywodzi się z Korei Południowej. W 2005 r. zakończyła karierę
sportową, a zajęła się sędziowaniem.
Ta niezwykła osoba osiągnęła wiele sportowych sukcesów zdobywając cenne medale.
Posiada czarny pas. Opowiedziała zebranym o niezbędnym stroju, ćwiczeniach i zasadach
udziału w konkursach. Zademonstrowała kilka ćwiczeń i zaprezentowała je wspólnie z
piątoklasistami. Uczniowie poznali koreańskie liczenie do 10, które jest nieodzowną częścią treningów i sędziowania podczas konkursów (hana, tul, set, net, dasot, josot, igloo,
jodul, ahop, jol). Wyjaśniła istotę tego sportu, który polega głównie na uderzaniu nogami.
Nie można jednak trzymać się w walce, upadać, uderzać w twarz. „Sport kształtuje nie
tylko ciało, ale również charakter i uczy zasad fair play”- mówi pani Kasia i dodaje, że najważniejsza jest droga, którą podążamy do celu.
Na zakończenie nasz gość przeprowadził konkurs znajomości liczenia po koreańsku. Zwycięzcy otrzymali medale: złoty z Mistrzostw Europy odbywających się w tym roku na Węgrzech wygrał Kuba Sieńko, brązowy medal z Międzynarodowego Pucharu Polski przypadł Karolowi Lender, a pozostali otrzymali wpinki Polskiego Związku Teakwondo Olimpijskiego (Maciej Rutkowski, Iza Ławrywianiec, Inez Grochala- 4d). Serdecznie dziękujemy
pani Kasi za tak wspaniałe spotkanie, a pani Agnieszce Pędzich za zorganizowanie tego

wyjątkowego wydarzenia. Ta wizyta była kolejną z cyklu „Spotkań z ciekawymi ludźmipasjonatami” .

PRZEDSZKOLAKI W NASZEJ SZKOLE

23.10.2017r. klasa 3d uczestniczyła w zajęciach z przedszkolakami Miejskiego
Przedszkola Integracyjnego „Malinka”.

Dzieci poznały zjawisko powstawania tęczy. Dowiedziały się, jakie ma ona kolory oraz
nauczyły się krótkiej rymowanki, pozwalającej zapamiętać kolejność występujących po
sobie kolorów. Każdy z przedszkolaków zamienił się w ucznia. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zgłaszały się do odpowiedzi, wypełniły kartę pracy oraz wspólnie z klasą III przeprowadziły fascynujący eksperyment z wykorzystaniem cukierków skitellsów.
Klasa III d doskonale sprawdziła się w roli gospodarzy. Starsi uczniowie zachęcali młodszych kolegów do działania i wspólnej zabawy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni medalami i pamiątkami.
Anna Racka

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej Pani Dorota Gwarda została odznaczona
Złotym Medalem
za
Długoletnią Służbę.
Gratulujemy!

ZAJĘCIA W CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ
W miniony poniedziałek klasa 3b gminazjum z wychowawcą uczestniczyła
pierwszy raz w tym roku szkolnym w zajęciach Centrum Szkolenia Straży Granicznej z kryminalistyki...
Tym razem dowiedzieliśmy się m.in. o
tym, jak dzielimy dokumenty ze względu
na stopień zabezpieczeń, co to są recto
versy, personalizacje dokumentów, farby
zmienne optycznie ovi, czy farby termiczne. Na co mamy zwrócić szczególną uwagę, by dowiedzieć się, czy banknoty są
prawdziwe, czy fałszywe. W specjalnych
urządzeniach mogliśmy sprawdzić oryginalność dokumentów, banknotów.

Marta Martynajtis

BITWA NA WIERSZE

W czwartek 26.10.17r. w Powiatowym Centrum Kultury ,,Czerwony Tulipan” odbyła się
prawdziwa „Bitwa na wiersze” Danuty Wawiłow i Rafała Lasoty.
To był prawdziwy maraton wierszy. Wystąpiło około 90 recytatorów, nie licząc osób towarzyszących (rodziców i rodzeństwa). Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa

uczniów z klas 1a, 1b, 1d, 2a, 3a, 3b, 4d, 5a, 7b. Wielki ukłon należy się wszystkim osobom,
które zaangażowane były w to wyjątkowe wydarzenie, tj. nauczycielom, rodzicom, rodzeństwu. I choć konkurs trwał wiele godzin, dobry nastrój nie opuszczał zebranych i
oczywiście jurorów. Przewodniczący komisji, autor wierszy Rafał Lasota, był pod wielkim
wrażeniem występujących z Kętrzyna i okolic. „To była prawdziwa bitwa, ale bardzo
owocna” - dodał. W kategorii 6-10 lat wystąpiło 42 recytatorów. Wśród nagrodzonych
znaleźli się:
I m-ce Sebastian Kupis z 1 a
III m-ce Wiktor Smosarski z 5 a z mamą Ewą

W kategorii powyżej 11 lat udział wzięło 14 osób (wraz z osobami towarzyszącymi). Nagrodzeni zostali:
II m-ce Zuzanna Wielgus z 5 a z mamą Ewą,
III m -ce Kuba Sieńko z 5 a z młodszą siostrą Joasią.
To była bardzo udana rodzinna impreza. Podczas spotkania zakupiono kilka książek z
twórczością pana Rafała Lasoty. Wzbogacą one księgozbiór naszej szkolnej biblioteki.
Oprócz nagrodzonych w konkursie udział wzięli:
- klasa 1 a: Wiktor Stankiewicz, Joanna Sieńko z bratem Kubą,
- klasa 1 d: Ania Walusiak z mamą Katarzyną, Dominik Bialek z mamą Wiolettą, Zuzia Podlaska, Wiktoria Głowacka,
- klasa 5 a: Maja Karanowska z mamą Moniką, Joachim Iwanowski z siostrą Marysią, Iza
Ławrywianiec z siostrą Olą, Karol Lender z siostrami Marysią i Zosią, Nikola Rogińska i Lidia Korzeniewska, Maciej Pędzich z siostrą Julią,
- klasa 2 a: Fabian Wależak z siostrą Roksaną, Igor Malinowski z siostrą Leną, Ania Warkowska z mamą, Ania Strzyż z bratem Adasiem, Kasia Koczela,
- klasa 4 d: Inez Grochala z siostrą Zuzią,
- klasa 7 b: Oliwia Tylutka z mamą.

„ASCHENPUTTEL” W WYKONANIU NASZYCH UCZNIÓW

Język niemiecki w naszej szkole to nie tylko lekcje niemieckiego. W ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie wzięliśmy udział w projekcie
zorganizowanym dla młodszych dzieci uczących się tam języka niemieckiego.
Nasi uczniowie z klasy 3 gimnazjum (Emilia Jankowska, Sandra Dragun, Kasia Chruścińska) oraz z klasy 7 (Max Michalzik) przygotowali na tę okoliczność bajkę "Aschenputtel"
("Kopciuszek"), którą przedstawili w formie teatrzyku Kamishibai. Było też wspólne
śpiewanie piosenek i kalambury, a dziewczęta nauczyły dzieci i towarzyszących im rodziców tańca "Swing in der Gasse".

Nad realizacją projektu czuwała p. Dorota Snarska

MIEJSKI KONKURS KRASOMÓWCZY

30 października 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w Miejskim
Konkursie Krasomówczym, zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Kętrzyna i
Szkołę Podstawową nr 1. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Kętrzyn Pan
Krzysztof Hećman...
Uczestnicy zaprezentowali legendy o Kętrzynie lub tekst legendy z konkursu literackiego,
ogłoszonego w związku z 660-leciem miasta.
W kategorii szkół podstawowych nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
II miejsce – Wiktor Smosarski klasa 5a
III miejsce – Wiktoria Osuch klasa 5 d
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Emilia Jankowska klasa 3a
II miejsce – Anna Wyszkowska klasa 2a
III miejsce – Patrycja Matuszewska klasa 2a
Uczniów do konkursu przygotowały panie Dorota Aronowska, Dorota Gwarda, Bożena
Tomczak. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
A. Duda

ZAJĘCIA NA STRZELNICY

30 października klasa 2a SG kolejny raz uczestniczyła w zajęciach w Centrum Szkolenia
Straży Granicznej. Nam przypadła strzelnica, a klasie 2b SG samoobrona.
Zajęcia z bardzo podekscytowanymi gimnazjalistami poprowadził pan chor. szt. SG Damian Łabaj. Po krótkim, ale bardzo ważnym kursie teoretycznym, uczniowie stanęli na
stanowiskach strzeleckich. Przeszkoleni: jak naładować magazynek, załadować broń oraz
zachować bezpieczeństwo, oddawali po 8,16, a niektórzy i po 24 strzały.
Elżbieta Jadczak

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

TECHNIKI SAMOOBRONY W STRAŻY GRANICZNEJ

Z jakże niezwykłą, przydatną umiejętnością zmierzyli się uczniowie klasy 2b w Centrum
Kształcenia w Straży Granicznej.
Na zajęciach prowadzonych przez chor. szt. SG Grzegorza Mandywela młodzież poznała
podstawowe chwyty, umożliwiające skuteczną reakcję w sytuacji zagrożenia. Ta praktyczna umiejętność podnosi nie tylko bezpieczeństwo, ale i pewność siebie. Uczniowie
bardzo aktywnie i w dużym skupieniu wykonywali polecenia instruktora. Ćwiczyli na profesjonalnie wyposażonej sali gimnastycznej z różnymi przydatnymi akcesoriami. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania w Straży Granicznej.
Agnieszka Czeszun

Z NIEMIECKIM W DROGĘ

Już są nasze nagrody w konkursie "Erlebnisreise mit Deutsch"! Crazy-Fotos, Puzzle, Domino, Memory, plakaty, quizy językowe; to nagrody, jakie uzyskaliśmy w konkursie "Erlebnisreise mit Deutsch", czyli "Z niemieckim w drogę".
Konkurs, w którym wzięliśmy udział w czerwcu b.r., adresowany był do gimnazjalistów w
całej Polsce. W realizacji zadania konkursowego uczestniczyli uczniowie klasy 2A (obecnie
3A) i uczennice klasy 3A (obecnie absolwentki). Ich udział w konkursie zaowocował ciekawymi zdjęciami, które zakwalifikowały się do finału konkursu.
Zdobyte nagrody i materiały dydaktyczne istotnie wzbogacą wyposażenie pracowni języka niemieckiego i pomogą urozmaicić nasze lekcje i zajęcia pozalekcyjne.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
Opiekę nad realizacją zadań konkursowych sprawowała p. Dorota Snarska.

KĘTRZYN W OCZACH DZIECKA

Wyniki konkursu plastycznego pt .„ Kętrzyn w oczach dziecka" (etap szkolny)...
Klasy I – III
I miejsce – Vanessa Krzyżewska kl. III f
II miejsce – Oliwia Waszkiewicz kl. III e
III miejsce – Anna Predko kl. III c
Wyróżnienie – Bartosz Kubot kl. III e
Klasy IV- VI
I miejsce – Kamil Dymidziuk kl. Vd
II miejsce – Wiktor Radziejewski kl. Vc
III miejsce – Aleksandra Trypucka kl. IV c
Wyróżnienie – Patrycja Kozak kl. IVd
Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 13 listopada 2017r. o godz. 12.25 w bibliotece
szkolnej.
Gratulacje! Sylwia Szymańska

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW
W ZAPASACH W STYLU WOLNYM

W dniach 3-5.11.2017r. odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym w Brzegu Dolnym.

Na zawodach pojawiło się 58 klubów (190 zawodników z całej Polski). Nasz klub "UKS
Olimp Kętrzyn" reprezentował Igor Kijko z kl. IIc gimnazjalnej w kategorii 85kg i zajął II
miejsce. W tej kategorii wystartowało 20 zawodników. Nasz zawodnik odbył 4 walki, trzy
wygrał przez położenie na łopatki, lecz ostatnią, finałową, przegrał przez przewagę
techniczną, jest to najwyższe osiągnięcie w tej kategorii wiekowej.

Jarosław Rusiecki

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Międzynarodowy
Dzień
Postaci
z
Bajek obchodzony jest na całym świecie piątego
listopada. Jest to święto wszystkich bajkowych
postaci i właściwy moment, aby przypomnieć
sobie niektóre z nich. Bajki towarzyszą nam od
najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też
przekazują ważne prawdy życiowe.
Uczniowie klasy 1a uczcili to święto i 6 listopada
przyszli do szkoły przebrani za ulubione postacie
bajkowe. Wśród nich był: Czerwony Kapturek,
Wilk, pan Gajowy, Sindbad, Batman, Alicja z Krainy Czarów, Śpiąca Królewna, Kopciuszek, Wróżka, Smok Wawelski, Zygzak Mcqueen,
Chudy. Cały bajkowy korowód wyruszył przez miasto (wzbudzając sensację) do czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na miejscu czekały na dzieci liczne atrakcje w postaci konkursów, quizów. Najprzyjemniejszym momentem była autoprezentacja, każdy uczestnik
musiał zaprezentować postać, w którą się wcielił i powiedzieć parę słów o tej postaci.
Niektórzy bardzo wczuli się w swoją rolę i prezentując się zmieniali nawet barwę głosu.
Postacie bajkowe zostały uwiecznione również w pracach plastycznych. Korzystając z
okazji, dzieci odwiedziły również bibliotekę, gdzie obejrzały książeczki z bajkami oraz zapoznały się z zasadami wypożyczania książek. W bajkowych nastrojach wróciły do szkoły.
Agnieszka Dziemiańczyk

SUKCES W MIEJSKIM KONKURSIE
Mamy laureatów miejskiego konkursu „ Kętrzyn
w oczach dziecka" ...
Klasy I –III
I miejsce – Oliwia Waszkiewicz kl. IIIe
II miejsce – Kacper Gasperowicz kl. IIIe
III miejsce – Bartosz Kubot kl. IIIe
Wyróżnienie – Filip Kokoszko kl. IIIf
Wyróżnienie – Vanessa Krzyżewska kl. IIIf
Klasy IV- VII
I miejsce – Kamil Dymidziuk kl Vb
Wyróżnienie – Patrycja Kozak kl. IVd
Wyróżnienie – Aleksandra Trypucka kl. IV c
Wyróżnienie – Wiktoria Milewska kl. IVa
Wyróżnienie- Wiktor Radziejewski kl. V c
Gratulacje!
Sylwia Szymańska

O HISTORII MIASTA - PRELEKCJE TADEUSZA KOROWAJA

W związku z przypadającym 11 listopada 660-leciem nadania praw miejskich miastu Kętrzyn, w dn. 8. 11. 17r. na zaproszenie p. Doroty Sterniak odwiedził naszą szkołę znany
kętrzyński historyk i znawca miasta pan Tadeusz Korowaj.
Klasy gimnazjalne 2c i 2d miały okazję uczestniczyć w przeprowadzonej przez pana Korowaja lekcji na temat „Historia Rastenburga - Kętrzyna”. Wykład obfitował w fakty i ciekawostki z dziejów miasta, i połączony był z pokazem unikalnych ilustracji i zdjęć Rastenburga. Uczniowie zobaczyli panoramę i plan miasta w średniowieczu, wybitne postacie
związane z Rastenburgiem oraz zdjęcia budynków, po których obecnie nie ma nawet śladu. Prelekcja uświadomiła wielu uczniom jak bardzo na przestrzeni lat i wieków zmieniała
się powierzchnia, architektura i zabudowa miasta.
Dziękujemy Panu Tadeuszowi i Powiatowemu Domowi Kultury za możliwość uczestniczenia w takich lekcjach.
Dorota Sterniak

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI ŁĄCZY POKOLENIA
W dniu 11 listopada 2017 uczniowie Jedynki i Dwójki wzięli udział w uroczystościach organizowanych w Kętrzynie z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 660-lecia
nadania praw miejskich.
Rozpoczęliśmy o godz. 10.00 od nabożeństwa w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Jerzego
oraz złożenia kwiatów pod pomnikiem na Pl. AK. Było nas bardzo dużo: dyrekcja, nauczyciele, gromada zuchowa z p. Justyną Krajewską, szóstoklasiści pod opieką wychowawczyń, zaprzyjaźnieni z nami harcerze ze Szczepu Harcerskiego „Watra” z dh. Dariuszem
Nawrockim. Jak zawsze wystawiliśmy poczty sztandarowe Koła Światowego Związku
Żołnierzy AK, Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2.

Wieczorem po mszy św. w intencji przyjęcia św. Marcina z Tours za patrona miasta współtworzyliśmy z mieszkańcami Kętrzyna Orszak Św. Marcina.
W przemarszu ulicami miasta uczestniczyli uczniowie klas III pod opieką p. A. Rackiej, p. B.
Borowskiej i rodziców oraz 30 gimnazjalistów z klas SG pod opieką p. E. Jadczak. W amfiteatrze pysznymi rogalami częstowały nas gimnazjalistki z 2b, 3a i 3b ubrane w stroje ludowe.

Cieszymy się, że mimo zimnego wieczoru wielu uczniów, nauczycieli i rodziców świętowało radośnie i bezpiecznie odzyskanie niepodległości.
E Jadczak

W szkołach również uczczono ten dzień uroczystymi apelami.

10. listopada aula Szkoły Podstawowej nr 1 przybrała barwy narodowe, by w ten sposób
uczcić 99 rocznicę wyzwolenia Ojczyzny. Uczniowie od pierwszej klasy poznają losy państwa polskiego i każde święto uroczyście obchodzą. W tym roku szkolnym klasy 1-4
uczestniczyły w apelu przygotowanym przez uczniów klasy 3 d i 5a. Trzeciaki przygotowały wzruszającą taneczno-słowną opowieść o trudnych i losach naszego kraju. "Jedyneczki" ubarwiły program piosenkami ułańskimi, wojskowymi i patriotycznymi, śpiewanymi
wraz z przybyłymi na uroczystość. Była to wielka powtórka z historii, którą wszyscy zdali
celująco.

W dniu 10.11 w budynku Gimnazjum na 3 i 4 lekcji klasy
gimnazjalne oraz 5, 6 i 7 SP 1 obejrzały apel poświęcony
99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W apelu wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych – 2c i
3d, którzy do udziału przygotowywali się pod kierunkiem
polonistki p. M. Mickiewicz i historyczki p. D. Sterniak.
Podczas montażu słowno-muzycznego uczestnicy przedstawili najważniejsze informacje dotyczące okoliczności
utraty wolności i upadku Rzeczpospolitej oraz drogi do
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Fakty historyczne przeplatały się z wierszami, wizualizacjami i pieśniami historycznymi wykonanymi przez zespół
wokalny, przygotowany do występu przez nauczyciela
muzyki p. S. Biegańskiego. W skład zespołu wchodzą
uczennice z Gimnazjum i SP1. Nie sposób nie wspomnieć
tu o gościnnym występie Heleny Jankowskiej, która grając na skrzypcach towarzyszyła swej siostrze Emilii w wykonaniu pieśni „Kwiaty polskie”.

Pieśń w przepięknym wykonaniu sióstr rozpoczęła tę patriotyczną uroczystość.
Atmosfera apelu była podniosła, a cisza na sali dowiodła, że występ gimnazjalistów podobał się i zainteresował wszystkich zgromadzonych.
Dorota Sterniak

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
13
listopada
w
sali
kinowej
Kętrzyńskiego
Centrum
Kultury
zespół "Jedyneczki" uświetnił swoim śpiewem uroczystości z okazji Narodowego Święta
Niepodległości i rozdania odznaczeń, medali oraz awansów funkcjonariuszom Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży
Granicznej.

Muzyczny program ,,Wstań, Polsko moja" zespół zadedykował wszystkim z okazji 99
rocznicy uzyskania niepodległości. Zebrani usłyszeli piosenki ułańskie, wojskowe i patriotyczne. Na stojąco zakończono uroczystość fragmentem "Roty", zagranej na flecie przez
Nikolę Rogińską, a odśpiewanym wspólnie z widownią.
To był bardzo wzruszający występ, a zarazem kolejna lekcja historii o losach naszego państwa.

POWIATOWY
FINAŁ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW 06.11.2017r.

WYNIKI:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - GIMNAZJUM NR 3 KĘTRZYN 53 : 25
GIMNAZJUM NR 3 KĘTRZYN – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 54 : 12
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 86 : 22
WYNIK KOŃCOWY:
I MIEJSCE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
II MIEJSCE - GIMNAZJUM NR 3 KĘTRZYN
III MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
SKŁAD REPREZENTACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I ZDOBYTE PUNKTY:
1. RYPINA JAKUB – 49 PKT
2. ROSA DAMIAN – 26 PKT
3. ŚLĄZAK KRZYSZTOF – 15 PKT
4. MACHWIC ŁUKASZ – 10 PKT
5. STANKIEWICZ SEBASTIAN – 10 PKT
6. BARTOSZKO JAKUB – 7 PKT
7. ZAPAŁOWSKI IGOR – 7 PKT
8. CAŁUCH JAKUB – 6 PKT
9. KONIECZNY BARTOSZ – 6 PKT
10. WASZKIEWICZ BARTOSZ – 2 PKT
11. WOJNOWSKI PATRYK – 2 PKT
12. CZESZUN MICHAŁ
TRENER: JOANNA POTRAFFKE

OTRZYMANIE CERTYFIKATU „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

W dn. 10.11.2017 r. w Warmińsko-Mazurskim
Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło
się uroczyste wręczenie szkołom Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana
Krzysztofa Marka Nowackiego.
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła znalazła się
w gronie wyróżnionych placówek. Na 250
wniosków Kapituła Konkursu wybrała 86
szkół.
Kurator Oświaty podziękował wszystkim wyróżnionym szkołom ogromnego zaangażowania w prace nad projektem stwierdzając, że
wszystkie działania służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy
na temat historii polskiej, jak też uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych i społecznych na
tle lokalnym i państwowym. Na koniec dodał, że nie ma szkół przegranych, gdyż wszystkie włożyły mnóstwo pracy w realizację projektu i wszystkim placówkom należą się gratulacje. W imieniu koordynatora projektu, p. dyrektor Elżbiety Wąsik i swoim, dziękuję
wszystkim koleżankom i kolegom za zaangażowanie.
Małgorzata Jalowska

Z KRYMINALISTYKĄ NA TY
W dniu 13 XI klasa 2a SG uczestniczyła w zajęciach z kryminalistyki w CS SG. Uczniowie
poznali jak fascynująca, satysfakcjonująca, a jednocześnie żmudna, staranna i odpowiedzialna jest praca techników kryminalistyki. Funkcjonariusz SG pan Wojciech
Groch przekazał nam, jak rozpoznać i pobrać ślady osmologiczne, traseologiczne, daktyloskopowe czy dermatotoskopijne.
Odbyliśmy zajęcia teoretyczne i częściowo praktyczne. Dotykaliśmy i testowaliśmy najróżniejsze proszki i środki używane przez techników. Wiemy, jak zabezpieczyć ślad, jak
opisać metryczkę, jak wykonać odlew gipsowy. Szczególnie dziewczętom spodobały się
pędzelki wykonane z włosa wiewiórki, wielbłąda czy puchu marabuta. Chłopcom przydałyby się pędzelki magnetyczne. Zaskoczyło nas, jak charakterystyczna dla każdego człowieka jest małżowina uszna czy odbitki czerwieni wargowej.

Wiemy, że aby zostać technikiem, należy ukończyć specjalistyczny kurs. Dla żołnierzy SG
w Kętrzynie, dla policjantów w Legionowie lub Pile trudny egzamin na technika trwa aż
dwa dni. Zajęcia podobały się bardzo moim wychowankom.
Elżbieta Jadczak

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ŚWIĘTY MARCIN”
11 listopada 2017 podczas XI Mazurskich Morcinek odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Mój
Święty Marcin”, w którym wyróżnienia otrzymali
uczniowie
klasy
3e:
Katarzyna
Dmytryszyn oraz Kacper Gasperowicz.
Gratulacje!

Sylwia Szymańka

DZIEŃ JABŁKA

Jak co roku w listopadzie obchodziliśmy DZIEŃ JABŁKA. Uczniowie z wychowawcami
dekorowali drzwi klas plakatami, obrazkami i znaczkami z jabłkiem - naszym smacznym i
zdrowym owocem. Większość uczniów przyszła do szkoły ubrana w kolorach jabłek:
zielonym, czerwonym i żółtym. Na jednej z przerw zebraliśmy się na pierwszym piętrze i
wspólnie jedliśmy przyniesione jabłuszka.

O HISTORII MIASTA - Z WIZYTĄ
W POWIATOWYM DOMU KULTURY

W dn. 13.11 klasa 3d pod opieką p. Doroty Sterniak, na zaproszenie p. Tadeusza Korowaja, udała się do PDK na lekcję historii, zorganizowaną w związku z rocznicą nadania praw
miejskich w 1357r.
Uczniowie obejrzeli serię ciekawych ilustracji i zdjęć Rastenburga z kolekcji historyka,
otrzymali mnóstwo cennych informacji związanych z historią miasta o charakterystycznych i wybitnych postaciach, o zabytkach, o średniowiecznej zabudowie i rozwoju miasta
na przestrzeni stuleci. Lekcja z p. Korowajem, ekspertem od tematyki Kętrzyna i autorem
kilku książek o mieście, była interesująca i dostarczyła uczniom wielu cennych informacji o
„małej ojczyźnie”.
Dorota Sterniak

MARZYCIELSKA POCZTA

Już po raz drugi nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta"
Jest to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych
dzieci. Na stronie MarzycielskaPoczta.pl prezentowane są profile chorych dzieci wraz z
ich adresami pocztowymi. Można tam odnaleźć najważniejsze informacje o dzieciach, ich
zainteresowaniach, czy krótką biografię. Do akcji włączyły się dzieci ze świetlicy oraz
uczniowie klasy 4e. Tym razem napisaliśmy do 6-letniego Pawełka, który ma glejaka nerwu wzrokowego. Niedawno obchodził on swoje urodziny, dlatego uczniowie wykonali
przepiękne kartki, w których życzyli chłopcu wszystkiego, co najlepsze. Mamy nadzieję,
że naszymi słowami i kartkami sprawiliśmy wiele radości Pawełkowi.
Justyna Krajewska

ZAWODY SZACHOWE SZCZEBLA POWIATOWEGO

W dniu 16.11.17 w KCK odbyły się drużynowe zawody w szachach na szczeblu powiatowym. Zespół SP 1 zajął I miejsce i tym samym uzyskał kwalifikacje do startu w etapie
wojewódzkim ...
Naszą szkołę reprezentowali: Michał Warkowski, Bartosz Podbielski, Wiktor Dwulat oraz
Dominika Szubstarska.
Etap wojewódzki odbędzie się w grudniu w Ostródzie. Gratulujemy i życzymy sukcesów
w dalszej rywalizacji.
Opiekunem podczas zawodów był p. Andrzej Hapoński.

MAMY STYPENDYSTÓW FUNDACJI ŚW. MIKOŁAJA!

22 listopada 2017r. Fundacja św. Mikołaja już piąty raz spełniła marzenia zdolnych dzieci
z naszej szkoły. Niezwykle ważną szansę na dalszą edukację i lepszą przyszłość, dzięki
Philips Lighting Poland oddział w Kętrzynie, otrzymali chłopcy: Kamil Dymidziuk z 5b
i Jakub Sieńko z 5a. Uroczystego wręczenia stypendiów dokonał Zastępca Burmistrza
Miasta Kętrzyn Damian Nietrzeba i przedstawiciele Philips Lighting Poland …

Kamil Dymidziuk z 5b i Jakub Sieńko z 5a to utalentowani uczniowie, którzy mogą się
pochwalić szeregiem cennych osiągnięć. Mając wysokie wyniki w nauce angażują się
przede wszystkim w lokalne życie naszego miasta. Ich dyplomy, medale i puchary można
było zobaczyć na wystawie. Otrzymane stypendium, to niezwykłe wyróżnienie.
Zmotywuje ono z pewnością Kamila i Jakuba do dalszej pracy, pomoże w rozwijaniu zainteresowań i godnym reprezentowaniu szkoły i miasta.
Na naszą uroczystość przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Rodziców, lokalne
media. Pani Ewa Smosarska w przemówieniu zachęciła do spełniania marzeń, które powinny być naszą pasją i celem życia.

Nasi stypendyści zaprezentowali swoją twórczość podczas występu „Jedyneczek”, pod
kierunkiem pań: Dorotki Gwardy i Irenki Linkiewicz. Zebrani usłyszeli nowe utwory zespołu w ciekawej aranżacji muzycznej. Słodki poczęstunek – podziękowanie rodziców stypendystów, był miłym zakończeniem uroczystości dla zebranych gości.
Za pomoc w przygotowaniach dziękuję nauczycielom: p. Dorocie Gwardzie, p. Anecie
Dudzie, p. Sylwii Szymańskiej, p. Andrzejowi Hapońskiemu.
Agnieszka Trypucka
Szkolny Koordynator Fundacji św. Mikołaja

I MIEJSCE W POWIATOWYM FINALE PIŁKI SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT 21.11.2017 KĘTRZYN

W TURNIEJU UDZIAŁ WZIĘŁY ZESPOŁY ZE SZKÓŁ:
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KĘTRZYNIE
- GIMNAZJUM NR3 KĘTRZYNIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 KĘTRZYNIE
- SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWIE
TURNIEJ ROZEGRANO SYSTEMEM "KAŻDY Z KAŻDYM"
KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
I MIEJSCE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 W KĘTRZYNIE
II MIEJSCE - GIMNAZJUM NR3 W KĘTRZYNIE
III MIEJSCE - SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWIE
IV MIEJSCE - SZKOŁA PODSAWOWA NR4 W KĘTRZYNIE
SKŁAD REPREZENTACJI SZKOŁY:
1.JULIA KOWALEWSKA –KAPITAN
2.WIKTORIA BIELAK
3. DOMINIKA CIESIELSKA

4. WERONIKA OMIECZYŃSKA
5. MAJA MUZYKA
6. KATARZYNA KOWNACKA
7. KATARZYNA PASTUSZUK
8. GABRIELA KOZIORZEMSKA
9. KLAUDIA ZAPAŁOWSKA
10. WIKTORIA LIZUREJ
11. DOMINIKAMODZELEWSKA
12. KATARZYNA SADOWNICZYK
TRENER: JOLANTA ATROSZKO

MISIE OPANOWAŁY JEDYNKĘ

24.11.17 r. nasza szkoła obchodziła ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Pluszaki
opanowały szkolny korytarz na I piętrze...

Już od poniedziałku gromadziły się na wojennych naradach w szkolnej bibliotece. Odwiedziło nas aż 142 misiów. Były w sekretariacie, gabinecie pani pielęgniarki i w pokoju nauczycielskim. Nie zabrakło ich w świetlicy i na lekcjach. Stęsknione za misiami dzieci przynosiły wierszyki i rymowanki, które pisały podczas lekcji i w domu.
Skoczne rytmy misiowych przebojów umiliły listopadowy dzień. Pani Renata Kliszewicz
upiekła pierniczki – nagrody dla właścicieli misiów za odwiedziny. Szkolny Samorząd
przygotował gazetkę o naszym święcie. Dzieci uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych,
podczas których poznały historię pluszowego misia i literaturę o misiowym bohaterze.
Najwięcej misiów odwiedziło nas z klas 1a, 1c, 1c, 1d, 3a, 3d, 3e,3f.

WYNIKI KONKURSÓW: KRAINA MISIÓW
kategoria: MIŚ OLBRZYM
Wiktoria Strzelczyk – kl. 4d
Vanessa Krzyżewska – kl. 3f
Zuzia Grochala – kl. 1b
kategoria: MIŚ NAJSŁODSZY
Zuzia Podlaska – kl. 1d
kategoria: MIŚ NAJMNIEJSZY
Gabrysia Maluchnik – kl. 3c
Dominika Gaszczyńska – kl. 3f
kategoria: MIŚ NAJSTARSZY
Gracjan Żebrowski – kl. 3d
Konkurs literacki „WIERSZYKI I RYMOWANKI”
kategoria: klasy I - III
I miejsce
Joanna Sieńko kl. 1a, Anna Predko kl. 3c
II miejsce
Liliana Lech kl. 3a, Szymon Siergiedo kl. 3e
III miejsce
Adam Kwiatkowski kl. 1a, Bartosz Kubot kl. 3e
Wyróżnienia:

Szymon Messerszmidt kl. 3e, Alicja Borowicz kl. 1a, Łukasz Stasiuk kl. 3a, Kacper Gasperowicz kl. 3e
kategoria: klasy IV - VI
I miejsce
Karolina Korenik kl. 6a
II miejsce
Jakub Sieńko kl. 5a, Alicja Służała kl. 6a
III miejsce
Michał Warkowski kl. 5c, Amelia Kwiatkowska kl. 4a
Wyróżnienia:
Łucja Rypina kl. 5c, Patrycja Broniszewska kl. 6a, Rafał Stadnik kl. 6a, Patrycja Żadziłko kl.
6a, Nikola Dudzik kl. 6a
A. Trypucka

XIII FESTIWAL MŁODYCH WYKONAWCÓW PIOSENKI

25.11.2017 r. w sali widowiskowej Kina "Gwiazda" odbył się festiwal, w którym udział
wzięli nasi uczniowie.

Szkołę reprezentowali: Izabela Ławrywianiec, Maciej Pędzich, Sandra Powaga, Nikola Rogińska, Zuzanna Wielgus - klasa V a, Emilia Jankowska - klasa III a gim., Emilia Paszkiewicz-

klasa III b gim., Julia Jankowska- klasa VII b. Konkurencja była ogromna, bo w tym roku do
przęglądu zgłoszono 64 solistów z Kętrzyna, Korsz, Szczytna, Bartoszyc, Pisza i Wilkas.
Tym bardziej cieszą sukcesy naszych podopiecznych:
wyróżnienia (kat. 10 - 12 lat) - Z.Wielgus, I.Ławrywianiec
wyróżnienie (kat. 13 - 15 lat) - E.Paszkiewicz
III miejsce (kat. 13 - 15 lat) - E.Jankowska
Do festiwalu uczniów przygotowywali Dorota Gwarda i Sławomir Biegański.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA JUNIORÓW
W ZAPASACH W STYLU WOLNYM I MINI ZAPASACH

W ubiegłą sobotę 25.11.2017r. odbyły się w Drogoszach Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Juniorów w zapasach styl wolny i mini zapasach. Ogółem wystartowało około 90 zawodników z naszego województwa i zawodnicy z Warszawy.
W kategorii junior zajęliśmy następujące miejsca:
Woźniak Mateusz kat.96kg - I miejsce
Kowalewski Sebastian kat.96kg -II miejsce
Biedrzycki Jakub kat.66kg -I miejsce
Furlepa Jakub kat.60kg -IImiejsce
Zwada Patryk kat.74kg -II miejsce
W kategorii mini zapasy:
Łukasik Łukasz - I miejsce
Andrzejczyk Mikołaj - I miejsce

Siwek Bartosz - I miejsce
Tęcza Daniel - II miejsce
Szymański Błażej - IImiejsce
Szamrej Kacper - II miejsce
Lender Karol -III miejsce

Jako Klub zajęliśmy II miejsce.
Jarosław Rusiecki

ANDRZEJKI - CZAS WRÓŻB I MAGII
Czas ANDRZEJEK już nadchodzi, w szkole o to się rozchodzi.
Bo ANDRZEJKI - czas niezwykły, a do tego już przywykły
w szkole wszystkie ananasy- no dosłownie-z każdej klasy!
No bo Andrzej-ten kołodziej, to już dziewcząt jest dobrodziej!
Aby wróżba się spełniła - każda już go poprosiła
i ostrożnie woski się leje, bo z tym wiążą się nadzieje...
Chłopcy nie są gorsi wcale, cieszą się jak w karnawale.
Wróżby-chociaż niepoważne- obserwują dość poważnie.
Bo to wielka tajemnica- czas ANDRZEJEK tak zachwyca!
W dniu 24.11.2017r. jak co roku nasza klasa obchodziła andrzejki. Każdy chciał się przekonać, co czeka go w najbliższej przyszłości. Wróżby i zabawy wywoływały lawinę śmiechu,
ale przecież o to chodziło, żeby dobrze się bawić. Kto wie? Może niektóre z nich się spełnią? Najbardziej znane wróżby: z butami, serduszkiem, butelką, talerzami, kubkami i potrzebnymi do tego rekwizytami uprzyjemniły nam andrzejkowy klasowy dzień. Było przyjemnie i wesoło.
klasa IIIf

ZAPOBIEGAJMY POŻAROM
Wyniki konkursu „Zapobiegajmy pożarom” (etap
szkolny)...
Klasy I – III
I miejsce – Filip Rutkowski – Zalewski kl. 1a
I miejsce – Sebastian Kupis kl. 1a
II miejsce – Maciej Kryger kl. 1b
III miejsce – Anna Warkowska kl. 2a
Wyróżnienie:
Joanna Sieńko kl. 1a

Oliwia Jarmuszewicz kl. 1b
Klasy IV – VII
I miejsce – Oliwia Tylutka kl. 7b
II miejsce – Sylwester Radzik kl. 5d
Wyróżnienie:
Martyna Jurewicz kl. 4c
Jakub Sieńko kl. 5a
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 6 grudnia 2017r. na długiej przerwie w sali 23.
Gratulacje!
S. Szymańska

PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA ZALEŻY OD NAS

W ubiegłym tygodniu klasy 2a, 3a i 5a włączyły się w obchody europejskiego Tygodnia
Edukacji Globalnej pod hasłem "PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA ZALEŻY OD NAS". Akcja ta ma na
celu zwrócenie uwagi bogatych na problemy ubogich, prześladowanych, którzy często
muszą uciekać przed wojną.
Organizatorem tego wydarzenia była pani Monika Karanowska, pedagog z Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, a zarazem mama naszej uczennicy Mai. Wraz z dwiema wolontariuszkami Karoliną Dymitrowicz i Emilią Sapińską opowiadały o prawach człowieka. Klasy młodsze poznały wzruszającą opowieść o irackim
kocie - Kunkushu. Rodzina: matka i pięcioro dzieci, musiała uciekać z Iraku. Dzieci zamiast
bagaży i zabawek zabrały swojego ukochanego kota. Udało im się przedostać na wyspę
Lesbos. Kot niestety zgubił się. Wystraszony trafił najpierw w ręce weterynarza, a potem
został wywieziony przez wolontariuszkę do Berlina. Tam jednak rozpoczęły się poszuki-

wania jego rodziny. Odnaleziono ją w Norwegii, gdzie trafił też kot. Historia powstała na
podstawie reportażu Ewy Nowak. Moment, gdy rodzina znów mogła zobaczyć ukochane
zwierzę, wyciska łzy z oczu.
Drugą historię wysłuchały klasy starsze. Opowiada o losach niepełnosprawnego rodzeństwa – Alana i Gyan – którzy, choć poruszają się na wózkach inwalidzkich, muszą uciekać
przed wojną w Syrii przez tureckie góry, a następnie trafiają do obozu dla uchodźców w
pobliżu Aten.
Te historie uświadamiają dzieciom, że nie wszędzie jest bezpiecznie, a na świecie są kraje,
w których nagminnie łamane są prawa człowieka.

MARSZ BIAŁEJ WSTĄŻKI

01.12.2017 r nasza "Gromadka Misia Uszatka" wzięła udział w marszu przeciw przemocy
pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij" ...
Celem marszu było wyrażenie protestu przeciw przemocy, promowanie wartości miłości,
szacunku i tolerancji oraz podnoszenie świadomości i uwrażliwienie lokalnej społeczności
na problem przemocy. Odbył się on w czasie trwania Ogólnopolskiej Kampanii „Biała
Wstążka”.
Justyna Krajewska

1 grudnia uczniowie klasy 2a SG pod opieką p. M. Martynajtis i p. E. Jadczak wzięli czynny
udział w marszu. Przeszli ulicami naszego miasta, niosąc transparent ”STOP PRZEMOCY!”
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie akcja stworzona przez mężczyzn i
przede wszystkim do nich skierowana. Cel to zatrzymanie przemocy wobec kobiet.
Krótka historia:
„Akcja „Biała wstążka” jest odpowiedzią na tragedię, która miała miejsce 6 grudnia 1989
roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił. Napastnik swoją zbrodnię motywował tym, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako
symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim
formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę,
podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. W tej chwili
akcja „Biała Wstążka jest prowadzona w ponad 55 krajach.
Elżbieta Jadczak

ŻYWA LEKCJA HISTORII

W ramach Rządowego programu "Bezpieczna +" w naszej świetlicy odbyło się spotkanie
z panią Bronisławą Rutkowską...
Pani Bronisława opowiedziała nam swoją smutna historię z czasów II wojny światowej,
kiedy to jej cała rodzina została wywieziona do Kazachstanu. Jedynie panią Bronisławę i
jej siostrę Marysię ominął ciężki los wygnańca – dziewczęta studiowały na uczelniach pedagogicznych – Marysia w Wilnie, pani Bronisława najpierw w Oszmianie, później ukończyła fizykę i matematykę w Instytucie Nauczycielskim w Nowej Wilejce. Pomimo ciężkich
przeżyć, spowodowanych rozstaniem z rodziną, pani Bronisława nie czuje żalu. Mówi, że
trzeba żyć dalej.
Takie spotkania pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając
wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Budują wrażliwość społeczną i
wzmacniają poczucie tożsamości narodowej.
W imieniu swoim i zuchów serdecznie dziękujemy pani Bronisławie za wspaniała żywą
lekcję historii.
Justyna Krajewska

WOLONTARIUSZE DLA NAJMŁODSZYCH

Już po raz trzeci na Hali Mistrzów odbył się Mikołajkowy Festyn Sportowy. W sobotnie
przedpołudnie 2 grudnia dziewczynki i chłopcy w wieku od 3 do 7 lat brali udział w różnych konkurencjach sportowych.
Pani Małgosi, pani Ani i panu Michałowi w przygotowaniu i prowadzeniu zawodów ponownie pomogli wolontariusze z Dwójki, czyli dziewczęta z klasy 3a SG- Sandra i Martyna
R. oraz uczniowie z kl. 2a SG- Ala, Klaudia, Kacper Ł., Patryk B. i kl.2b SG- Marysia, Wanessa, Krzyś, Kacper i Robert. Mali kętrzyniacy bawili się super! Z wymalowanymi przez
nasze gimnazjalistki buźkami świetnie trafiali do celu, biegali slalomem, trafiali piłką do
bramki za pomocą kija hokejowego, wspinali się po drabince, pokonywali ławeczki i tory
przeszkód. Wszyscy uczestnicy szybko przeszli cały sportowy tor. Potem były pląsy i zabawy z kolorowymi chustami. Na zakończenie festynu każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz upominki od Mikołaja. Konkurencje na wesoło dla małych sportowców
zostały świetnie przygotowane, maluchy radziły sobie doskonale, a wolontariusze spisali
się na medal. Od organizatorów otrzymali imienne podziękowania i małe upominki.
Wychodząc z Hali Mistrzów umówiliśmy się na kolejny festyn dla najmłodszych.

Opiekunki wolontariatu

REJONOWY FINAŁ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW 29.11.2017r.

WYNIKI:
GIMNAZJUM NR 3 KĘTRZYN – GIMNAZJUM NR 2 LIDZBARK W. 10 : 19
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - GIMNAZJUM NR 3 KĘTRZYN 65 : 20
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - GIMNAZJUM NR 2 LIDZBARK W. 47 : 53
WYNIK KOŃCOWY:
I MIEJSCE - GIMNAZJUM NR 2 LIDZBARK W.
II MIEJSCE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
III MIEJSCE – GIMNAZJUM NR 3 KĘTRZYN
SKŁAD REPREZENTACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I ZDOBYTE PUNKTY:
1. RYPINA JAKUB – 44 PKT
2. ROSA DAMIAN – 38 PKT
3. ZAPAŁOWSKI IGOR – 7 PKT
4. MACHWIC ŁUKASZ – 6 PKT
5. ŚLĄZAK KRZYSZTOF – 6 PKT
6. STANKIEWICZ SEBASTIAN – 5 PKT
7. CAŁUCH JAKUB – 4 PKT
8. BARTOSZKO JAKUB – 2 PKT
9. KONIECZNY BARTOSZ
10. PLATZ MATEUSZ
11. WOJNOWSKI PATRYK
12. CZESZUN MICHAŁ
TRENER: JOANNA POTRAFKE

JESIENNY PUCHAR POLSKI JUNIORÓW I KADETÓW

W dniach 1-3.12.2017r w Koronowie odbył się Jesienny Puchar Polski Juniorów i Kadetów
w zapasach styl wolny. Startowało około 160 zawodników.
Nasz klub reprezentowało pięciu zawodników (czterech juniorów i jeden kadet).
Dwóch zawodników zdobyło brązowe medale w kategorii juniorskiej. W kadetach start
Jakuba Biedrzyckiego uważam za słaby, ale ukazujący nad czym trzeba pracować do wiosny na Puchary Polski Kadetów, będące eliminacją do OOM. Brązowi medaliści to Jakub
Furlepa 55kg i Mateusz Woźniak 96kg. Ponadto drużynowo zajęliśmy IV miejsce.
Jarosław Rusiecki

MIĘDZYNARODOWE OBCHODY DNIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 grudnia 2017 r. w kinie „Gwiazda” miały miejsce obchody Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość tę rozpoczęła nasza uczennica z klasy 5d Gabriela
Malińska odczytaniem legendy o Kętrzynie swojego autorstwa. Tekst ten, zatytułowany
„Opiekuńczy anioł”, stał się inspiracją do przygotowania spektaklu przez pracowników i
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie przy Mazurskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Zgromadzeni mieli okazję, dzięki aktorom, przenieść się w legendarne czasy - początki
naszego miasta. Zarówno tekst literacki jak i sztuka wzruszyły słuchaczy. Talent i inwencja
twórcza Gabrysi zostały docenione przez odbiorców. Młoda autorka została uhonorowana piękną statuetką Anioła. Na widowni wspierali ją uczniowie z klasy wraz z wychowawczynią panią Martą Roszak i nauczycielką języka polskiego – Dorotą Aronowską. Cieszymy
się, że w naszej szkole rozwijają się takie talenty literackie, obok których nie przechodzi
się obojętnie.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Za nami kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności, której organizatorem były Banki Żywności.
W ramach akcji każdy mógł kupić i przekazać wybrane produkty spożywcze na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
Tradycyjnie już, do zbiórki przyłączyła się młodzież z naszej szkoły. Zbiórka została przeprowadzona w miniony weekend. W dniu 2
grudnia w 14 kętrzyńskich sklepach 56 uczniów z
klas VII, II i III Gimnazjum zbierało żywność. Celem
zbiórki było dotarcie z pomocą żywnościową do
jak największej liczy osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie oraz zapewnienie im godnych
świąt.

W WIOSCE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

5 grudnia wszystkie pierwszaki z naszej szkoły odwiedziły Świętego Mikołaja w jego
mazurskiej wiosce (Gwarek/Piękna Góra). Nie było czasu na nudę.
Wspólnie z Elfami dzieci odkrywały bożonarodzeniowe tradycje i tworzyły własne bombki. Pod okiem Pani Mikołajowej same wypiekały chrupiące, pachnące pierniki. Wiele wrażeń dostarczyły też eksperymenty z suchym lodem oraz sztucznym śniegiem w Lodowym
Laboratorium Elfa Naukowca. Każdy mógł poczuć się jak Mikołaj, podrzucający prezenty
dzieciom, przechodząc przez Gwiazdkowy Komin - ogromny labirynt, aby dotrzeć do pokoju smutnego dziecka i dostarczyć mu prezent tak, aby nikt w święta nie czuł się samotny. Świąteczna scenografia i ciepła atmosfera sprawiły, że panie: Agnieszka Dziemiańczyk, Renata Kliszewicz, Dorota Wilczak, Irena Linkiewicz, Marta Roszak, Małgorzata Pie-

karska włączyły się do akcji charytatywnej, robiąc na drutach kolorowe szaliki. Każdy metr
to 20 zł na rzecz chorego Pawełka Witkowskiego. Na zakończenie dzieci spotkały się ze
Świętym Mikołajem. To były niezapomniane, magiczne chwile pełne radości.
Opiekunki koła wolontariatu
ŚWIĄTECZNE JEDYNKOWE KARTKI Z TRADYCJĄ

Nasza akcja „ŚWIĄTECZNE JEDYNKOWE KARTKI Z TRADYCJĄ” sprawiła wiele radości. Niegdyś tradycją Bożego Narodzenia były świąteczne kartki – własnoręcznie zrobione, z osobistym przesłaniem, zaadresowane do przyjaciół i rodziny. Dziś łatwiej jest wysłać sms-a czy maila, niż iść na pocztę. Dzieci i młodzież z naszej szkoły postanowiły powrócić do pięknej tradycji wysyłania świątecznych życzeń...
Już w listopadzie na lekcjach plastyki pod kierunkiem
p. Sylwii Szymańskiej i p. Sławomira Biegańskiego
powstawały piękne kartki, wykonane samodzielnie,
w które uczniowie włożyli dużo zaangażowania i
pomysłowości. 6 XII z okazji Mikołajek małe dzieła
sztuki trafiły do mieszkańców naszego miasta. Dzieci
odwiedziły z życzeniami Urząd Miasta Kętrzyn, przychodnię lekarską „Medyk”, aptekę i gabinet stomatologiczny w Gimnazjum. W budynku SP nr 1, przed
rozpoczęciem pierwszej lekcji, kartki były wręczane
rodzicom przyprowadzającym swoje pociechy do
szkoły. Bardzo mocno zaangażowane w „kartkową akcję” były Barbara Groch i Agnieszka
Trypucka. Zapłatą był UŚMIECH obdarowanych i obietnica wysłania kartki bliskim sercu
osobom. Pomysłodawczynią akcji była p. Agnieszka Przybylińska.
A. Trypucka

MIKOŁAJKI W KL IIB GIM

6 grudnia 2017r. uczniowie klasy 2b wraz z wychowawczynią, Agnieszką Czeszun, obdarowali się wzajemnie prezentami z okazji Mikołajek. Przemiła atmosfera, która towarzyszyła podczas otrzymywania i otwierania prezentów przyniosła wszystkim wiele radości
w jakże pochmurny i ponury dzień będący za oknami.
Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywodził się ze średniowiecznych legend o życiu świętego Mikołaja. Uczniowie
przygotowując niespodzianki wylosowanym osobom, mieli okazje zastanowić się, co druga osoba lubi, czym się interesuje. Dzień
ten umiliły przepyszne ciasta przygotowane przez rodziców i
uczniów.
Agnieszka Cz

PACZKA SZPIKOWA

Serdecznie dziękuję rodzicom, uczniom z klas I - VII i II – III klas gimnazjalnych za zaangażowanie w zorganizowanie SZPIKOWEJ PACZKI.
W miniony poniedziałek zakupione chusteczki na głowę, puzzle, książeczki, kolorowanki, mazaki, kredki, gry edukacyjne, karty do gry, drobne zabawki, pluszaki, słodycze
przekazaliśmy do redakcji Tygodnika Kętrzyńskiego.
Mam nadzieję, że choć przez chwilę na twarzach DZIECI z Oddziału Onkologii Dziecięcej
w Olsztynie dzięki Wam pojawi się uśmiech.

Marta Martynajtis - opiekun SU

NIESPODZIANKA UCZNIÓW GIMNAZJUM
„Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc”
Julian Aleksandrowicz

Uprzejmie informuję, że za kwotę - 266 złotych, zebraną ze sprzedaży ciasta na kiermaszu zakupiliśmy 50 czekolad, 50 batonów, 50 soków, które 6 grudnia przekazaliśmy
mieszkańcom internatu Szkolnego Ośrodka.
Wszystkim zaangażowanym w tę akcję bardzo, bardzo dziękuję!!!
Opiekun SU – Marta Martynajtis

MIKOŁAJKI W SP

Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny zagościł już w naszej szkole. Za
sprawą pani Sylwii Szymańskiej na parterze stanęła przepiękna choinka. Na szkolnym korytarzu pojawiała się gazetka tematyczna. Natomiast pierwsze piętro zachwyca wystawą
konkursowych prac bożonarodzeniowych. Magia świąt już „wisi w powietrzu.” Jednakże
6 grudnia w szkole panował szczególny klimat, nie tylko dzięki naszym uczniom, którzy
mieli na głowach mikołajkowe czapki, ale przede wszystkim za sprawą szanownego Gościa. Wszyscy uczniowie rozpoznali Go od razu – to Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Taki
Gość to dobry znak, świadczący o tym, że dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty.
Mikołaj dotarł do szkoły z workiem pełnym prezentów. Po kolei odwiedzał sale lekcyjne.
Dla każdego znalazła się słodka niespodzianka lub upominek. Było dużo radości i uśmiechów, a także czas na pamiątkowe zdjęcia. Szkoda, że Mikołajki są tylko raz w roku!
B. Borowska

MIKOŁAJKOWE ŚWIĘTO

Ale mieliśmy udany dzień!!! Już od samego rana zaczęło się ciekawie. Poszliśmy do kina
GWIAZDA na film „Koko”. A tam czekała na wszystkich niespodzianka! Sam Mikołaj do
nas przybył!!! Obok niego stały odświętnie ubrane elfy. Ale piękny widok! Jednak to nie
koniec niespodzianek. Przywitał nas „Krzyś” w osobie burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana, który powiedział, że w tym szczególnym dniu każdy może stać się Świętym Mikołajem dla swoich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Pan burmistrz otrzymał prezent od Świętego Mikołaja, ale musiał zaśpiewać piosenkę. A że zaczął się okres świąteczny, więc razem ze wszystkimi dziećmi na sali zaśpiewał kolędę. Mikołaj miał przygotowane też inne niespodzianki. Wylosowane dzieci podchodziły do niego, siadały mu na
kolana i mówiły wierszyki, śpiewały piosenki albo odgadywały zagadki. Nasz kolega z klasy Oliwier też miał szczęście. Odgadł zagadkę i otrzymał prezent. Potem elfy zaprosiły nas
na krótki film, który opowiadał o odnalezieniu świątecznych zwyczajów bożonarodzeniowych.
Następnie rozpoczęła się projekcja filmu „Koko”. Zachęcamy do jego obejrzenia. Przedstawia historię chłopca, który chciał zostać muzykiem. Na zakończeniu filmu, ku naszemu
zaskoczeniu, Święty Mikołaj rozdawał nam mikołajkowe paczki. Ale byliśmy zadowoleni!!!! Wróciliśmy do klasy, a tam czekał na nas znowu Mikołaj i elfy!!!! Otrzymaliśmy kolejne
prezenty!!! Jak było miło!!! Szkoda, że taki dzień bywa tylko raz w roku. Ale niedługo będą
święta. Czekamy na nie z niecierpliwością. Dziękujemy świętemu Mikołajowi za wspaniałe
prezenty i pani pedagog Jolancie Sokołowskiej, która sprawiła, że w świątecznej atmosferze tak przyjemnie spędziliśmy ten wyjątkowy dzień.
Kl. 3f

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

Mikołajki, to radosny dzień szczególnie dla najmłodszych. "Jedyneczki" uczciły ten
dzień koncertem podczas Świątecznego Kiermaszu zorganizowanego w Zespole Szkół
im. Marii Curie….
To dobry początek przygotowań do świąt. Zaśpiewano kilka pięknych pastorałek. Jedyneczki przyniosły ze sobą świąteczne kartki, przygotowane pod okiem nauczycieli przez

uczniów SP1, które od samego rana rozdawane były mieszkańcom miasta. To był świetny
pomysł, który wszystkim bardzo się spodobał. Nie zabrakło oczywiście słodkości i wiele
ciepłych słów pod adresem młodych artystów.

SZCZODRY GEST 5C

Uczniowie klasy 5c zrezygnowali z prezentów mikołajkowych dla siebie i postanowili, że
zrobią miłą niespodziankę bezdomnym zwierzętom...
Z okazji Mikołajek każdy uczeń kupił karmę dla kotów lub psów. Wszystkie dary zostały
pięknie zapakowane i przekazane do schroniska w Pudwągach. Czworonogi przebywające w schronisku bardzo potrzebują naszej pomocy i marzą o tym, aby trafić do prawdziwego domu. Warto im pomóc, chociażby obdarowując te biedne zwierzęta smakołykami i
odrobiną dobrego serca. Miejmy nadzieję, że dzięki nam zwierzaki choć na chwilę poczują
się jak w domu. Wierzymy, że w przyszłym roku więcej klas pójdzie w nasze ślady.
Łucja Rypina – ucz.kl.5c

WYNIKI KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

W dniu 7. 12. 2017r. został rozstrzygnięty etap szkolny konkursu, którego celem było
kultywowanie polskiej tradycji świątecznej oraz rozwijanie kreatywności, twórczego
myślenia i wyobraźni plastycznej.

ZAPOBIEGAJMY POŻAROM
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kętrzynie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
Kętrzynie była organizatorem eliminacji powiatowych kolejnej edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.
12 grudnia 2017r. w Powiatowym Domu Kultury „Czerwony Tulipan” odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom konkursu. Spośród wielu nadesłanych, prace uczniów naszej
szkoły, Sebastiana Kupis kl. 1a i Oliwii Tylutka
kl. 7b zostały wyróżnione i nagrodzone. Teraz
zostaną przekazane na szczebel wojewódzki
konkursu. Jeszcze raz gratulujemy laureatom
konkursu i życzymy powodzenia w kolejnych eliminacjach.
Agnieszka Dziemiańczyk

MIKOŁAJKI W MBP

Drugoklasiści świętowali „Mikołajki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej...
Najpierw wysłuchały wierszy J. Tuwima, czytanych m.in. przez burmistrza miasta pana K.
Hećmana, radną - panią H. Szymkiewicz, pana W. Gagackiego- dyrektora MBP. To była
prawdziwie aktorska interpretacja utworów takich jak: "Rzepka", "Lokomotywa", "Pan
Hilary". Zebrani obejrzeli też dwa przedstawienia. Jedno przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, a drugie przez uczniów z SP4. Duże wrażenie wywarła na nas prezentacja multimedialna twórczości artystycznej Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin. Spotkanie zakończyło się premierą piosenki uczestniczki Stowarzyszenia "STO" "Święta w Kętrzynie", którą wszyscy najpierw
wysłuchali, a potem zaśpiewali.

WARSZTATY W GALERII KONIK MAZURSKI

Przeżywając atmosferę adwentu i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia uczniowie
klasy 4b odwiedzili Galerię Konik Mazurski w Kętrzynie. Z zachwytem oglądali zabytki i
przyrodę Warmii i Mazur namalowaną na szkle lub nitką i szydełkiem na płótnie.
Wśród bogatych, własnoręcznie wykonanych zbiorów znalazły się również wieńce adwentowe, przedstawiające symbolikę adwentu i ozdoby związane ze zbliżającymi się
świętami. Mieliśmy też okazję zobaczyć jak powstają tkaniny wykonane w warsztacie
tkackim. Bogate i różnorodne zbiory oraz techniki wykonania to szczególny wyraz nawiązania do tradycji i zwyczajów stanowiących dziedzictwo kulturowe. Oprócz podziwiania
eksponatów i bogactwa wytworów ręcznej pracy uczniowie uczestniczyli
w warsztatach. Poznali wiele ciekawych technik wykonywania ozdób związanych z symboliką adwentu i Świąt Bożego Narodzenia.
A. Jurewicz
Szukaj!

W PODRÓŻY PO EUROPIE…

08.12.2017r. nasi uczniowie z klasy drugiej i trzecich wybrali się w podróż po Europie.
W niezapomnianą wyprawę zabrał ich Polski Teatr Muzyczny, który w sali kinowej wystawił spektakl teatralny pt. „DUCH SKRZYNI i różnorodność kultur Europy”.
Historia opowiadała o dziewięcioletnim chłopcu - Kubie, który za przyczyną niewinnego
zbiegu okoliczności (uwolnił złego ducha skrzyni), był zmuszony do poszukiwania najważniejszych i symbolicznych wartości w krajach sąsiadujących z Polską, jak i tych nieco
odleglejszych. Uczniowie razem z aktorami odbyli podróż do serca Europy, do miejsc, które przez lata swojej działalności stały się kolebką sztuki, techniki czy wartości, które są
bliskie każdemu Polakowi. W trakcie interaktywnego spektaklu uczniowie stali się uczestnikami wydarzeń, wspólnie poszukiwali słów, zaklęć, które powstrzymają złośliwego ducha skrzyni. Przez 70 minut trwania spektaklu zwiedzili: Niemcy, Francję, Hiszpanię, Anglię
i Włochy. Nauczyli się słowa „dzień dobry” w pięciu europejskich językach. Uczniowie
odnajdowali poszczególne skarby świata, takie jak: przyjaźń, miłość, mądrość, rodzina,
sztuka i piękno. Na szczęście udało się przezwyciężyć złego ducha. Demon stracił moc,
został pokonany dobrym słowem.
Na koniec spektaklu okazało się, że największym skarbem świata są DZIECI, ponieważ są
mądre i mają dobre, niewinne serduszka. Dorośli zawsze powinni pamiętać, że wśród nich
żyją takie klejnoty. Bez wątpienia to widowisko było pełne wzruszeń i zaskakujących
zwrotów akcji.
Beata Borowska

NAPISZ LIST – ZMIEŃ ŻYCIE!
W dniu 8 grudnia klasa 3a skorzystała z zaproszenia pani
Moniki Karanowskiej i udała się do LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego na maraton pisania listów.
Powitali nas uśmiechnięci i sympatyczni wolontariusze,
którzy zaprowadzili nas do auli. A tam… mnóstwo stolików i młodzieży piszącej listy. Z przyjemnością zasiedliśmy
przy nich, wyjęliśmy swoje materiały do przygotowania
kartek świątecznych i kartek z pozdrowieniami z Polski. W
tle towarzyszyła nam muzyka. Obejrzeliśmy prezentację
bohaterów a także mieliśmy przyjemność połączenia się
na żywo ze szkołami partnerskim w Turcji i we Włoszech.
Po wykonaniu naszych widokówek, sami mogliśmy wybrać
adresata: NI YULAN (CHINY), MAHADINE (CZAD), HANAN
BADR EL-DIN (EGIPT), MILPAH- RUCH NIEPODLEGŁOŚCI RDZENNEJ LUDNOŚCI (HONDURAS), FARID I ISSA (PALESTYNA), CLOVIS RAZAFIMALALA (MADAGASKAR), TANER 1
„10ZE STAMBUŁU (TURCJA).
Cała akcja odbyła się przy współpracy LO z organizacją pozarządową AMNESTY INTERNATIONAL, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka. Jesteśmy niezmiernie dumni, że wspólnie z młodzieżą z LO mogliśmy świętować Dzień Praw Człowieka. A pani Monice jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Beata Borowska

MARATON PISANIA LISTÓW

8 grudnia w piątkowe popołudnie gimnazjaliści z klas: Straż Graniczna 2a, 2b, 3a i 3b oraz
siódmoklasiści pod opieką p. Marty Martynajtis i p. Elżbiety Jadczak udali się do I Liceum
Ogólnokształcącego. Chcieli wesprzeć rówieśników i starszych kolegów w bardzo
szczytnej akcji, organizowanej w ramach Amnesty International.

W „starym ogólniaku” zorganizowano Maraton Pisania Listów, który jest akcją AI. Takie
akcje odbywają się corocznie - w weekend „Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka”,
obchodzonego 10 grudnia. W ciągu doby listy w obronie prześladowanych pisane są bez
przerwy. Akcja zapoczątkowana została przez polską sekcję Amnesty International w
2001 roku. W tym roku takie przedsięwzięcie zorganizowano po raz drugi w LO. Nas również nie zabrakło!
EJadczak

ERLEBNISREISE MIT DEUTSCH
Z przyjemnością informujemy, że SP nr 1 w Kętrzynie znalazła się
wśród szkół nagrodzonych w II edycji konkursu Erlebnisreise mit
Deutsch.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu interesującej kartki
pocztowej, z wykorzystaniem podanego słownictwa. W konkursie
wzięli udział uczniowie z klasy 7A i 7B. Najciekawszą pracę wykonał
zespół z klasy 7B w składzie: Oliwia Tylutka, Ola Draganik, Dominika
Szubstarska, Kornelia Kułak, Wiktoria Górka.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i czekamy na nagrody!
D. Snarska

OTWARTE MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS W ZAPASACH
STYL KLASYCZNYJUNIORÓW I MINI ZAPASÓW

W niedzielę 10.12.17r. w Lubawie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w zapasach styl klasyczny juniorów i mini zapasów. Turniej ten został zorganizowany z okazji
20-lecia istnienia Klubu Sokół Lubawa. Nadmienić trzeba, że klub w Lubawie istnieje 37
lat i ma takie sukcesy jak wicemistrz Olimpijski w zapasach styl klasyczny (Fafiński).
Nasz klub brał udział w tym turnieju i zajęliśmy następujące miejsca:
Juniorzy:
Kijko Igor-II miejsce
Kowalewski Sebastian- III miejsce
Wojtkowski Damian-III miejsce
Biedrzycki Jakub-III miejsce
mini:
Andrzejczyk Mikołaj -I miejsce
Łukasik Łukasz - III miejsce
Jarosław Rusiecki

JEDYNECZKI PISZĄ LISTY W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA

W dniu 8.12.17r. już po raz drugi Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojecha Kętrzyńskiego zorganizował Maraton Pisania Listów, którego koordynatorem jest Amnesty International. Klasa 5a, a zarazem zespół "Jedyneczki", kolejny rok z rzędu czynnie włączyła się w tę wyjątkową akcję.
Celem pisania listów jest walka z niesprawiedliwością, która dotyka obrońców i obrończyń praw człowieka na całym świecie. W tym roku w Kętrzynie napisano 5081 listów w
obronie bohaterów tegorocznej akcji pochodzących z Egiptu, Chin, Turcji, Izraela, Madagaskaru, Czadu, Hondurasu. Piątoklasiści, prócz napisania listów i stworzenia kartek świątecznych, umilili również czas zebranym wykonując kilka utworów.
Ta wyjątkowa akcja nie mogłaby zostać przeprowadzona, gdyby nie sztab wolonatriuszy
z ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego pod wodzą Pani Moniki Darmofał-Karanowskiej - mamy Majki - naszej uczennicy.

ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY
Dnia 8 grudnia 2017r. nastąpiło rozstrzygnięcie
szkonego konkursu „Anioł Bożonarodzeniowy"..
WYNIKI KONKURSU
ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY
Klasy I – III
I miejsce – Adam Kwiatkowski kl. 1a
II miejsce – Oliwia Mazur kl. 1b
III miejsce – Szymon Turko kl. 1a
Wyróżnienia:
Artur Lizak kl. 3f
Zuzia Molda kl. 3f
Natan Leszczyński kl. 1c
Zuzanna Kochanowska kl. 1a
Katarzyna Dmytryszyn kl. 3e
Zuzanna Grochala kl. 1b

Klasy IV - VI
I miejsce – Wiktoria Milewska kl. 4a
II miejsce – Lena Roszak kl. 4c
III miejsce – Nikola Dudzik kl. 6a
Wyróżnienia:
Milena Kwiatkowska kl. 4a
Julia Mazur kl. 6b
Kamil Dymidziuk kl. 5b
Kacper Dadoś kl. 4e
Tomasz Stadnik kl.5c
Klasy VII i II –III gimnazjum
I miejsce – Alicja Jakubczyk kl. 2 b gimnazjum
II miejsce – Oliwia Tylutka kl. 7b
III miejsce – Kornelia Kułak kl. 7b
Gratulujemy!

SPOTKANIE ADWENTOWE W SMN
Rozpoczął się adwent - piękny czas oczekiwania
na Boże Narodzenie. Z tej okazji Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie zorganizowało spotkanie adwentowe, na którym dzieci
uczące się języka niemieckiego przedstawił

przygotowany przez p. D. Snarską program artystyczny.
Krótkie teksty o tradycji świąt Bożego Narodzenia w języku niemieckim i nastrojowe świąteczne piosenki spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, zarówno ze strony uczestników
spotkania, jak i zaproszonych gości.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kl. 2A, 3B i 7A.

W dniu 14.12.20017 w naszej szkole odbyły się mistrzostwa szachowe w dwóch kategoriach: klasy I-III, klasy IV –VII.

Ogółem w zawodach wzięło udział 42 zawodników.
Końcowa klasyfikacja (pierwsza 10 w danej kategorii):
KLASY I-III
1. KOCZELA KATARZYNA.
KORZENIEWSKI STANISŁAW
2. KOKOSZKO FILIP
3. LIZAK ARTUR
4. PAWLASZEK JULIAN
5. KOCIĘCKI KACPER
6. TOKARZEWSKA URSZULA
7. WARKOWSKA ANNA
8. KAKIETEK KAROLINA
9. GASZCZYŃSKA DOMINIKA
10. STRZYŻ ANNA
KLASY IV-VII
1. WARKOWSKI MICHAŁ
2. GRĄDZKI ARTUR
3. KUŁAK KORNELIA
4. SZUBSTARSKA DOMINIKA
5. PODBIELSKI BARTŁOMIEJ
6. BRZEZICKA ALEKSANDRA
7. ANDZULEWICZ KACPER
ZIĘBA MICHAŁ
8. OSIEJ ŁUKASZ
9. DADOŚ KACPER
10. CZARNOTTA MARCIN
Zwycięzcom i wszystkim zawodnikom gratulujemy.
Zapraszamy na wiosenne zawody szachowe.
Sędzią głównym zawodów był p. Mirosław Kruklis
Organizatorem p. Andrzej Hapoński przy współpracy z p. Małgorzatą Jalowską.
Szczególne podziękowania dla p. Warkowskiego

WYCIECZKA DO LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

14.12.2017 r. klasa 4b wyruszyła, aby zwiedzać kolejne zabytki naszego kraju. Tym razem
był to zamek w Lidzbarku Warmińskim - jedna z najlepiej zachowanych budowli obronnych z okresu średniowiecza w Polsce.
Przygodę z historią tego miejsca uczniowie rozpoczęli od warsztatów muzealnych.
Uwieńczeniem wykonania poleconych zadań było odnalezienie skarbu ukrytego w komnatach zamku. Podziwiając piękno architektury gotyckiej wsłuchiwaliśmy się w słowa Pani
Gabrieli Puszko – mamy jednego z uczniów, która była naszym przewodnikiem. Odkrywaliśmy nie tylko tajemnice zamku, ale również dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Po
tak aktywnej lekcji historii udaliśmy się na basen. Tam spędziliśmy miło czas na wspólnej
zabawie.
A. Jurewicz

WYCIECZKA DO STOLICY

W piątek 15.12.17r. uczniowie z kl. 5a i 4d odwiedzili Warszawę. To był bardzo aktywnie
spędzony czas.
Na początku uczestniczyli w interaktywnej wystawie w Centrum Nauki Kopernik. Tam
właśnie pogłębiali swoją wiedzę na temat zjawisk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych zachodzących na ziemi. Aktywnie uczestniczyli w otwarciu wystawy czasowej "Po-

wietrze- więcej niż nic". Powietrze jest niezawodnym towarzyszem człowieka. Jego siła
bywa niszczycielska, ale też jest niesamowicie piękna. To właśnie było tematem nowo
otwartej wystawy. Zainteresowanie jedynkowych uczniów tą wystawą dostrzegli reporterzy TVN 24 i radia. Nasi wycieczkowicze dzielili się z nimi swoimi spostrzeżeniami.
Uczniowie poszerzyli wiedzę w planetarium, w którym projekcje wyświetlane są w technologii 3D. Tym razem odbyli wycieczkę w kosmosie, po czym ostrożnie wylądowali na
Marsie. Uff... było gorąco. Szybo przenieśli się do teatru BUFFO na musical "Metro".
Spektakl od 90-tych lat cieszy się ogromną popularnością. Na jego treści wychowało się
wiele pokoleń. Porusza problemy młodych ludzi: brak porozumienia z rodzicami, rówieśnikami, poczucie samotności, brak zrozumienia i sensu życia. Młodzi znajdują azyl w metrze i tam odnajdują szczęście, tworząc swoją małą ojczyznę. Piękne śpiewy solistów i
całego zespołu oraz bardzo żywiołowe, pełne magii sceny taneczne nie pozwoliły na nudę. Spektakl dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Wyjazd był świetnym prezentem świątecznym, za który należą się podziękowania rodzicom i organizatorom wycieczki.

KOLĘDOWANIE W MBP

Przedświąteczny tydzień dla klasy 2a rozpoczął się wyjątkowo. Uczniowie uczestniczyli
w międzyszkolnym kolędowaniu, zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
dniu 18.12.17r.
Wystąpili przed swoimi kolegami ze specjalnym programem artystycznym "Hej kolęda,
kolęda". Zaprezentowali swoje nowe kolędy i pastorałki, przedstawili zwyczaje świąteczne i zachęcili do wspólnego śpiewania znanych kolęd. Czytelnia MBP rozbrzmiewała wesołymi, świątecznymi nutami. Na koniec odbył się konkurs wiedzy na temat świątecznych
tradycji. Były oklaski i cukierki. Klasa 2a obejrzała też przedstawienie przygotowane przez
młodszych kolegów.
W radosnym nastroju drugoklasiści wrócili do szkolnej rzeczywistości.

HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!

Na całym świecie nie ma aż tak bardzo wzruszających, radosnych pieśni okołoświątecznych jak polskie kolędy. Wiemy jak bardzo w naszej kulturze zakorzeniona jest tradycja
kolędowania i właśnie z tego powodu dziś na trzeciej i czwartej przerwie Emilia Paszkiewicz, Oliwia Tylutka, Helena Kosior, Agata Żyźniewska, Wiktoria Tomczak, Emilia

Jankowska i Wiktoria Wojnicka swoim pięknym wykonaniem pastorałek wprowadziły
nas w ten wyjątkowy, magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Dziewczęta, bardzo Wam dziękuję !!!
Marta Martynajtis

SPOTKANIA OPŁATKOWE
Ostatnie dni przed świąteczną
przerwą były niezwykle pracowite
dla zespołu „Jedyneczki". Swoimi
występami uświetniały cztery spotkania opłatkowe...
W środę 20.12.17r. zespół zaśpiewał
podczas spotkania wigilijnego pracowników i Radnych Powiatu.
"Więc śpiewaj, śpiewaj w radosny
dzień..." rozbrzmiewało w auli ZSO
im. W. Kętrzyńskiego. "Jedyneczki"
swoim śpiewem wprowadziły zebranych w świąteczny czas.
W czwartek 21.12.17r. zespól kolędował wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami
Straży Granicznej. "Jedyneczki" w zaśpiewanych utworach przedstawiły cud i sens narodzin Jezusa. "Kolęda płynie z wysokości, śpiewa na całego i uczy miłości..." Był też czas
na wspólne śpiewanie kolęd zagranych przez Nikolkę Rogińską i czas na świąteczne życzenia. Do dzieci przyszedł też Mikołaj z podarkami. To spotkanie wprawiło wszystkich w
radosny, przedświąteczny nastrój.
W piątek 22.12.17r. "Jedyneczki" zaśpiewały podczas uroczystości wigilijnej w sali rycerskiej kętrzyńskiego zamku. Wykonały kilka mniej znanych i żywiołowych pastorałek. Na
zakończenie przy dźwiękach fletu zabrzmiały tradycyjne kolędy, śpiewane wraz z przybyłymi gośćmi.
W sobotę 23.12.17r. zespół śpiewem rozpoczął miejską Wigilię. Wykonał kilka pięknych
pastorałek, które wprowadziły licznie zebranych mieszkańców miasta w wesoły, przedświąteczny nastrój. Uczennice Gimnazjum czynnie włączyły się w organizację spotkania.
Przebrane za anioły rozdawały opłatek, którym zebrani mogli przełamać się z burmistrzem i znajomymi.

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ ...

W dniu 22 grudnia 2017r., jak co roku, w naszej szkole zostały przedstawione jasełka z
przesłaniem bożonarodzeniowym przygotowane przez uczniów klas 7 oraz gimnazjalnych...
Niech błyśnie pierwsza gwiazda,
by wytęskniony nastał czas
Gdy wszystko będzie jasne
I światła jakby więcej w nas...
Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowane przez uczniów pod opieką pani
Iwony Machwic i pana Sławomira Biegańskiego. 22 grudnia 2017 roku uczniowie klas
siódmych i klas gimnazjalnych z uwagą obejrzeli jasełka. Kolędy wykonały uczennice
z klas: 7a , 7b , 7c , 2b i 3a gimnazjum. Piękna scenografia, wspaniała gra aktorów z gimnazjum i pięknie wykonane kolędy wprowadziły publiczność w świąteczny nastrój .

PIERWSZY ETAP NAUKI PŁYWANIA KLAS III ZAKOŃCZONY

Z umiejętnością pływania rodzi się każdy z nas, ale bez treningu po kilku miesiącach tracimy tę umiejętność. Wielu z nas bezpowrotnie, ponieważ jak wynika z szacunków ekspertów, aż dwie trzecie Polaków w ogóle nie potrafi pływać...
Tracą przy tym nie tylko szansę na dobrą zabawę. Pływanie jest dyscypliną, która doskonale i bardzo harmonijnie rozwija ludzki organizm. Świetnie wpływa na serce, które w
wodzie pompuje przy jednym uderzeniu większe ilości krwi oraz na układ oddechowy,
który też pracuje intensywniej, niż na lądzie. Równomiernie ćwiczy się wszystkie mięśnie,
a ponieważ woda jest 1000 razy gęstsza od powietrza, muszą one wykonać sporo pracy,
by móc płynąć. Dzieci po kilkunastu zajęciach czują się w wodzie doskonale, w większości
oswojone z wodą. W drugim etapie szkolenia nastąpuje podział na dwie grupy ćwiczebne
i właściwa nauka technik pływackich.
A teraz przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem bawimy się wszyscy wesoło.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2018
sukcesów w życiu i sporcie
życzą
Jarosław Mularewicz i Marek Powolny

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW
20.12.2017R.

WYNIK KOŃCOWY:
I MIEJSCE – AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN
II MIEJSCE - GIMNAZJUM NR 2 LIDZBARK WARMIŃSKI
III MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KĘTRZYN
IV MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 OLSZTYN

1. RYPINA JAKUB
2. ROSA DAMIAN
3. ZAPAŁOWSKI IGOR
4. MACHWIC ŁUKASZ
5. STANKIEWICZ SEBASTIAN
6. CAŁUCH JAKUB
7. BARTOSZKO JAKUB
8. KONIECZNY BARTOSZ
9. PLATZ MATEUSZ
10. WOJNOWSKI PATRYK
11. CZESZUN MICHAŁ
12. DUDKO NATAN
TRENER: JOANNA POTRAFFKE

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Nasza szkoła już po raz piąty uczestniczyła w Orszaku Trzech Króli. Reprezentowała ją
liczna grupa dzieci, w większości z klas 5a, 2a, 4b i ich rodziców oraz nauczycieli.
Do wspólnego marszu przyłączyli się też uczniowie z innych klas ze swoimi rodzinami.
Dzięki temu afrykański orszak był duży. W tym roku każdy kontynent wyróżniały zwierzęta pokażnych rozmiarów. Naszemu orszakowi towarzyszył wielbłąd niesiony przez rodziców. Przemarsz afrykańskiej grupy był barwny i głośny. Śpiewanie kolęd uatrakcyjniały
odgłosy bębnów, marakasów i kołatek. Uczestnicy Orszaku głośno krzyczeli tegoroczne
hasło: "Bóg jest dla wszystkich". Zebranym przypomniano, że Bóg przyszedł na świat, aby
odkupić każdego człowieka, niezależnie od wieku, koloru skóry, zamożności, poglądów.
Byliśmy jednym z 664 polskich miast, przez które przeszła barwna procesja. To wydarzenie na dobre wpisało się w tradycję kulturalną naszego miasta, a tym samym i szkoły. Gorące podziękowania wszystkim dzieciom, a szczególnie rodzicom, którzy tak licznie i bardzo aktywnie uczestniczyli w tegorocznej procesji oraz nauczycielom.

Z FLAGĄ NARODOWĄ
PRZEZ NAJNOWSZĄ HISTORIĘ POLSKI
Dnia 8 stycznia 2018r. Szkołę Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Kętrzynie odwiedził pracownik wydziału ds. edukacji narodowej Delegatury IPN w Olsztynie. Pan Dawid Zagził
przeprowadził prelekcję pt. „Z flagą
narodową przez najnowszą historię
Polski" , skierowaną do uczniów klas
czwartych naszej szkoły...
W trakcie wykładu, wzbogaconego o
prezentację multimedialną, Pan Zagził
opowiedział uczniom o historii polskiej
flagi, symbolice barw oraz znaczeniu, jaki miała ona dla Polaków na przestrzeni wieków.
Podkreślił rolę flagi jako symbolu dumy narodowej dla odradzającego się państwa polskiego, a także przybliżył postacie Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego – twórców Niepodległej Polski.
Ta nietypowa i ciekawa lekcja historii niewątpliwie wzbogaciła wiedzę uczniów na temat
symboli narodowych oraz szacunku, jaki należy im okazywać, nie tylko z okazji świąt narodowych.
E.Drabarz

LEKCJA MALOWANA MUZYKĄ

9.01.18r. uczniowie klasy 1c mieli możliwość zapoznania się z legendami, bajkami, piosenkami o Kętrzynie, których autorami są niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe ...
Dzieci z zaciekawieniem słuchały czytanych utworów literackich (napisanych z okazji 660lecia naszego miasta) i chętnie włączyły się w śpiewanie kolęd. Uczestniczyły też w konkursie zorganizowanym przez Panie: Monikę Szymańską i Monikę Grudzińskę. Była to
wspaniała lekcja tolerancji i miłości do Kętrzyna. Lekcja malowana nie tylko słowami, ale
też muzyką i barwną plamą.

JASEŁKA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

10 stycznia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaprezentowali przedstawienie bożonarodzeniowe
pt. „Czwarty Król”...
Młodzi aktorzy wcielili się w postacie związane z historią Bożego Narodzenia. Przepięknie
ukazali nam betlejemską noc narodzin Boga-Człowieka. Jasełka wzbogacone zostały tańcem, śpiewem kolęd i pastorałek, świąteczną prezentacją multimedialną oraz wspaniałą
dekoracją. Świetna gra i sceneria zachwyciły naszych uczniów z klasy 5 a, którzy mieli
możliwość obejrzenia przedstawienia. Natomiast głośne brawa, a także łzy wzruszenia,
pojawiające się na twarzach niektórych dzieci pokazały, że jasełka bardzo się podobały.
Małgorzata Piekarska

ANIOŁY W DRODZE DO BETLEJEM

Po raz kolejny przez ulice naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli...
Uczestników orszaku czekały liczne atrakcje w postaci aniołów, którzy wskazywali jak iść
oraz diabłów, którzy kusili i próbowali przeszkodzić orszakowi w drodze do Betlejem.
Role Archanioła Gabriela, legionistów rzymskich, aniołów i części diabłów odegrali
uczniowie gimnazjum z klas: 2a, 2b i 3a.
Dziękujemy młodzieży za liczny udział i zaangażowanie w obchody Święta Objawienia
Pańskiego.
Iwona Machwic

XXI FESTIWAL JASEŁEK W BAZYLICE ŚWIĘTEGO JERZEGO

Nasi uczniowie od kilkunastu lat czynnie i chętnie biorą udział w Festiwalu Jasełek organizowanym przez parafialny odział Akcji Katolickiej w Bazylice św. Jerzego. W tym roku
dwa zespoły wzięły udział w tym przedsięwzięciu "Jedyneczki" i "Promyki".
"Oto o północy" to tytuł przedstawienia zaprezentowanego przez zespół "Jedyneczki".
To muzyczno - słowna opowieść o ludzkim smutku. Zagubiony, mocno zapracowany
współczesny człowiek szuka odpowiedzi, a równocześnie pomocy w odnalezieniu sensu
życia. Pomaga mu strażnik aniołów. Opowiada o cudzie narodzin małego, bezbronnego
Syna Bożego oraz pokazuje, towarzyszącą tym wydarzeniom, walkę dobra ze złem. Wydarzenia te sprawiają, że w sercu człowieka pojawia się radość.
Zespół „Promyki” zaprezentował w tym roku jasełka wigilijne, odwołujące się do polskiej
tradycji świętowania Bożego Narodzenia. Wszystko rozgrywa się w scenografii domowej
krzątaniny w dniu wigilii, pośpiesznego przygotowywania wieczerzy oraz pojawiających
się nieporozumień pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Atmosfera świąteczna
przeistacza dom w grotę betlejemską, symbolizującą nasze ludzkie duchowe ubóstwo.
Przychodzący zaś Chrystus sprawia, iż wszyscy domownicy, spragnieni miłości i pokoju
jednają się, „wpadając sobie w ramiona”.

Jurorzy nagrodzili oba zespoły pierwszymi miejscami.
Gratulacje dla naszych zdolnych młodych aktorów!

JASEŁKA „PROMYKÓW”

12 stycznia uczniowie należący do zespołu „Promyki” zaprezentowali społeczności
szkolnej jasełka, w których ukazali zwyczaje polskiej rodziny przygotowującej się do
Świąt Bożego Narodzenia, poprzedzonych dniem wigilijnym...
Scenografia przybliżyła widzom „gorączkę przedwigilijną”, krzątaninę, pośpiech oraz
nieporozumienia między poszczególnymi członkami rodziny. Pojawiająca się zaś gwiazda
betlejemska wprowadza atmosferę świąteczną, zamieniając dom w grotę betlejemską.
Narodzone Dziecię przenosi domowników w czas wyjątkowy, pełen pokoju, radości i miłości.
Dziękuję serdecznie panom: Andrzejowi Hapońskiemu i Markowi Gabryszakowi za pomoc
przy podłączeniu oraz obsłudze sprzętu nagłaśniającego.
Małgorzata Piekarska

„ERLEBNISREISEBOX” JUŻ W NASZYCH RĘKACH!
„Erlebnisreisebox” to nasze nagrody
w kolejnym konkursie Goethe Institut,
w którym uczestniczyli uczniowie z
klasy 7A i 7B. Ich zaangażowanie przyczyniło się do wzbogacenia pracowni
języka niemieckiego w interesujące
pomoce dydaktyczne, które przysłużą
się wszystkim uczniom naszej szkoły
do spędzenia czasu z językiem niemieckim w ciekawy sposób.
Wszystkim uczestnikom konkursu
gorąco dziękujemy!
D. Snarska

KLASA 2B W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dnia 15.01.2018r młodzież klasy II b wraz z wychowawcą Agnieszką Czeszun odwiedziła
mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, prezentując montaż słowno - muzyczny poświęcony tematyce Świąt Bożego Narodzenia i Dnia Babci i
Dziadka.

Zaprezentowali przepiękne wiersze i pastorałki. Przenieśli słuchaczy w przemiłą świąteczną atmosferę. Złożyli wszystkim babciom i dziadkom oraz seniorom życzenia z okazji
zbliżającego się ich święta. Młodzież usłyszała, jakże cenne słowa podziękowania skierowane przez panią dyrektor, mgr inż. Martę Żelazną, która podkreśliła istotę i wagę spotkań łączących pokolenia. Było to spotkanie nie tylko ważne dla samych mieszkańców, ale
również dla występującej młodzieży, która bardzo emocjonalnie, z wielką powagą przeżyła to spotkanie.
Agnieszka Czeszun

FESTIWAL JASEŁKOWY W BAZYLICE ŚW. JERZEGO

12 stycznia klasa 5c udała się do Bazyliki Św. Jerzego w Kętrzynie. W tym dniu bowiem
rozpoczął się XXI Festiwal Jasełek...
Dziesięcioro uczniów z tej klasy w następnym dniu (13 stycznia) miało wziąć również
udział w zmaganiach festiwalowych, prezentując jasełka w zespole „Promyki”. Uczniowie
obejrzeli dwa występy: „Choszczewskich Świetlików” ze Szkoły Podstawowej w Choszczewie oraz „Reszelan” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu. Młodzi aktorzy z dużym
zaangażowaniem odtwarzali swoje role, prezentując umiejętności recytatorskie i wokalne. Piękna zaś sceneria, stroje dzieci, dźwięki ślicznych kolęd i pastorałek wywołały u widzów wzruszenie i wprowadziły wszystkich obecnych w niepowtarzalną atmosferę świąteczną.
Małgorzata Piekarska

6 FINAŁ WOŚP

.

14.01.2018r. "Jedyneczki" swoim występem uświetniły imprezę finałową Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która do Kętrzyna wróciła po czterech latach przerwy.
W czasie imprezy można było również obejrzeć naszych uczniów podczas występów grup
tanecznych Kętrzyńskiego Centrum Kultury oraz pokazów jazdy na roklach Blue Bear Team.
Cel tegorocznego finału to pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Najważniejsze jest jednak to, że kętrzynianie otworzyli swoje serca i udało się
pobić rekord. W tym roku zebrano w naszym mieście ponad 50 tys. złotych.
Cieszymy się, że nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnych imprezach charytatywnych.

100. ROCZNICA ŚMIERCI WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

W dniu 15 stycznia 2018 uczniowie Jedynki wraz z Dyrekcją wzięli udział w uroczystościach organizowanych w Kętrzynie z okazji 100 rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego.
Zmarły 15 stycznia 1918 r. we Lwowie Wojciech Kętrzyński był uznawany za najwybitniejszego badacza dziejów i etnografii dawnych ziem pruskich, który wprowadził tę problematykę do polskiej nauki, przez co "wrócił Mazury Polsce, a Polskę Mazurom". Był również wieloletnim dyrektorem lwowskiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, niezwykle zasłużonym dla rozwoju tej instytucji.
Obchody w Kętrzynie rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Kętrzyńskiego. W tym dniu otwarto wystawę jego rękopisów ze zbiorów Ossolineum we
Wrocławiu i Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Odbyło się też sympozjum naukowe, prezentujące Kętrzyńskiego jako badacza średniowiecza i ossolińczyka, a także jego
związki z Mazurami, skąd pochodził.
Justyna Krajewska

KLASA 2A I 3A NA OTWARCIU WYSTAWY
W dniu 16 stycznia 2017 młodzież z naszej
szkoły, klasy IIa i IIIa uczestniczyły w otwarciu
wystawy "Wypędzeni,
przepędzeni.
Kształtowanie się nowego społeczeństwa na
Warmii i Mazurach w latach 19451949". Podczas otwarcia mogliśmy posłuchać
pana Michała Ostapiuka, IPN Olsztyn, który
przybliżył tematykę wystawy.
Jest ona poświęcona problematyce przemian
ludnościowych, zachodzących na Warmii i
Mazurach po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Zaprezentowano na niej wysiedlenia ludności polskiej z Warmii i Mazur po kampanii wrześniowej, deportacje miejscowej
ludności na Syberię przez sowieckie władze okupacyjne, wywózki ludności niemieckiej do
Niemiec po 1945 r., akcję zasiedlania terenów przejętych przez polską administrację osadnikami przewożonymi z terenów wcielonych do ZSRR oraz przesiedlenia ludności ukraińskiej z terenu Polski południowo-wschodniej w ramach Akcji „Wisła”. Miejscowa ludność
Warmiacy i Mazurzy doświadczyli ogromnego dramatu. Traktowani na równi z Niemcami
byli ograbiani i podlegali wszelkim rozbojom. Po wysłuchaniu krótkiego wykładu młodzież obejrzała liczne fotografie przedstawiające rodziny, zniszczone miasta, prywatną
korespondencję, mapę Prus Wschodnich wraz z opisem wydarzeń. Wystawa jest bardzo
ciekawym materiałem pod względem historii powojennej północno - wschodnich ziem i
odwiedzenie jej jest jak najbardziej polecane.
p. Sylwia Oleksiak
p. Agnieszka Czeszu

PORTRET BABCI I DZIADKA
Wyniki konkursu plastycznego „PORTRET
BABCI I DZIADKA”(etap szkolny)...
Klasy I – III
I m-ce Kacper Kujawa kl. 1c
II m-ce Sebastian Kupis kl. 1a
III m-ce Joanna Sieńko kl. 1a
Wyróżnienia:
Katarzyna Korzeniewska kl. 1d
Julia Wessel kl. 2a
Adam Kwiatkowski kl. 1a
Klasy IV – VII
I m-ce Aleksandra Trypucka kl. 4c

II m-ce Oliwia Tylutka kl. 7b
III m-ce Dominik Kujawa kl. 5c
Wyróżnienia:
Jakub Sieńko kl. 5a
Wiktor Pawęska kl. 4b
Gratulujemy!

POWIATOWY KONKURS
WIEDZY O WOJCIECHU KĘTRZYŃSKIM

W dn. 17.01.2018r w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie w związku z obchodami „Roku Wojciecha Kętrzyńskiego” odbył się powiatowy konkurs wiedzy o Wojciechu
Kętrzyńskim. Gościem honorowym był starosta powiatu kętrzyńskiego p. Ryszard Niedziółka.

W historycznych zmaganiach naszą szkołę, pod opieką p. Doroty Sterniak, reprezentowały uczennice kl.7 c Wiktoria Brasiun i Weronika Sobieraj, które przygotowywane były do
udziału przez p. Alinę Rudak. Gimnazjum reprezentowane było przez Emilię Jankowską i
Grzegorza Snopka z kl. 3 a, których przygotowywała p. Elżbieta Jadczak.
Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań, a następnie wysłuchali prelekcji
pana Gresika i obejrzeli prezentację multimedialną o patronie miasta. Mimo, iż przygoto-

wując się do konkursu uczestnicy przeczytali wiele informacji na temat Kętrzyńskiego,
prelekcja gospodarza imprezy jeszcze bardziej przybliżyła im tę wielką postać i dostarczyła wielu ciekawostek o jego dzieciństwie i młodości, a przede wszystkim o jego związkach
z Kętrzynem. W efekcie konkursowych zmagań Emilia Jankowska zajęła 3 miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Gratulujemy wszystkim naszym uczniom udziału oraz wytrwałości w zdobywaniu dodatkowej ponadprogramowej wiedzy.
D. Sterniak

„PROMYKI” W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

W dniu 16 stycznia uczniowie należący do zespołu „Promyki” po raz kolejny zaprezentowali przedstawienie bożonarodzeniowe. Ze świątecznym nastrojem zawitali tym razem do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.
Zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 z zaciekawieniem oglądali grę młodych
aktorów, którzy poprzez piękne pastorałki i taniec starali się przekazać treści związane z
narodzeniem Jezusa oraz tradycję świąteczną w naszym kraju. Przedstawione jasełka
wprowadziły widzów w uroczysty nastrój oraz dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń.
Małgorzata Piekarska

WIZYTA W STRAŻY POŻARNEJ

W środę 18.01. klasa 3B z wychowawczynią wybrała się do Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Celem wizyty
było poznanie pracy strażaków oraz
trudności, z jakimi spotykają się podczas służby, a także przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania ferii.
Strażacy ze szczególnym zaangażowaniem zaprezentowali dzieciom wyposażenie wozu bojowego i sprzęty niezbędne podczas akcji ratunkowych. Uczniowie wysłuchali opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków. Dowiedzieli się w
jakich okolicznościach można wezwać straż. Mieli również możliwość z bliska obejrzeć
wóz strażacki, a jego głośny sygnał alarmowy wzbudził wiele emocji. Ciekawym elementem spotkania była prezentacja akcji ratunkowej na akwenie wodnym zimą oraz bitwa na
śnieżki między uczniami, a strażakami.
Dzieci i wróciły pełne niezapomnianych wrażeń i wiedzy na temat zagrożeń płynących z
kontaktu z ogniem.
Ewelina Konieczna

CZAS NA BALE W KARNAWALE!!!

17 stycznia, odbył się, tak długo oczekiwany przez naszych uczniów, bal karnawałowy.
W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w Akademię Pana Kleksa, a także w krainę
innych postaci bajek. Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców
dzieci mogły pobawić się ze szkolnymi kompanami, animatorami i nauczycielami. Rozrywkę uczestnikom balu zapewniła grupa z Ośrodka Wypoczynkowego "GWAREK", która
nikomu nie pozwoliła się nudzić. Dzieci znakomicie bawiły się z panem Ambrożym Klek-

sem i jego pomocnikami. Pląsy na parkiecie i wspólne zabawy wyczerpały siły tancerzy.
Dodatkową atrakcją balu był basen z piłeczkami. Podczas krótkiej przerwy wszyscy
uczniowie udali się na poczęstunek, przygotowany przez rodziców w klasach. Już od dziś
z niecierpliwością czekamy na następną zabawę karnawałową w naszej szkole.
Beata Borowska
Klasy 5-6 zaś bawiły się na zamku Drakuli. Mroczne postacie tworzyły szalone korowody
dbając o to, by nikt nie podpierał „zamkowych murów”. Były hałaśliwe okrzyki i wspólne
wygibasy przy ulubionych hitach. Nie było czasu na nudę. Organizatorzy zadbali o małą
przegryzkę w postaci przepysznej waty cukrowej. Zmęczeni tancerze znaleźli też czas na
chwilę odpoczynku w swoich komnatach-klasach, by złapać oddech przed dalszą zabawą.
Bal należy zaliczyć do udanych. Animatorzy z "GWARKA" spisali się na medal.

TYDZIEŃ KOLORÓW - ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA
W dniach 15 stycznia – 19 stycznia 2018 odbyła się kolejna edycja Tygodnia Kolorów, będąca projektem autorstwa szubińskiego plastyka i nauczyciela - Grzegorza Pleszyńskiego
oraz Katarzyny Bronakowskiej, nauczycielki plastyki i dyrektorki kętrzyńskiego Gimnazjum Nr 2. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi:
DBAJMY O OGRODY MARZEŃ I WYOBRAŹNI…
Celem akcji jest złagodzenie skutków działania stresu, nauczanie przez zabawę i sztukę,
integracja uczniów i nauczycieli, odkrywanie własnej świadomości, akceptowanie innych postaw, wprowadzenie optymistycznych idei i wizji w nauczanie i wychowanie.
Poniedziałek zdominowany został przez kolor zielony. Jest on nie tylko kolorem nadziei, ale również barwą przewodnią herbu Kętrzyna. Rok 2018 – rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego. Z tej właśnie okazji w naszej szkole zorganizowany został konkurs dotyczący Patrona naszego miasta. Pierwsze zadanie polegało wykonaniu portretu W. Kętrzyńskiego.
W tej kategorii I miejsce zajęła kl. 3A, II miejsce – kl. 7B, III miejsce – kl. 2C. Natomiast test
wiedzy o wybitnym historyku najlepiej napisały klasy: 2A – I miejsce, 3A – II miejsce, 7A -III
miejsce. Zwycięzcom gratulujemy!!!
Nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w naszą kolorową inicjatywę, serdecznie
dziękujemy!
WTOREK – KOLOR CZERWONY
Dziś na szkolnych korytarzach zagościła czerwień.
Symbolizuje ona nie tylko miłość, ale też… zdrowy
tryb życia.
Nasi Uczniowie mieli za zadanie przygotować zdrowe kompozycje żywieniowe, które zostały ocenione
pod względem smaku, walorów estetycznych, sposobu wyeksponowania, wartości odżywczych, pomysłowości.

W tej kategorii najwyższe miejsca zajęły klasy 3C – I miejsce, 2A – II miejsce, 7C – III miejsce. Drugie zadanie polegało na rozpoznaniu egzotycznych owoców. W tej konkurencji III
miejsce zajęła klasa – VIIC, II miejsce – klasa IIID, na I pozycji było bardzo ciasno, bo aż
pięć klas zajęło I miejsce – VIIB, IIA, IIC, IID, IIIC
ŚRODA - DZIEŃ ŻÓŁTY
Dzisiejszy dzień był zdominowany przez kolor żółty,
bajki i wyobraźnię. Uczniowie podjęli się niezwykłego
zadania. Na chwilę zaprosili nas do świata bajek i baśni.
Najlepsi w tej konkurencji okazali się przedstawiciele klasy IIB – I miejsce, VIIB – II miejsce, IIID – III miejsce.
Drugie zadanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: DLACZEGO LUB CZY WARTO DBAĆ O OGRODY MARZEŃ I WYOBRAŹNI…? Największe wrażenie na komisji oceniającej prace zrobiły odpowiedzi klas IIc – I miejsce, IIIB – II miejsce, IIIC- III miejsce. Poniżej
nagrodzona praca:
…ogrody marzeń znajdują się na odległej planecie. Są na niej dogodne warunki do rozwijania
się naszych pragnień. Czyhają tam jednak na nie niebezpieczeństwa. Jeśli nie będziemy pielęgnować tulipanów marzeń i róż wyobraźni, mogą zaatakować je skryte po ciemnej stronie
planety stonogi, które są w rzeczywistości ludźmi, podcinającymi nam skrzydła, zagradzającymi drogę do spełniania marzeń.
Uważam, że warto dbać o ogrody marzeń i wyobraźni. Nie można pozwolić, aby zatraciły się
w dorosłym życiu, aby kurz osadził się na nich. Dzięki marzeniom mamy w życiu cel, do którego dążymy. Dzięki nim nasze istnienie ma sens. Tak, jak mówi Victor Hugo: ”Nic nie tworzy
przyszłości tak, jak marzenia”.
Ania Shirley główna bohaterka powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” jest dobrym przykładem marzycielki, która nigdy nie zapomniała o pielęgnowaniu marzeń. Jej wyobraźnia nie
miała granic. Największym pragnieniem Ani było to, by Maryla nie oddała jej z powrotem do
sierocińca. Marzyła również o rzeczach, które były nieosiągalne, np. nie mieć rudych włosów,
czy wyglądać zupełnie inaczej. To właśnie w marzeniach jest najpiękniejsze. Zwiedzając nasze
ogrody marzeń, możemy myśleć o rzeczach niemożliwych. Nikt nam nie może tego odebrać
ani zakazać.
Bądźmy marzycielami, nie wstydźmy się tego! Warto korzystać z wyobraźni do granic możliwości. Dążmy do swoich celów i spełnienia marzeń. Z całą pewnością warto dbać o ogrody
marzeń i wyobraźni!
CZWARTEK - KOLOR NIEBIESKI
Dziś było … bardzo niebiesko, bardzo radośnie, bardzo tanecznie…
Wykonanie dzisiejszego pierwszego zadania przerosło najśmielsze oczekiwania jego pomysłodawcę. Uczniowie mieli
za zadanie zebrać karmę dla psów w Pudwągach. Nikt nie
przypuszczał, że UWAGA!!! zbierzemy 473,98 kg. Karmę z
dwoma psiakami odebrały Panie, które pracują w schronisku . Liderami w zbiórce okazały
się klasy: I miejsce IIA 134 kg, II miejsce IIIC 119,45 kg, III miejsce VIIA 70,1 kg

Drugie zadanie to przygotowanie stroju karnawałowego. Podczas szkolnej dyskoteki
przedstawiciele poszczególnych klas zaprezentowali się przed koleżankami, kolegami i
komisją konkursową , która przyznała I miejsce klasie 7B, II miejsce klasie 3A, III miejsce
klasie 7C
Zwycięzcom gratulujemy!!! Dziękujemy za wspólną zabawę!!!
PIĄTEK – DZIEŃ BIAŁEGO KOLORU
Piątek to ostatni dzień tygodnia kolorów. Zadania przewidziane na dziś związane były ze
zbliżającymi się Dniami Babci i Dziadka. Pierwsze polegało na zredagowaniu życzeń z tej
okazji. W tej kategorii najlepszymi okazały się klasy: 2A – III miejsce, 7C – II miejsce, 3C – I
miejsce. Drugie zaś polegało na spisaniu najpiękniejszych chwil, przygód (jak tu wybrać tę
jedną, jedyną!) przeżytych z Babcią i Dziadkiem. Najlepiej poradziły sobie klasy: 7B – III
miejsce, 2A – II miejsce, 3A – I miejsce.
Zwycięzcami tegorocznej edycji TYGODNIA KOLORÓW
DY MARZEŃ I WYOBRAŹNI zostały następujące klasy:

–

DBAJMY

O

OGRO-

I miejsce klasa IIA
II miejsce klasa IIIC
III miejsce klasa IIIA
Serdecznie dziękuję uczniom za zaangażowanie. Pokazaliście, że potraficie się bawić, rywalizować między sobą, że znacie zasady fair – play, że jesteście wrażliwi, zgrani, że
świetnie tańczycie, a nade wszystko, że macie marzenia i cudowną wyobraźnię!!!
Szczególne podziękowania kieruję do Damiana, Dawida, Zuzi, Amelki, Natalki, Emilki, Kasi
za Waszą ogrooooooomną pomoc
Marta Martynajtis
Dziękujemy za wspólną zabawę!!!
Samorząd Uczniowski

ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW W KLASIE IA

Dzień Babci i Dziadka to jedno z tych świąt,
na które z niecierpliwością i wzruszeniem
czekają nie tylko najmłodsi. To czas, w którym możemy sprawić wyjątkową przyjemność naszym kochanym dziadkom i podkreślić, jak bardzo są dla nas ważni i jak ich kochamy. Jest bez wątpienia wzruszający dla
obu stron.
21 stycznia to data, którą obowiązkowo za-

pamiętać musi każdy wnuczek i wnuczka. W Polsce święto to wpisało się na stałe w kalendarze w 1964 roku i od tej pory niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Nieodłącznym towarzyszem życia babci na co dzień jest dziadek – jemu także należy się specjalne święto. Pomaga babci, rozpieszcza swoje wnuki, a w razie potrzeby służy siłą, mądrością i opanowaniem. Dlatego 22 stycznia, zaraz po Dniu Babci obchodzimy właśnie
jego święto – Dzień Dziadka.
Jak najczęściej obchodzimy to podwójne święto?
Młodsze wnuczęta pieczołowicie tworzą urocze laurki i inne własnoręcznie wykonane
upominki, a także z pomocą rodziców tworzą pyszne wypieki. W szkołach i przedszkolach
odbywają się specjalne występy z tej okazji, na których Dziadkowie są gośćmi honorowymi. To doskonały czas do tego, by okazać miłość i podkreślić wagę obecności dziadków w
naszym życiu, a także uczynić z nich bohaterów dnia – w końcu na co dzień to oni pomagają i troszczą się.
19 stycznia 2018r. dzieci z klasy 1a zorganizowały swoim kochanym dziadkom uroczystość,
by uczcić ich święto, by okazać im swoją miłość, wdzięczność i szacunek. Już od tygodnia
trwały przygotowania. Na lekcjach powstawały upominki, życzenia, wiersze, piosenki, zaś
w domu dzieci wspólnie z rodzicami przygotowywali słodkie niespodzianki. W końcu nadszedł ten przez wszystkich tak oczekiwany moment spotkania z babciami i dziadkami.
Dzieci zaprezentowały pełen humoru program artystyczny, któremu towarzyszyła sesja
zdjęciowa z wykorzystaniem rożnych śmiesznych gadżetów w postaci peruk, kapeluszy,
masek, okularów. Dziadkowie i wnuczęta z ogromną swobodą pozowali do zdjęć, wspaniale się przy tym bawili. To był naprawdę udany dzień.
Agnieszka Dziemiańczyk

ŚPIEWAMY KOLĘDY I PASTORAŁKI

Okres śpiewania kolęd i pastorałek powoli dobiega końca. Jedną z możliwości wysłuchania i zaśpiewania tych przepięknych utworów był zorganizowany 20.01.18 r. przez
Kętrzyńskie Centrum Kultury XII Festiwal Kolęd i Pastorałek. Nasi uczniowie z sukcesem
wzięli udział w tym wydarzeniu.
Na scenie swoje pierwsze kroki stawiali najmłodsi. Anna Warkowska i Anna Strzyż z klasy
II a reprezentowały szkołę w kategorii 7-9 lat. Było to dla nich ogromne przeżycie, ale
najważniejsze, że dziewczynki swój solowy debiut już mają za sobą.

W starszej kategorii udział wzięli: Izabela Ławrywianiec, Maciej Pędzich, Sandra Powaga i
Nikola Rogińska z klasy V a. Mali artyści po północy wrócili z występów na Litwie, gdzie
prezentowali przedstawienie "Dzieciaki z dobrą nowiną". Tym bardziej cieszą wyróżnienia Macieja i Izy.
W trzeciej grupie wiekowej 13-15 lat w szranki stanęły gimnazjalistki, które wyśpiewały
następujące miejsca: Sandra Pałasz - wyróżnienie, Emilia Paszkiewicz - II miejsce, Emilia
Jankowska - I miejsce.
W zmaganiach festiwalowych wzięło udział 54 wykonawców z Kętrzyna i regionu, m.in.
ze Szczytna, Bartoszyc i Wilkas.

JASEŁKA „PROMYKÓW” W PARAFII ŚW. KATARZYNY

W dniu 21 stycznia uczniowie z zespołu „Promyki” zaprezentowali jasełka pt. „Do stajenki…” w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie. Były one dedykowane przede wszystkim
babciom i dziadkom z okazji ich święta...
Dzieci wykonały skróconą wersję przedstawienia, gdyż w związku z rozpoczętymi feriami
zimowymi wiele z nich wyjechało. Młodzi aktorzy poradzili sobie jednak wspaniale, czego
potwierdzeniem były duże brawa zgromadzonych wiernych. Uczniowie złożyli również
życzenia wszystkim starszym ludziom i zaśpiewali piękną pieśń o babci i dziadku, wywołując wśród zebranych duże wzruszenie.
Małgorzata Piekarska

KONKURS BIBLIJNY
IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA

18 stycznia 2018 r. odbył się szkolny etap Konkursu Biblijnego pt. „Księga Wyjścia” dla
klas IV – VII oraz II i III klas gimnazjalnych.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Kamil Dymidziuk kl. 5b
II miejsce: Piotr Mazurowski kl. 5b
III miejsce: Karolina Korenik kl. 6a
Uczniowie ci wezmą udział w dalszych eliminacjach - archidiecezjalnych, które odbędą się
w dniu 9 marca 2018 r. w Miłakowie.

„MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK” –
WIELKI FINAŁ KONKURSU
Powiatowy konkurs plastyczny „Moja Babcia, Mój Dziadek” cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Do konkursu wpłynęło 125 prac przedstawiających babcie i dziadków młodych artystów. Wśród laureatów są uczniowie naszej
szkoły..
Nagrody główne:
Amelka Kwiatkowska –kl. 4d
Julia Mazur – kl. 6b
Nagroda specjalna Stowarzyszenia Kulturalnego Konik Mazurski
Aleksandra Trypucka – kl. 4c
Nagroda specjalna Gazety w Kętrzynie:
Iga Pawelec – kl. 1a

Jury w składzie Maria Kaliszewicz, przewodnicząca oraz Marlena Szypulska i Wojciech
Caruk, członkowie przyznali trzy nagrody główne. Poza tym każdy członek komisji przyznał własną nagrodę specjalną. Maria Kaliszewicz jako przedstawiciel Stowarzyszenia
Kulturalnego Konik Mazurski umożliwiła wzięcie udziału w zajęciach artystycznych, prowadzonych właśnie przez to stowarzyszenie całej rodzinie laureatki, którą wyróżniła,
podkreślając przy tym, ile korzyści przynosi wspólna praca w rodzinach. Wojciech Caruk,
przedstawiciel Gazety w Kętrzynie ufundował autorce nagrodzonej przez siebie pracy
sesję zdjęciową wraz z dziadkami.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy talentu, zaangażowania
i kreatywności!

GRAMY Z ORKIESTRĄ
Dnia 14 stycznia 2018r. odbył się 26. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, w którą zaangażowało się wielu wolontariuszy, w tym redaktorki gazetki szkolnej „Nowinki Jedynki” ….
Mimo mroźnej pogody zainteresowania przechodniów było
duże. Do puszki wpadały coraz większe kwoty przez co robiła
się ona cięższa. Po dłuższej chwili postanowiliśmy udać się na
ciepły posiłek, a następnie do Miejskiego Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Kętrzynie, gdzie odbywały się różnego rodzaju
zawody. Na samym końcu poszłyśmy do Powiatowego Centrum Edukacyjnego i po podliczeniu zebranych pieniędzy oglądałyśmy występy różnych grup tanecznych. Nasz wielogodzinny trud opłacił się, gdyż zebrałyśmy dużą kwotę, a tym
samym pomogłyśmy najmłodszym podopiecznym. Całe to
wydarzenie można było oglądać na kanałach telewizyjnych i

nawet nie wychodząc z domu przyłączyć się do wspólnego wspierania akcji.
Bardzo dobrze wspominamy ten dzień i zachęcamy do pomagania innym. To przecież nic
trudnego!

Kinga Winiarska
Alicja Służała
6a

KOLEJNY WSPANIAŁY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

Otrzymaliśmy dzisiaj wyniki OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MEMORY MASTER. Ośmiu naszych uczniów zdobyło miejsca na podium, ale największy
sukces osiągnęła MILENA KWIATKOWSKA Z KLASY 4A, która zdobyła maksymalne 100
punktów i tytuł LAUREATA.
Oto poszczególne wyniki naszych uczniów:
Klasy 4
Milena Kwiatkowska z klasy 4a - 100 punktów - TYTUŁ LAUREATA
Zuzanna Michałkiewicz z klasy 4b - 96 punktów - TYTUŁ LAUREATA II STOPNIA
Nathan Lewkowicz z klasy 4c - 87 punktów - WYRÓŻNIENIE
Lena Guba z klasy 4b - 86 punktów - WYRÓŻNIENIE
Klasy 5
Kamil Dymidziuk z klasy 5b - 99 punktów - TYTUŁ LAUREATA II STOPNIA
Izabela Ławrywianiec z klasy 5a - 97 punktów - TYTUŁ LAUREATA II STOPNIA
Kacper Tomczak z klasy 5d - 89 punktów - WYRÓŻNIENIE
Jakub Sieńko z klasy 5a - 86 punktów - WYRÓŻNIENIE
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału naszych uczniów z klas szóstych i siódmych podczas edycji wiosennej.

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
TRAFIA DO „JEDYNECZEK”

Już po raz 10. Pałac Młodzieży w Gdańsku zorganizował Ogólnopolski Konkurs Wokalny
Kolęd i Pastorałek „Nad Światem Cicha Noc”. W pierwszym etapie na podstawie nagrań
demo wyłoniono uczestników do finałowych przesłuchań konkursowych w każdej kategorii.
Zespół „Jedyneczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrznie zakwalifikował się do dalszego etapu. W sobotę 27.01.2018r. przed jury złożonym z profesjonalnych muzyków zaprezentowało się 76 solistów oraz 11 zespołów wokalnych w wieku od 6 do 19 lat. To był
bardzo udany występ, bo kętrzyńska młodzież w składzie: Maja Karanowska, Lidia Korzeniewska, Izabela Ławrywianiec, Maciej Pędzich, Sandra Powaga, Nikola Rogińska,
Jakub Sieńko, Zuzanna Wielgus wyśpiewała I miejsce.
Oprócz zmagań konkursowych uczestnicy wzięli udział w wyjątkowych warsztatach prowadzonych przez trenerów wokalnych - laureatów poprzednich edycji.
W niedzielę 28.01.2018 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku odbył się
przepiękny koncert galowy laureatów, którzy stanęli na najwyższym podium. „Jedyneczki” zaśpiewały nagrodzoną pastorałkę „Oto o północy” i odebrały statuetkę. Prawdziwą
niespodzianką okazała się dodatkowa Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego.
Serdeczne podziękowania należą się Panu Burmistrzowi Damianowi Nietrzebie, Panu Dyrektorowi SP 1 Januszowi Woronowiczowi, Panu Sławomirowi Szuszczewiczowi, Pani
Małgorzacie Piekarskiej, Pani Agnieszce Pędzich, Państwu A.P. Ławrywianiec, Państwu
B.T. Sieńko, Państwu A.G. Korzeniewskim za pomoc w organizacji wyjazdu oraz wspieranie talentów młodych artystów.

POWRÓT DO GIER PLANSZOWYCH

Miejska Biblioteka Publiczna chce zachęcić młodzież do odejścia od komputerów i powrotu do gier planszowych oraz rozwijania wyobraźni. W związku z tym zbiera informacje, czy młodzież byłaby zainteresowana taką formą rozrywki.
W naszej szkole realizujemy projekt pt. „Szkoła w świecie gier matematycznych"...
Znacie grę Magia i Miecz? Właściwie, to nawet nie gra, a niebezpieczna przygoda rozgrywająca się w fantastycznym świecie magii i potworów.
Gra planszowa fantasy wydana przez brytyjską firmę Games Workshop, zdobyła dużą popularność na całym świecie i została przetłumaczona na wiele języków, w tym polski.
Można się w niej zapomnieć na całe godziny.
Czy chcielibyście, żeby Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła wszystkie jej części, byście
mogli spędzać w weekendy długie godziny na rozgrywkach?
Więcej informacji na www.biblioteka.ketrzyn.pl oraz na facebooku biblioteki.
W terminie: luty/maj 2018 - w naszej szkole realizujemy projekt pt. „Szkoła w świecie
gier matematycznych", którego celem jest popularyzacja gier planszowych. Opracowały
go nauczycielki matematyki: p.Barbara Groch i p.Agnieszka Przybylińska
Projekt ma możliwość ukazania matematyki w sposób ciekawy i dostępny dla uczniów
klas szóstych. Dzieci opracowują i wykonują zaprojektowaną przez siebie grę z działu
„Liczby całkowite", przeznaczoną dla uczniów klas piątych, szóstych i siódmych.

WYCIECZKA DO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W KĘTRZYNIE
Uczniowie klasy 3f doskonale wiedzą jak trudna,
odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca strażaka.
Na lekcjach edukacji polonistycznej i społecznej
dzieci zdobywały wiedzę na temat. Dowiedziały się,
czym można gasić ogień i jakie zasady obowiązują
podczas ewakuacji oraz utrwalały numery 112, 998,
997 i 999.

Dn. 7.02.18r. klasa udała się na wycieczkę do Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie,
gdzie można było pod okiem fachowców obejrzeć specjalistyczny sprzęt i wozy strażackie, wyposażone w niezbędne urządzenia do gaszenia ognia oraz ratowania poszkodowanych. Sami też uczniowie przez moment mogli poczuć się jak strażacy, zakładając strój
i hełm strażacki na głowę. Zaczerpnęli również dużo ciekawych informacji od pana dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Wycieczka była bardzo ciekawa. Dziękujemy za możliwość zwiedzenia jednostki i życzymy
dalszej satysfakcji płynącej ze służby i działalności dla dobra społeczeństwa.
Dziękujemy też pani Agnieszce Majewskiej, mamie Justynki, która opiekowała się nami w
czasie wycieczki.
Małgorzata Jalowska

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

W dniu 9 lutego 2018 r. w Olsztynie odbyły się wojewódzkie eliminacje konkursu języka
polskiego, do których zakwalifikowało się 191 osób. Wśród nich znalazła się nasza Karolina Korenik.
Szóstoklasistka pokonała swoich kolegów z klas siódmych i jako jedna z dwóch uczennic z
Kętrzyna reprezentowała miasto.
Z wypowiedzi Karoliny dowiedzieliśmy się, że test wcale nie był łatwy, ale wiemy również,
iż to mądra i inteligentna dziewczyna i na pewno poradziła sobie z zawiłościami polskiej
gramatyki i literatury.
Trzymamy za nią kciuki!
Mariusz Wąsik

KOLEJNY SUKCES W STYPENDIADZIE
W kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Stypendiada wczesnoszkolna uczeń naszej szkoły
– Emil Górski z klasy 2a, zdobył tytuł laureata i I
miejsce w konkursie plastycznym „Plastuś”...
Wyróżnienie i dyplom finalisty zdobyli uczniowie:
Piotr Surynt kl. 2a
Julia Wessel kl. 2a
Magdalena Borak kl. 3c
Jakub Sadlak kl. 3 d
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Aneta Duda
Dorota Gwarda

TURNIEJ MŁODZIKÓW W ZAPASACH W STYLU WOLNYM

W sobotę 10 lutego w Karolewie odbył się TURNIEJ MŁODZIKÓW W ZAPASACH W STYLU
WOLNYM. Nasz klub "OLIMP" Kętrzyn reprezentowało pięciu zawodników, zajmując
następujące miejsca:

1. Andrzejczyk Mikołaj I miejsce
2. Groch Hubert II miejsce
3. Czoków Tomasz II miejsce
4. Tęcza Daniel III miejsce
5. Lender Karol V miejsce
Jarosław Rusiecki

WALENTYNKOWY TURNIEJ SIATKÓWKI

13 lutego 2018 r. w Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie odbył się
Walentynkowy Turniej Siatkówki w kategorii ,,mixtów”.
W imprezie wzięło udział aż 31 mieszanych par ze wszystkich szkół podstawowych naszego miasta. Ze względu na ogromne zainteresowanie mecze eliminacyjne rozegrane zostały w 8 grupach, z których do dalszego etapu rozgrywek awansowały dwie najlepsze.
Z naszej szkoły najlepiej zaprezentowali się siódmoklasiści- podopieczni Pani Beaty Kuleszy. Odpowiednio szóstą i ósmą lokatę zajęli: Wiktoria Tomczak i Kacper Lewosiński (VIIb)
oraz Amelia Korneluk i Jakub Mejksztaniec (VIIa). Bardzo dobrze wypadli również młodsi
adepci siatkówki, którzy dzielnie przebrnęli przez sito eliminacyjne. Wśród grona zespołów, które zajęły ex aequo miejsca 9-16 znaleźli się: Zuzanna Chodak (VIb) i Kacper Kowalik (VIc), Wiktoria Zalewska (Vc) i Gabriel Żółtowski (VIb) oraz najmłodsza para Ewa Biełaga (Vc) i Filip Kobarynka (Vd).
Szkołę reprezentowali:
- siódmoklasiści- Amelia Korneluk, Katarzyna Mączyńska, Adrian Borkowski i Jakub Mejksztaniec (VIIa) oraz Wiktoria Bach, Wiktoria Tomczak, Kacper Lewosiński i Szymon Supiński (VIIb);
- szóstoklasiści- Zuzanna Chodak, Weronika Mej, Kacper Andzulewicz, Gabriel Żółtowski,
Bartłomiej Podbielski (VIb) oraz Michalina Tyczyńska, Aleksandra Markowska, Mateusz
Andzulewicz i Kacper Kowalik (VIc);
- piątoklasiści- Ewa Biełaga i Wiktoria Zalewska (Vc) oraz Filip Kobarynka (Vd)
Marek Gabryszak

WALENTYNKOWE WYJŚCIE ZUCHÓW NA KRĘGLE
Powszechnie wiadomo, że sport to zdrowie,
a w zdrowym ciele zdrowy duch. Dlatego, w
związku ze starymi porzekadłami z okazji
Walentynek, wybraliśmy się do kręgielni.
Była to dla nas zupełnie nowa dyscyplina
sportu, ale bardzo wciągająca. Przez godzinę
toczyliśmy ze sobą pojedynek w bulle, oczywiście ze sportową zasadą gry fair-play. Na
koniec posililiśmy się pyszną pizzą:) Zadowoleni opuściliśmy kręgielnię z jednogłośną
obietnicą, że jeszcze tam wrócimy.
Justyna Krajewska

WALENTYNKI

Walentynki (ang.Valentine's Day) – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego
jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się
drobnymi upominkami.
Nie inaczej w tym dniu było w naszej szkole. Walentynkowa poczta cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Już od poniedziałku uczniowie zostawiali miłosne wyznania w sali 41,
a następnie – w dniu zakochanych dziewczęta z klasy IIIB przekazały je adresatom. Z kolei

konkurs na walentynkową kartkę zdominowany został przez klasy siódme, trzy pierwsze
miejsca zajęli siódmoklasiści:
I miejsce klasa OLIWIA TYLUTKA z klasy VIIB
II miejsce klasa VII A
III miejsce klasa VII C
Serdecznie dziękuję za wspólną zabawę, a Amelce, Natalce, Emilce, Zuzi, Natalce za
ogromną pomoc.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
16.02.2018r. w naszej szkole wręczone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe.

Najwyższe średnie ocen w I semestrze uzyskali:
• Wyszkowska Anna –klasa 2a gimnazjum
• Kłek Małgorzata –klasa 2c gimnazjum
• Jankowska Emilia –klasa 3a gimnazjum
• Lender Hanna – klasa 2a gimnazjum
• Nowak Amelia –klasa VIIa
• Koprowski Dominik – klasa VIIa
• Korenik Karolina– klasa VIa
• Służała Alicja – kl VIa
• Dymidziuk Kamil – klasa Vb
• Chodak Zuzanna– kl VIb
Uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe
Bartoszko Jakub-klasa 3a gimnazjum
Stankiewicz Sebastian-klasa 2c gimnazjum
Mączyński Jakub-klasa 3a gimnazjum
Kijko Igor-klasa 2c gimnazjum
Gratulujemy i życzymy wytrwałości w drugim semestrze.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego, jak co roku, obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez
UNESCO 17 listopada 1999 roku.
Jego data upamiętnia wydarzenia w
Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu
studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której
domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Według UNESCO, niemal połowa z
6000 języków świata jest zagrożona
zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950
r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w
założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa
kulturowego.
MW

2018
ROKIEM WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

W obchody roku patrona miasta włączyła się aktywnie nasza szkoła. Zapraszamy
wszystkich do lektury artykułów poświęconych życiu i działalności Kętrzyńskiego, które
ukazują się cyklicznie w dwutygodniku "Nasze miasto Kętrzyn". Teksty te zostały opracowane przez nauczycielkę "Jedynki" - panią Elżbietę Wąsik.

http://www.nmketrzyn.pl/2017/12/26-2017/
http://www.nmketrzyn.pl/2018/01/1-2018/
http://www.nmketrzyn.pl/2018/01/2-2018/
http://www.nmketrzyn.pl/2018/01/3-2018/
http://www.nmketrzyn.pl/2018/02/4-2018/

ETAP SZKOLNY BRD
17.02.2018 (sobota) odbył się szkolny etap Turnieju Wiedzy o
BRD dla klas IV. Składał się z dwóch części: testowej i jazdy po
torze przeszkód.
Klasyfikacja po testach:
1. IVC 51pkt 5
2. IVD 41pkt 3
3. IVA 32 pkt 2
4. IVB 31 pkt 1
5. IVE 27 pkt 0
Klasyfikacja po torze przeszkód:
1. IVE -11 pkt 5
2. IVB -44 pkt 3
3. IVC - 45pkt 2
4. IVD - 54pkt 1
5. IVA - 136pkt 0
Klasyfikacja końcowa
1. IVC 7
2. IV E 5
3. IVD 4
4. IVB 4
5. IVA 2
Najlepsza piątka z przejazdów po torze:
Szulc Nikola
Krygier Wojciech
Kurowska Weronika
Żebrowski Emilian
Kłok Łucja
Najlepsza piątka z testów:
Skurat Tomasz
Siemieniako Karol
Leniec Stanisław
Krygier Wojciech
Janowska Gabriela
Zawody zorganizowali i przeprowadzili p. Andrzej Hapoński, Andrzej Kliszewicz (A&A).

NIE GAP SIĘ NA DRODZE!

20 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się jak co roku Turniej Klas Drugich
pod hasłem „Nie gap się na drodze!”. Głównym celem spotkania było utrwalenie zasad
ruchu drogowego.
Drugoklasiści podzieleni na drużyny zmagali się z pytaniami dotyczącymi między innymi:
znajomości podstawowych znaków drogowych, zasad przechodzenia przez jezdnię, bezpieczeństwa podczas zabaw, właściwego poruszania się po drogach. Dodatkowe punkty
drużyny mogły uzyskać za poprawne uzupełnienie krzyżówki oraz eliminatki (eliminowanie haseł związanych z ruchem drogowym). W przerwie między poszczególnymi konkurencjami zawodnicy uczestniczyli w zabawach. Turniej przybrał formę współzawodnictwa, któremu towarzyszyła życzliwa atmosfera. Na zakończenie wszystkie drużyny zostały nagrodzone słodyczami, a drużyna zwycięska otrzymała pamiątkowe dyplomy.
Konkurs jak co roku zorganizowały i przeprowadziły Panie Agnieszka Dziemiańczyk i Renata Kliszewicz.
Agnieszka Dziemiańczyk

MAŁA AKADEMIA MUZEUM

Uczniowie naszej szkoły kontynuują projekt "Wojciech Kętrzyński - patron naszego miasta", w ramach którego uczestniczą w cyklu edukacyjnym Małej Akademii Muzeum ...
„Poznaję historię Kętrzyna – kształtuję poczucie przynależności do miejsca zamieszkania”- to cykl zajęć edukacyjnych realizowanych przez kętrzyńskie Muzeum w związku z
obchodami Roku Wojciecha Kętrzyńskiego. Program poświęcony Wojciechowi Kętrzyńskiemu powstał już w 2014 roku na potrzeby aplikowania o dofinansowanie ze środków
Muzeum Historii Polski z programu „Patriotyzm Jutra”, gdzie blokom tematycznym przyświecała postać Wojciecha Kętrzyńskiego. Tematy poszczególnych zajęć nawiązują właśnie do postaci patrona miasta, jego pracy i badań.

WIERSZ O TEMATYCE MIŁOSNEJ
W naszej szkole z okazji walentynek został ogłoszony konkurs literacki na wiersz o tematyce miłosnej. Wzięli w nim udział uczniowie
szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Wszyscy uczestnicy wykazali
się wielką kreatywnością i talentem poetyckim.
Jury w składzie: Aneta Duda i Bożena Tomczak wyłoniło zwycięzców.
Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:

nagrodzone wiersze
I miejsce - Damian Rosa
II miejsce - Emilia Jankowska
III miejsce - Wiktoria Wojnicka

Wyróżnienia:
Dominika Ciesielska, Jakub Sieńko, Nikola Markowska, Adrian Sołomin, Kinga Janisiewicz,
Mateusz Bućko, Alicja Dyszkiewicz
Najlepsze prace zostały nagrodzone. Najpiękniejsze wiersze znalazły się w szkolnym tomiku poetyckim. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
w konkursie.
Bożena Tomczak

TURNIEJ JĘZYKA OJCZYSTEGO

23 lutego 2018 r., jak co roku, w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie odbył
się Turniej Języka Polskiego, w którym wzięły udział reprezentacje wszystkich klas szóstych.
Ideę tego turnieju zapoczątkowała pani Elżbieta Wąsik, która przy okazji propagowania
wśród uczniów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego kilka lat wcześniej, przy dużym zaangażowaniu pań Anety Dudy i Agnieszki Trypuckiej, po raz pierwszy przeprowadziła językowe zmagania szóstoklasistów.
Tegoroczną edycję konkursu zorganizowali nauczyciele: p. Aneta Duda, p. Agnieszka Trypucka oraz p. Mariusz Wąsik.
W tym roku szkolnym w konkursowe szranki stanęły trzy drużyny:
Karolina Korenik, Alicja Służała i Karina Sztabińska z klasy 6 a,
Lena Podgórska, Bartosz Bućko i Jakub Zalewski z klasy z 6 b
oraz Oliwia Pusio, Mateusz Andzulewicz i Maciej Skukowski z klasy 6 c.
Zadania turniejowe, jak zwykle, dostarczyły uczestnikom wielu powodów do intensywnego myślenia, ale też stały się źródłem dobrej zabawy.
Zwycięzcami zostali reprezentanci klasy 6 b.
Gratulacje!!!
M. Wąsik

LIGA SIATKÓWKI DZIEWCZĄT KLAS PIĄTYCH

W dniu 20.02.2018r. został rozegrany w ,,Hali Mistrzów” przy Szkole Podstawowej nr 4
w Kętrzynie międzyszkolny turniej ,,trójek siatkarskich” dziewcząt klas piątych.
W turnieju wzięło udział 5 zespołów reprezentujących kętrzyńskie szkoły podstawowe.
Mecze zostały rozegrane w systemie ,,każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.
Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się nasze zawodniczki, które w zawodach zajęły II
miejsce. Turniej odbywał się w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, a wszystkie
uczestniczki tej imprezy otrzymały okolicznościowe dyplomy i medale za zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz za udział w turnieju.
Szkołę naszą reprezentowały: Anna Żółtowska, Roksana Wależak, Ewa Biełaga, Wiktoria
Sławecka, Karolina Zając, Wiktoria Zalewska, Nikola Rogińska.
Wszystkim uczestniczkom turnieju gratulujemy osiągniętych wyników.
Poprzez stronę internetową naszej szkoły chciałbym serdecznie podziękować Pani Judycie Radziwon, nauczycielce wychowania fizycznego SP nr 4 w Kętrzynie, za bardzo
sprawne i profesjonalne zorganizowanie tego właśnie turnieju. Podziękowania należą się
także dziewczętom z Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie, które zawsze pomagają nam w sędziowaniu meczy siatkarskich w organizowanych imprezach miejskich.
Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny

WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
KADETÓW I JUNIORÓW

W sobotę 17.02.2018r odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Kadetów i Juniorów w zapasach styl klasyczny w Lidzbarku Warmińskim.
Nasz klub reprezentowało czterech zawodników w kategorii kadetów zajmując następujące miejsca:
I m- Czoków Tomasz
I m- Biedrzycki Jakub
II m- Kijko Igor
V m- Wojtkowski Damian
Drużynowo zajęliśmy III miejsce.
Na początku marca pojedziemy na: Puchar Polski Kadetow w zapasach w stylu klasycznym,
który odbędzie się w Warszawie.
Jarosław Rusiecki

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WOJCIECHU KĘTRZYŃSKIM

28 lutego 2018r. odbył się finał turnieju wiedzy o patronie miasta. Uczniowie klas VI i VII
na spotkaniach z p. T. Korowajem i prelekcjach na lekcjach historii poznawali życie i działalność W. Kętrzyńskiego...

DZIECI ZE ŚWIETLICY O WOJCIECHU KĘTRZYŃSKIM
Dzieci ze świetlicy również włączyły się w obchody Roku Wojciecha Kętrzyńskiego...
Rok 2018 jest szczególny, ponieważ jest to rok jego 100 rocznicy śmierci, 180 rocznicy urodzin, jak również 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zmarły 15 stycznia 1918 r. we Lwowie Wojciech Kętrzyński jest
nazwany "tym, który wrócił Mazury Polsce, a Polskę Mazurom", bo jako najwybitniejszy badacz dziejów i etnografii dawnych ziem pruskich wprowadził tę problematykę do polskiej
nauki.
Na zajęciach czytelniczych pod kierunkiem p. Justyny Krajewskiej , dzieci ze świetlicy miały okazję poznać dzieje miasta oraz
życie, działalność i twórczość Wojciecha Kętrzyńskiego . Druga
część zajęć polegała na wykonaniu portretu naszego patrona.
Dzieci z klas drugich i trzecich w swoją pracę włożyły całe

ce. Takie zajęcia pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając
wydarzenia z tamtych dni oraz pokazując dzieciom to, co osiągnęły poprzednie pokolenia.
W zajęciach udział wzięli:
Katarzyna Koczela kl. IIa
Weronika Pejda kl. IIa
Miłosz Pejda kl. IIa
Aleksander Słomski kl IIa
Bartosz Poniatowski kl IIa
Zuzia Falkowska kl. IIIb
Urszula Karbownik kl. IIIb
Maja Łukaszewicz kl. IIIc
Karolina Kakietek kl. IIIc
Kalina Koleśnik kl. IIIa
Gabrysia Fiedukowicz kl. IIIa
Aleksander Rypina kl. IIIa
Tomasz Górecki kl. IIIb
Wojciech Jagieło kl. IIIb
Eliasz Andrejczuk kl. IIIa
Łukasz Chmielewski kl. IIIb
Łukasz Piskorz kl. IIIb

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI

14 lutego 2018r w Olsztynie odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z fizyki, do
którego zakwalifikował się uczeń klasy 3a gimnazjum, Jakub Bartoszko. Z prawie tysiąca
uczniów po etapie szkolnym 99 uczniów przeszło do dalszego etapu, tylko czwórka z
miasta Kętrzyn. Obecnie uczniowie ci są w trakcie oczekiwania na wyniki. Mocno trzymamy kciuki za naszego gimnazjalistę.
Agnieszka Czeszun

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Bóg, Honor ,Ojczyzna - te słowa święte, sprawę świętą
w sercu wyryte miała Armia, nazwana Wyklętą.
Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie,
z matki mlekiem wyssali pacierz w polskiej mowie.

Po raz ósmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W całym kraju
odbędą się uroczyste apele pamięci, wystawy, msze święte, przemarsze oraz spotkania
historyczno-patriotyczne. Święto Żołnierzy Wyklętych jest obchodzone w rocznicę stracenia przez bezpiekę 1 marca 1951 roku siedmiu przywódców IV Zarządu "Wolność i Niezawisłość".
Z tej okazji nasze zuchy, już po raz drugi, udały się pod „Pomnik w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939–1956”. Tam złożyły
kwiaty i zapaliły znicze, oddając hołd walczącym bohaterom.
Justyna Krajewska

O DOBRĄ PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca dzieci ze świetlicy również obchodziły Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Głównym celem zajęć było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego. Przy
okazji takich właśnie świąt przybliżamy dzieciom słowa: patriotyzm, służba Ojczyźnie,
przywiązanie do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej. Pokazujemy dzieciom
troskę o dobro kraju oraz to, co osiągnęły poprzednie pokolenia.
Dzieci ze świetlicy, poprzez wykonanie przepięknych prac plastycznych, oddały hołd żołnierzom podziemia, którzy walczyli w obronie Polski.

