
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Uroczystym apelem rozpoczął się 3 września nowy rok szkolny 2018/ 2019. Pan dyrektor 
Janusz Woronowicz powitał rodziców i  uczniów – szczególnie tych rozpoczynających 
naukę w murach „Jedynki”.  
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan burmistrz Krzysztof Hećman, radny Pan 
Romuald Budrewicz, Pan Jerzy Baranowski i Pani Ewa Smosarska – przewodnicząca Rady  



 

Rodziców. Pierwszoklasistów, zgodnie z „Jedynkową” tradycją, kwiatami powitali 
najstarsi uczniowie, obiecując im jednocześnie opiekę i wsparcie w zmaganiach                         
ze szkolnymi trudnościami. Nasza szkoła aktywnie promuje miasto  Kętrzyn i jego historię. 
Dlatego też Pan Burmistrz wręczył nauczycielom i uczniom zaangażowanym w miejskim 
konkursie literackim „Legendy o Kętrzynie” tomik zebranych utworów pod redakcją Pani 
Elżbiety Wąsik „Jak Gustaw pokonał diabła i inne niezwykłe historie”, wydany przy 
udziale Towarzystwa Miłośników Kętrzyna. 
Wszystkim życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym ! 

 

 

 

 



 

79. ROCZNICA AGRESJI NIEMIEC I ZSRR NA POLSKĘ 

 

 

                       1 i 17 września uczniowie klas VIII i III gimnazjum wystawili poczty 
sztandarowe Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2, a harcerze z 3a gimnazjum – 
poczet Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.  
Wraz z opiekunami –p. A. Zygowską i p. E. Jadczak wzięli udział w uroczystych 
nabożeństwach upamiętniających 79 rocznicę agresji hitlerowskich Niemiec i Związku 
Radzieckiego  na Polskę. 
                       W Dniu Weterana i Dniu Sybiraka pod pomnikiem  „W Hołdzie Poległym, 
Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956” złożono 
wiązanki kwiatów dla uczczenia pamięci tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. 
 

 

E. Jadczak 



 

PAMIĘTAMY O BOHATERACH 

 

 

            17 września w 79. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, uczniowie kl. 3a i 3d gimnazjum 
wraz z nauczycielkami historii p. A. Lesik i p. E. Jadczak w imieniu całej społeczności 
szkolnej oddali hołd polskim oficerom zamordowanym przez Rosjan.  Minutą ciszy                      
i ustawieniem zniczy pod naszymi Dębami Pamięci uczcili oddanie majora Stefana 
Wierzyńskiego, porucznika Wiktora Bronakowskiego i porucznika Łukasza Pruszyńskiego. 
  Uczniowie naszej szkoły pamiętają o ważnych, ale jakże tragicznych dla Polski 
wydarzeniach z września 1939roku. 

E. Jadczak 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY 

 

      We wrześniu uczniowie klas 1-3 aktywnie włączyli się czytelniczy  konkurs sieci 
„Biedronka” pt. „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, który ma motywować dzieci                     
do czytania oraz tworzenia własnych historii. Inspiracją do przygody z literaturą i wzięcia 
udziału w zmaganiach stały się ilustrowane opowieści o przygodach Gangu Słodziaków. 
Nauczyciele  głośno czytali podczas lekcji te pięknie ilustrowane utwory. Dzieci czytały 
również w domu przynajmniej 10 minut dziennie i otrzymały nagrody – kolorowe  naklejki. 
Wykonały także prace plastyczne, które wzięły udział w etapie ogólnopolskim. 



 

CO TO JEST WOLONTARIAT? 

   
 
               21 września 2018r. dzieci z klasy 2a i 2c miały przyjemność spotkać się                                   
z niezwykłymi osobami. Panie Oliwia Włodyko i Monika Kuriata przybyły do naszej klasy                                   
z dwiema przemiłymi suczkami, Gabi i Lilą. 3 - miesięczne rozkoszne szczeniaki od razu 
dobrze poczuły się w sali między dziećmi, które nie szczędziły im pieszczot                               
i zabaw. Panie są wolontariuszkami w schronisku w Pudwągach.  
Stamtąd pochodzą przemiłe pieski, które obecnie znalazły dom u jednej z wolontariuszek. 
Dziewczyny odpowiedziały na nurtujące dzieci pytania: co to jest wolontariat,  jakie są 
obowiązki wolontariuszy, kto może zostać wolontariuszem? Ponadto przybliżyły sytuację 
zwierząt przebywających w schronisku, co wywołało dyskusję na temat porzucania 
bezbronnych piesków, kotków przez niedobrych i nieodpowiedzialnych ludzi.  
               Na czym więc polega opieka nad pieskiem, co jest potrzebne, czy zwierzęta mają 
uczucia…? i inne pytania, na które dzieci próbowały odpowiadać, bo wszystkie oczywiście 
chciałyby mieć takiego pupilka. Ta rozmowa uświadomiła, jak bardzo trzeba być 
odpowiedzialnym decydując się na zwierzątko. Obecnie w schronisku w Pudwągach 
przebywa 160 piesków, które czekają na adopcję, pragną dobrego domu i kochających, 
odpowiedzialnych ludzi. Szczeniaki Gabi i Lila znalazły taki dom. Na pewno nie zabraknie 
im miłości, bo wolontariuszki, panie Oliwia i Monika mają wielkie serca, kochają zwierzęta                                            
i bezinteresownie troszczą się o nie codziennie kilka godzin spędzając w schronisku, 
pomagając i nie chcąc niczego w zamian. Jedna z pań jest studentką weterynarii. Uczy się, 
bo chce w przyszłości pomagać zwierzętom, leczyć je. Dzieci były poruszone niezwykłym 
spotkaniem. Przekazały do schroniska karmę i obiecały, że przyjadą do Pudwąg. 
                                                                                                             
                                                                                                          Agnieszka Dziemiańczyk 

PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE 

 



 

Witamy w nowym roku szkolnym i zapraszamy od udziału w  kolejnej edycji akcji 
PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE. 
Masz w domu książkę, którą warto przeczytać? Chcesz, aby inni ją przeczytali? 
Koniecznie przynieś ją do szkolnej biblioteki! Wystarczy nawet jedna książka uwolniona 
z własnej kolekcji. Przekazane egzemplarze wiele lat służą innym czytelnikom. 

„KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE!” 
Umberto Eco 

Prosimy o książki wydane po 2000 r. Dziękujemy! 
ROK SZKOLNY 2018/2019 
LISTA DARCZYŃCÓW 
Julian Pawlaszek – kl. 2a 
Michał Misiukiewicz – kl. 5a 
Joanna Sieńko – kl. 2a 
Jakub Sieńko – kl. 6a 
Paweł Donat – kl. 7a 
Oliwia Kwasiborska – kl. 5c 
Lena Kwasiborska – kl. 6c 
 

KTO CZYTA, DUŻO WIE 

 

               We wrześniu wszystkie klasy 2 uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, dotyczącej 
podziału literatury dziecięcej. Przypomniały sobie zasady zachowywania się w bibliotece              
i sposoby korzystania z księgozbioru. Dzieci aktywnie odpowiadały na pytania, dzieliły się 
uwagami, pytały. Nie mogło też zabraknąć rozmów o poszanowaniu książek. 
 

KRAJOWE MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS 

 



 

            W dniach 21-23.09.18r. w Miliczu odbyły się Krajowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS                          
w czterech grupach wiekowych (młodzików, kadetów, juniorów i młodzieżowców)                     
w zapasach styl wolny. Zawody miały uświetnić XXX rocznicę założenia  klubu ”Bizon” 
Milicz. Nasz Klub reprezentowało czterech zawodników. Mateusz Woźniak zajął II 
miejsce, Tomasz Czoków III miejsce i  Patryk Zwada  w najstarszej grupie wiekowej III 
miejsce. Wszyscy zawodnicy osiągnęli zakładane przed zawodami minimum. Natomiast   
w Olsztynie w dniu 22.09. 18 r. odbywały się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w zapasach styl klasyczny i na tych zawodach reprezentowało nasz klub dwóch 
młodszych adeptów sztuki zapaśniczej, Mikołaj Andrzejczyk kategoria 38 kg i Łukasz 
Łukasik w kategorii 41 kg, który zajął drugie miejsce.  Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratuluję. 

 Trener Jarosław Rusiecki 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

 

  Dzień Głośnego Czytania został ogłoszony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. 
Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci                      
i młodzieży. Święto ma na celu promocję lektury i głośnego czytania. 
  W naszej szkole Dzień Głośnego Czytania obchodziliśmy 27 września 2018 r. W czytanie 
literatury patriotycznej zaangażowali się zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Odczytano 
m. in. wiersz Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy, zaczynający się od słów: 
„Kto Ty jesteś? – Polak mały”. Przypomniano historię Mazurka Dąbrowskiego, a także 
utwory Marii Konopnickiej – autorki „Roty”. 
APEL DO RODZICÓW! 
Drodzy Rodzice, 
Głośne czytanie wszechstronnie działa na dziecko: stymuluje rozwój mózgu, uczy 
myślenia, rozwija słownictwo, pamięć i wyobraźnię, zbliża, uczy wartości. Ponadto 
doskonali umiejętności językowe, wzbogaca słownictwo, ułatwia samodzielne czytanie, 
pisanie i mówienie. Dziecko, któremu się czyta, uczy się słuchać, rozwijają się jego 
zdolności koncentracji, chęć poznawania świata, zainteresowania. Wtedy mniej interesują 
je bezwartościowe, pełne przemocy filmy i gry komputerowe. Ma lepiej wyrobiony smak, 
potrzebę myślenia i ekspresji słowem – nie przemocą. Czytanie to rozwój języka, a język 
jest podstawowym narzędziem myślenia.  



 

Jeśli chcemy wychować ludzi myślących, trzeba znaleźć czas na wspólną lekturę. 
Powinien on być zaplanowany, a nie przypadkowy i tak samo ważny, jak codzienne 
przytulanie dziecka  i okazywanie mu miłości. 
Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za rozwój i przygotowanie Waszego potomstwa do 
dorosłego życia. Czytanie jest drogą, dzięki której dziecku zostaną zaproponowane 
wzorce, które (być może) zechce naśladować. 
Zatem czytajmy dzieciom głośno 20 minut codziennie. 

                       

                    

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO CHŁOPAKI ! 
W dniu 30 września obchodzone jest święto wszystkich Panów. Dzień Chłopaka 
powołano prawdopodobnie w odpowiedzi na  Dzień Kobiet. Jest obchodzony na całym 
świecie, tyle tylko, że 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 dziewczęta z klas VII , VIII  i  III gimnazjum  
zaprosiły wszystkich Chłopców i Panów na słodki poczęstunek … 

         Marta Martynajtis  



 

MŁODSI SPRAWDZAJĄ, CZY STARSI TABLICZKĘ MNOŻENIA ZNAJĄ ! 

 

       W piątek 28 września 2018r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się 
matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia tabliczki mnożenia w przyjemny, 
niecodzienny sposób. Akcja była również okazją do nadrobienia „tabliczkowych” 
zaległości po wakacjach. Dorośli dali zaś przykład dzieciom – pokazując swoją świetną 
znajomość trudnych przypadków mnożenia. 
Przygotowania do matematycznych zmagań trwały kilka tygodni. Koordynatorem akcji 
były panie matematyczki: p. Agnieszka Przybylińska, p. Barbara Groch i p. Małgorzata 
Zawadzka. 
Dzieci z klas młodszych przygotowały piękne kwiatki z motywem tabliczki mnożenia. Już 
o godzinie 7.00 klasa VI c dekorowała trawnik przed szkołą.  Przed naszym budynkiem 
zakwitły „matematyczne kwiatki”, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem 
przechodniów. Klasy pierwsze za zaangażowanie otrzymały słodkie niespodzianki. 
Rozstrzygnięto ogłoszone z tej okazji konkursy plastyczne. Oto nasi laureaci: 
Kategoria: OGRÓDEK 
NAGRODA SPECJALNA: Adam Modliszewski kl.1a 
Wyróżnienia: Kornelia Milewska kl.1e, Aleksandra Kozak kl.1a, Lena Chmielewska kl.1b, 
Miłosz Baran kl. 1c, Dorota Kostyła kl. 1d 
Kategoria: PLAKAT 
Wyróżnienia: Jakub Wypyszczak kl. 5c, Łucja Kłok kl.5e, Oskar Gilewicz kl. 4b 
Szkolne korytarze ozdobiły tematyczne plakaty przygotowane pod kierunkiem pani 
Elżbiety Krupienik. Na parterze  urzędowała Komisja Egzaminacyjna pani Małgosi 
Jalowskiej,  złożona z uczennic z klas 4f i p. Anny Rackiej, która przepytywała starszych 
uczniów. W zabawie udział wzięli rodzice pokazując świetną znajomość trudnych 
przypadków mnożenia. 
Każda osoba, która odpowiedziała  na pytania  otrzymała tego dnia  tytuł Eksperta 
Tabliczki Mnożenia. Patrol Egzaminacyjny, złożony z uczniów z klasy 2a pod opieką                 
p. Agnieszki Dziemiańczyk, sprawdził znajomość tabliczki mnożenia nauczycieli i naszych 
pań kucharek. 



 

 Tego dnia nie zabrakło również turniejów matematyczno – sportowych, które zostały 
przygotowane przez p. Marka Gabryszaka, p. Małgorzatę Zawadzką, p. Barbarę Groch,            
p. Agnieszkę Przybylińską. Turniej klas czwartych wygrała klasa IVa, a turniej klas piątych 
klasa Vc. Starszych uczniów z tabliczki mnożenia odpytywali uczniowie klasy 4c. Ponadto 
na lekcjach matematyki dzieci brały udział w przygotowanych zabawach o tabliczce 
mnożenia. Najlepsi uczniowie otrzymali certyfikat z pomyślnie  zdanego egzaminu                      
z tabliczki mnożenia i nagrody. Lekcje te przeprowadziły: p. Agnieszka Czeszun, p. Jolanta 
Korsak, p. Agnieszka Przybylińska, p. Barbara Groch i p. Małgorzata Zawadzka. 
Mistrzowie tabliczki mnożenia to: Maria Iwanowska kl. 4a, Wanessa Krzyżewska kl. 4a, 
Szymon Andzulewicz kl. 5a, Zuzanna Michałkiewicz kl. 5b. 
Pan Andrzej Kliszewicz na zajęciach komputerowych przeprowadzał konkurs on-line 
„Tabliczka mnożenia na czas”. Wygrał uczeń klasy 6d, Kacper Tomczak. Nad oprawą 
plastyczną akcji czuwała pani Sylwia Szymańska, a wspomagały panie: Beata Borowska, 
Anna Racka, Małgorzata Jalowska, Agnieszka Dziemiańczyk, Agnieszka Trypucka, Aneta 
Duda. Pan Andrzej Hapoński utrwalił ten niezapomniany dzień  na fotografiach. 
Koordynatorki  mogły liczyć na pomoc p. Anny Korenik na zajęciach technicznych. 
Dziękujemy Radzie Rodziców i indywidualnym osobom za ufundowanie nagród                              
i słodkości. To były niezapomniane emocje i świetna okazja  do pogłębienia wiedzy 
matematycznej przez zabawę. 
  

A. Przybylińska    

B. Groch 

 

 

       
 

      



 

    

 

  

 

             

 

   



 

     

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W ZAPASACH 

 

         W sobotę 29.09 2018 w Siedlcach odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwach 
Młodzików w zapasach w stylu wolnym. W zawodach brało udział 170 zawodników             
z czterech województw. Nasz klub reprezentowało dwóch zawodników najmłodszych 
młodzików 2006 r. Mikołaj Andrzejczyk i Łukasz Łukasik. Ten ostatni zajął pierwsze 
miejsce w swojej kategorii (41 kg) . 
 

ROLA WARZYW I OWOCÓW W DIECIE    

 



 

“5 porcji zdrowia w szkole” - to program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na 
potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. 
  Do jego realizacji przystąpili uczniowie klas II i III. W czasie zajęć będą poznawać zasady 
właściwego odżywiania , a przede wszystkim rolę owoców, warzyw i soków w ich 
codziennym życiu. Prezentacje multimedialne, rebusy, zagadki, historyjki obrazkowe                   
i inne materiały dydaktyczne, proponowane przez twórców programu, dają możliwość 
wnikliwego poznania, stosowania i utrwalenia prawidłowych nawyków żywieniowych. 

Koordynator programu na terenie szkoły: Dorota Wilczak 

BOHATERON- KARTKI DLA POWSTAŃCÓW 

 

  2 X 2018 r. zakończyła się trzecia ogólnopolska edycja akcji  „BohaterOn - włącz 
historię”, której celem było upamiętnienie i uhonorowanie powstańców warszawskich. 
Ideą kampanii jest edukacja, zwłaszcza młodego pokolenia Polaków, wzmacnianie 
poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych  oraz budowanie 
wrażliwości społecznej. Do akcji przystąpili także uczniowie z Kętrzyna. 

 

          Gimnazjaliści z Dwójki już po raz trzeci, a uczniowie Jedynki po raz drugi zachęceni 
przez nauczycielki historii wysłali uczestnikom powstania warszawskiego 
bezpłatne, symboliczne kartki, dystrybuowane na terenie całego kraju. Na stronie 
internetowej www.bohateron.pl przedstawiono sylwetki wybranych powstańców 
warszawskich. Dzięki witrynie  uczniowie mogli wybrać adresatów kartek, zapoznać się             

http://wszkole.5porcji.pl/


 

z ich historiami i zdecydować, komu przekażą podziękowania za walkę o wolność 
Ojczyzny. W naszej szkole na wypisanych kartkach dominowały życzenia zdrowia, spokoju 
i dobrych chwil w gronie rodziny oraz podziękowania za odwagę, walkę dla Polski                  
i nasze beztroskie dzisiaj życie. Do Fundacji Sensoria, inicjatora akcji, wysłaliśmy ponad sto 
kartek. 

 

                                                                                                                      Elżbieta Jadczak 

 

ŚLUBUJEMY!!! 

 

 foto. B. Goździewski 

                 W dniu 2 października 2018r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 1. W tym roku szkolnym do pasowania przystąpiło 109 dzieci. Aula szkoły 
została wypełniona po brzegi. Naszym pierwszoklasistom towarzyszyli rodzice, 
rodzeństwo oraz dziadkowie.  
                 Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor, która bardzo serdecznie 
przywitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania 



 

zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Uczniowie zaprezentowali swój 
talent wokalny, który zachwycił wszystkich zebranych. 
Ślubowali: „ (…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły (…)”. 
Następnie pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania. Każdy pierwszak otrzymał 
tarczę, legitymację, pamiątkowy dyplom, kuferek rozmaitości oraz słodką niespodziankę. 
Oprawę fotograficzną zapewnił pan Bronisław Goździewski. Po uroczystości uczniowie 
udali się na seans filmowy do Kina „Gwiazda”. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci 
każdego pierwszaka. 

Życzymy sukcesów oraz wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy ! 

            

    

     
foto. B. Goździewski 

 
 
 
 



 

KLASY PIERWSZE ROK SZKOLNY 2018/19 

 

 

    

foto. B. Goździewski 

    

foto. B. Goździewski 

 

  

foto. B. Goździewski 



 

MISTRZOSTWA POWIATU W SZACHACH INDYWIDUALNYCH 

 

                  W dniu 04.10.2018 w KCK kino Gwiazda odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Szachach Indywidualnych. Z naszej 
szkoły udział wzięli: Aleksandra Brzezicka kl. Va, Artur Grądzki 
kl. Va, Michał Warkowski kl. VIc, Wiktor Dwulat kl. VIIc. 

 
 

Zawodnicy zajęli następujące miejsca: 
 Michał Warkowski 1 miejsce 
Artur Grądzki 3 miejsce 
Wiktor Dwulat 5 miejsce 
Aleksandra Brzezicka 11 miejsce 
Jako szkoła zajęliśmy 1 miejsce. 
Gratulujemy !!!  Podczas zawodów opiekunem był p. Andrzej Hapoński. 
 
 

        

DZIEŃ KU PAMIĘCI WIELKICH POLAKÓW 

 



 

              W sobotę 6 X 2018r.  już po raz 18 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: Kinga, Patrycja i Mateusz z klas III gimnazjum pod opieką E. Jadczak. 
O godz. 12.00 odbył się uroczysty apel. Zaproszeni gości wygłosili okolicznościowe 
przemówienia, złożyli kwiaty pod obeliskami poświęconymi: Słudze Bożemu Kardynałowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu i św. Janowi Pawłowi II – największemu lotniczemu 
pielgrzymowi świata. Odczytano Apel Pamięci Oręża Polskiego i oddano salwę 
honorową.  
    Następnie kompania honorowa, orkiestra wojskowa, liczne poczty sztandarowe, 
młodzież i mieszkańcy przeszli do hangaru. Liturgia Słowa Bożego była tradycyjnie 
celebrowana w hangarze lotniczym. 
 
E. Jadczak 

1,2,3 … GŁOŚNO CZYTAMY! 

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”  
                                                                                     Wisława Szymborska 
 

We wrześniu 2018r. rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu 
czytelniczego “1,2,3 .. głośno poczytamy”. Jego założeniem jest kształcenie nawyków 
czytelniczych uczniów oraz wspomaganie ich rozwoju w sferze emocjonalnej, kulturalnej         
i  moralnej. 
Cele główne: 
– promocja czytelnictwa wśród uczniów 
-  wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie 
poczucia własnej wartości.  



 

Cele szczegółowe: 
– kształtowanie zainteresowań czytelniczych 
– wprowadzenie dzieci w świat literatury 
– wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę 
– zdobywanie umiejętności współdziałania w grupie 
– wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie 
poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych 
– uwrażliwienie rodziców na ważną rolę książki i czytania w życiu dziecka. 

W ramach projektu dzieci pod opieką nauczycieli biblioteki i wychowawców 
przygotowywali spotkania czytelnicze dla dzieci ze świetlicy, młodszych klas szkoły 
podstawowej, przedszkoli. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się 
dzieci w działania na rzecz innych. Zajęcia zakładały wspólne głośne czytanie, zajęcia 
integrujące i pogłębiające przeczytane treści oraz wykonanie pracy plastycznej. 
To wszystko pomoże dzieciom lepiej zrozumieć poruszaną tematykę, a jednocześnie 
zbliżyć do siebie, zintegrować. Zgodnie z tradycją naszej szkoły przewidziane jest 
spotkanie autorskie z pisarzem książek. Projekt kierowany jest do uczniów wszystkich 
klas.  
W każdym miesiącu zaplanowano działania czytelnicze uwzględniając  kalendarium 
kampanii “Cała Polska czyta dzieciom” na rok szkolny 2018/2019.Wiodące tematy 
miesiąca: 
wrzesień 2018r.- „Poczytajmy o Niepodległej” 
październik 2018r. – „Co w lesie piszczy? – przygody zwierzaków” 
listopad 2018r. – „Światowy Dzień Pluszowego Misia” 
grudzień 2018r. – „Mikołajkowe czytanie przygód Mikołajka” 
styczeń 2019 – ”W krainie baśni, bajek i bajeczek” 
luty 2019 -„Poetyckie walentynki” 
marzec 2019 – „Polacy nie gęsi …” – popularyzacja języka ojczystego 
kwiecień 2019 – „Pięknie głośno czytamy” 
maj 2018 -„Modne czytanie – lektura czasopism dostępnych w bibliotece” 
czerwiec 2019 –  „Jak nie czytam, jak czytam!” 
Nauczyciele biblioteki: Agnieszka Trypucka, Aneta Duda, wychowawcy klas 
 

SPOTKANIE Z CIEKAWĄ OSOBĄ 

 



 

      W poniedziałek 8.10.2018r. w klasie 6a odbyło się spotkanie z  Panią Anną 
Kowalczyk- mieszkanką Kętrzyna, pasjonatką biegów, działaczką i matką dwójki dzieci.  
Nasz gość opowiedział  o potrzebie właściwej komunikacji w relacjach z rówieśnikami             
i dorosłymi, szacunku do drugiego człowieka i tolerancji. Pani Ania prężnie działa na rzecz 
dzieci z autyzmem. Znajduje jednak czas na swoją pasję. Od kilu lat bierze udział                         
w biegach długodystansowych. Półmaraton ma już za sobą, ale wciąż marzy o maratonie.                        
We wrześniu pokonała dystans 10 km w Biegu Westerplatte dla Niepodległej. Jeszcze                
w tym miesiącu  czeka ją bieg na 10 km  w Szwecji,  półmaraton (21 km) w Gdańsku.                    
W listopadzie weźmie udział  w Biegu Niepodległości w Poznaniu.  W przyszłym roku 
planuje nawet wyprawę na Grenlandię. Jej pasja jest sposobem na lepsze 
funkcjonowanie. Sport - jak sama twierdzi - uczy  pokory, cierpliwości, dystansu do siebie, 
sumienności i odwagi.  Wymaga dyscypliny i właściwych relacji z ludźmi.  

 Pani Ania, to kobieta z charyzmą, patrząca na człowieka przez pryzmat  jego 
mocnych stron. To wyjątkowe spotkanie wywarło na szóstoklasistach duże wrażenie. 
Pozostało jeszcze wiele pytań, na które Pani Ania z pewnością odpowie przy następnej 
wizycie w 6a.  Dziękujemy! 

PSY PÓŁNOCY I LUDZIE 

 
4 X obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Tego dnia na godz. wychowawczej klasy 3a 
gimnazjum gościliśmy p. Justynę z Neską, psiną adoptowaną  z jednej z fundacji. 

Pani Justyna w wolnym czasie pomaga różnym fundacjom zajmującym się psami północy 
(husky, malamuty, łajki). Dzięki tej wizycie  dowiedzieliśmy się o organizacjach typu ZKwP 
(Związek Kynologiczny w Polsce) i FCL (Federation Cynylogique Internationale). Są to 
pełnoprawne związki zrzeszające hodowców psów. Wiemy, że tak modne dzisiaj ,,psy 
północy” to bardzo specyficzne rasy. Często potrzebują dużo ruchu (rolki, rowery, 
zaprzęgi), ale zdarzają się też typowe ,,kanapowce-leniuchy”. 

Po emisji l sezonu  ,,Gry o tron” dla tej rasy nastały ciężkie czasy. Wielu ludzi chciało mieć 
psa o nietypowej urodzie, oczach. Jednak życie z takim czworonogiem często przerażało 
właścicieli i psy najczęściej trafiały na ulicę. W schroniskach sobie nie radzą, bo muszą 
rozładować energię, a tego im tam nikt nie zapewni… Stąd też taki dramat tych psów. 
Pani Justyna opowiedziała też o sterylizacji, jak jest ważna pod względem zdrowotnym. 
Dowiedzieliśmy się też na jakiej zasadzie działają pseudohodowle. Uatrakcyjniła swój 



 

wykład wieloma zdjęciami na każdy z tych poruszanych tematów. Na zakończenie 
zrobiliśmy wspólne zdjęcie, podziękowaliśmy p. Justynie i postanowiliśmy, że wesprzemy 
fundację pomagającą północniakom. 
      I anegdota na koniec: – Co to jest pies północy? -Jak to co ?! Pół nocy na podłodze, pół 
nocy na łóżku. 

Julia z 3a gim 

UCZNIOWIE HOGWARDU Z TAJNĄ MISJĄ W 6 C 

 
 

 

Dzisiaj na trzeciej godzinie lekcyjnej do klasy 6c zawitali uczniowie Hogwardu.  Mieli tajną 
misję do wykonania – musieli przekazać wiadomość listowną od Harrego Pottera.                     
Nasz Harry zaginął i pisze prośbę do swoich kolegów z 6c o pomoc w odnalezieniu go. 
List – tajemnicza sprawa, bo zawierał ukryte zaklęcie, które może pomóc.  
Już ostatni rok realizujemy wspólne poszukiwania i odkrywamy coraz to nowsze fakty. 
Wiemy już, ze Harry utknął gdzieś, gdzie jest ciemno i widzi tylko dwa kolory: biały                          
i czarny. Zaintrygował nas …..Musimy rozszyfrować ukrytą wskazówkę i pomóc mu 
wrócić do nas. Zostało nam już tylko kilka miesięcy na wspólną zabawę z innowacją 
pedagogiczną dla klasy 6c – WHERE IS HARRY POTTER? Jak myślicie, uda się? Mam 
nadzieję, że będziecie śledzić nasze postępy, a może i ktoś z Was pomoże nam                     
w odnalezieniu Harrego? 

SZPIKOWA PACZKA – AKCJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

W tym roku szkolnym ponownie przyłączamy się do akcji SZPIKOWA PACZKA DLA 
ONKODZIECIACZKA. 



 

      Do 30 listopada będzie trwała zbiórka dla małych pacjentów z Onkologicznego 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Przedział wiekowy 0-18 lat. Co można podarować ? 
Zabawki, pluszaki, lalki, książki, kolorowanki, piłki, gry planszowe, artykuły biurowe, 
puzzle itp.  
Na oddział można zawieźć tylko NOWE RZECZY. Upominki dla onkodzieciaczków można 
przynosić do sali nr 4 (p. Beata Borowska) lub 16 (p. Anna Racka). 
Pamiętajmy!   Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!   Janusz Korczak 

 DOBRO ZAWSZE POWRACA! 
 

JESIEŃ W LESIE – WYCIECZKA KLASY 2A 

 

   12 września 2018r.  wybraliśmy się do pobliskiego lasku na Górce Poznańskiej                              
w poszukiwaniu jesieni. Na lekcjach rozmawialiśmy o „ złotej polskiej jesieni” i chcieliśmy 
się przekonać, dlaczego polska jesień jest złota? Zabraliśmy ze sobą torby na ewentualne   
jesienne skarby.   

   Poranek powitał nas pięknym słońcem. Nie tracąc czasu, zaraz po pierwszym dzwonku, 
wyruszyliśmy na naszą wyprawę.  Gdy weszliśmy do lasu zauważyliśmy, że jest w nim 
ciszej, spokojniej, bezwietrznie. Mocno przygrzewające słońce jakby się gdzieś schowało. 
Pośród drzew czuć było większy chłód, w lesie panował przyjemny półmrok. Szybko 
zorientowaliśmy się, że dzieje się tak za sprawą drzew, które w lesie rosną gęściej, niż na 
przykład w parku. Są bardzo wysokie, dają więc większy cień. Przy tej okazji 
przypomnieliśmy sobie rodzaje drzew. Iglaste drzewa praktycznie nie zmieniły swojego 
wyglądu, poza modrzewiem, który pogubił gdzieś swoje igły. Z kolei drzewa liściaste 
przybrały nowe barwy: żółte, brązowe, pomarańczowe i czerwone. Krzewy głogu, 
czarnego bzu i dzikiej róży przystrojone były obficie cudownymi owocami. 

   W lesie zachowywaliśmy się cicho, żeby nie spłoszyć zwierząt. Żadnego leśnego 
mieszkańca jednak nie widzieliśmy. Spotkaliśmy za to pana, który spacerował po lesie                  
z pieskiem i bardzo ucieszył się na nasz widok. Opowiedział, jakie zwierzęta zamieszkują 
nasz lasek. Okazało się, że są tutaj czarne dzięcioły, kuny leśne i ostatnio pojawiło się 



 

dużo lisów. Zwierząt już tak dużo nie ma, ponieważ w sąsiedztwie lasu pobudowano  
domy. Dawny las był o wiele większy, ale dużo drzew zostało wyciętych i teraz  w tym 
miejscu powstało osiedle. Dobrze, że chociaż trochę lasu w Kętrzynie zostało- 
stwierdziliśmy jednomyślnie. Tu jest pięknie. 

   Na skraju lasku wyszliśmy na polankę, usiedliśmy na górce i dalej podziwialiśmy piękny 
krajobraz. Zmęczeni długim spacerem posililiśmy się pysznymi kanapkami. Słońce 
świeciło, a my odpoczywaliśmy. Czas minął nam bardzo szybko. Podczas postoju 
niektórzy sporządzili  notatki z wycieczki. Powstały takie zapiski: 

– Jesienny las jest piękny i kolorowy. 
– Modrzew zrzuca igły, chociaż jest drzewem iglastym. 
– W lesie słońce jest mało widoczne i wiatr jest słabszy, niż na polu. 
– Jesień jest bogata, ma dużo skarbów i dlatego nazywa się złota. 
   Nie udało nam się spotkać babiego lata. Mamy nadzieję, że jeszcze je zobaczymy, może 
w parku? 

                                                                        Agnieszka Dziemiańczyk i uczniowie klasy 2a     

TAN 

 

                     W sobotnie popołudnie 13.10.18r. w hali MOSiR “Jedyneczki” zaśpiewały 
podczas Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych TAN. To jest cykliczna impreza 
organizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dobrze, że w tym roku mogliśmy mieć 
swój wkład w jej przebieg. Uczniowie zetknęli  się z twórczością artystyczną osób 
niepełnosprawnych nie tylko z Polski. W podziękowaniu wszyscy otrzymali poduszeczki 
własnoręcznie wykonane przez uczestników warsztatów. 
   To był miło spędzony czas. 

 

 



 

BIJEMY REKORD RAZEM Z WOŚP 

 

           16 października po raz drugi uczniowie naszej szkoły pomagali w biciu rekordu                   
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą 
liczbę osób.  Dołączyliśmy do wydarzenia zorganizowanego przez WOŚP w ramach  
obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Jego celem 
jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do 
osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. 
W tym roku było nas dwa razy więcej  – aż 181 osób. Byli to uczniowie, nauczyciele                 
i rodzice. 

Zaczęliśmy punktualnie o 12.00 i wytrwaliśmy do 12.30.  Rekord bili uczniowie klas 
1d, 2a, 2b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c i 5e. Była to świetna zabawa połączona z nauką pierwszej 
pomocy i współdziałaniem. Takie wydarzenie powinno nam przypomnieć, że pierwsza 
pomoc jest ważna  i  naprawdę warto jej się uczyć.  

Organizatorami były panie: Agnieszka Dziemiańczyk, Renata Kliszewicz, Ania Racka, 
Dorota Szakiel. 

Dziękujemy  pani dyrektor Barbarze Groch, pani Agnieszce Trypuckiej, panom 
Markowi Gabryszakowi, Andrzejowi  Hapońskiemu  i Jarosławowi Mularewiczowi  oraz 
rodzicom klasy 2b za udział w przedsięwzięciu. 

Koordynator  akcji Renata Kliszewicz 
 

 



 

               

 

DZIEŃ JABŁKA 

 

          7 października 2018r.  w naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy ,,Dzień 
Jabłka”.  Była to  okazja do promocji zdrowego odżywiania.  Zadaniem dzieci było 
wykonanie opaski, medalu lub modelu  z motywem jabłka.   
W akcję najbardziej zaangażowali się uczniowie klas  I – III, gdzie dzieci były ubrane                   
w kolorach jabłek. Wystawę prac plastycznych można było podziwiać na I piętrze.  
Organizatorzy bardzo dziękują za włączenie się w przygotowanie ,,Dnia Jabłka”. 

Alicja Zwierzykowska i Maria Sowińska 



 

 

     

  

 

 



 

XVIII DZIEŃ PAPIESKI POD HASŁEM  “PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” 

 

     W niedzielę 21.10.18r. podczas Mszy Św.  w kościele św. Katarzyny  zespół “Jedyneczki” 
w składzie: Izabela Ławrywianiec, Zuzanna Wielgus, Nikola Rogińska, Lidia Korzeniewska, 
Maja Karanowska, Jakub Sieńko, Maciej Pędzich, Lena Ulkowska-Wojnach, Gabrysia 
Janowska, Jula Sokołowska, Nikola Broniek, Inez Grochala, Lila Lech - uczcił pamięć 
niezwykłego Świętego Jana Pawła II, którego życie i pontyfikat zmieniły losy Polski                        
i całego świata.  Uczniowie zaśpiewali i przypomnieli słowa papieża skierowane do ludzi              
z wielką ojcowską troską i miłością. 
 
Kochany Ojcze! 
Mówiłeś kiedyś – tu u nas w Polsce, 
że oto rzucasz słowa na wiatr. 
Wiatr je wysłuchał… 
I poniósł dalej… 
i dobrze zasiał… 
bo obrodziły one wspaniale. 
Dlatego klęka przed Tobą nie tylko cała Polska,  
lecz cały świat! 
Dzieci do występu przygotowały panie: Małgorzata Piekarska i Dorota Gwarda. 

JESIEŃ LIŚCIA JASIA 

    



 

               22.10.2018r. uczniowie kl. 1b wraz z wychowawczynią oraz p. Agnieszką udali się                 
do Powiatowej Biblioteki Publicznej  na zajęcia  z biblioterapii o tematyce  przemijania                
i umierania, pt. „Jesień liścia Jasia”. Celem tych zajęć jest pomoc w rozwiązywaniu 
problemów, jakie niesie życie codzienne poprzez czytanie. 
Uczniowie wysłuchali opowiadania Leo Buscaglia pt. „Jesień liścia Jasia”. Następnie 
porównali pory roku do pór życia człowieka. Wykonali ilustracje liści w różnych porach 
roku i umieścili je na kornie drzewa. 
To było bardzo pouczające spotkanie o starości, chorobach, najtrudniejszych 
pożegnaniach … 

   

S. Szymańska   

SNOWY Z WIZYTĄ W KLASIE 6D 

 

24.10.2018r. klasę 6D odwiedziła Pani Justyna Szymelfenig z pięknym psem Snowy. Pani 
opowiadała nam o fundacji ,, Kocham Husky i Malamuty ’’ ratującej psy, które nie miały 
warunków  do normalnego życia lub zostały oddane w ich ręce zaraz po urodzeniu. 
Snowy miała szczęście, gdyż urodziła się w stogu siana i szybko wraz z rodzeństwem 
została podopiecznymi fundacji. Pani pokazywała również zdjęcia innych zwierząt, 
którymi się opiekuje. W kilku przypadkach psy trzymane były na łańcuchu przez 
większość psiego życia, aż  łańcuchy wrosły im w szyję. Musiały przejść operacje. Był też 
piesek, który miał duże rany, nawet przy oczach. Dzięki fundacji i ludziom, którzy zbierali 
pieniądze na leczenie, te zwierzęta są dziś zdrowe i bezpieczne. Lekcja z Panią Justyną 
oraz Snowym była ciekawa, wzruszająca i pouczająca.  Z niecierpliwością czekamy na 
kolejne spotkanie. 
                                                                                                       Gabrysia Malińska z klasy 6D 



 

KONKURS HISTORYCZNY kl. IV 

 

 

 

22 X 2018r.  odbył się  szkolny konkurs 
historyczny „ZNAM STOLICE 

POLSKI”.  Udział wzięło 16 uczniów                         
z czwartych klas . 

 

 

Poziom konkursu był wyjątkowo wysoki i wyrównany.  
Test składał się z 27 uszczegółowionych pytań. Można było uzyskać maksymalnie 31 
punktów. Najlepszymi znawcami dziejów Gniezna, Krakowa i Warszawy okazali się : 
I miejsce – Vanessa Krzyżewska  4a 
II miejsce – Szymon Łata   4a 
III miejsce – Julia Rejnat   4b 
Na wyróżnienia zasłużyli: 
Maria Iwanowska 4a, Dawid Januszkiewicz 4a, Adrianna Banasik 4e, Kasia Dmytryszyn 4e, 
Kacper Szamrej 4e. 
Cieszy fakt, że w tak ważnym roku 2018 – roku stulecia odzyskania niepodległości – nasi 
uczniowie, którzy zaczynają swoją przygodę z historią są  jej pasjonatami i znawcami! 
Dziękuję p. A. Dudzie i p. A. Lesik za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. 
Dyplomy i nagrody zostały wręczone zwycięzcom w gabinecie p. dyrektora.  

Elżbieta Jadczak 

 



 

CZYTAMY RAZEM ZE SŁODZIAKAMI 

 
                 24 października w naszej auli uroczyście zakończyliśmy czytelniczy konkurs 
edukacyjny  Szkolne Przygody Gangu Słodziaków. Dzieci z klas 1-3 już od września czytały 
w domu ulubione książki. Motywowały je do tego nagrody – kolorowe naklejki, wręczane 
przez wychowawczynie. Nie tylko uczniowie czytali. Nauczyciele, podczas lekcji, głośno 
czytali opowieści z książki „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu 
Słodziaków”. 
 Na podstawie wspomnianej książki powstały piękne prace. I tak klasy pierwsze: rysowały 
historie, drugie tworzyły  komiksy (rysunki z elementami tekstów), zaś klasa trzecia 
napisała krótkie historyjki, które zilustrowała. 
Koordynatorami projektu w szkole były nauczycielki szkolnej biblioteki, panie: Agnieszka 
Trypucka i Aneta Duda. 
W spotkaniu uczestniczył nasz gość specjalny: pani Irena Dziadoń z Nadleśnictwa 
Srokowo, która opowiedziała o  zwyczajach leśnych zwierząt. Dzieci dowiedziały się, że  
bohaterowie książki: ryś Rysio, jeż Jerzy, bóbr Borys, sowa Zosia, lis Lucek i  zając Zuzia to 
mieszkańcy naszych polskich lasów. To była niezwykle cenna i wartościowa lekcja 
edukacyjna . 
Pani leśnik przeczytała nam również pasjonującą historię o przygodach zwierząt z  leśnej 
polany.  Na zakończenie uczniowie wspólnie z maskotkami „Słodziakami” połączyli się                      
w tańcu. 
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Po raz kolejny udowodniliśmy w naszej 
szkole, że  głośne czytanie może być zabawą i przyjemnością. To świetny sposób, by 
rozbudzić wyobraźnię i zainteresowanie otaczającym światem. 
 Klasy zaangażowane w realizację projektu:  1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a 
oraz wychowawcy: p. Beata Borowska, p. Sylwia Szymańska, p. Małgorzata Jalowska,              
p. Anna Racka, p. Agnieszka Dziemiańczyk, p. Renata Kliszewicz, p. Dorota Wilczak,                   
p. Ewelina Konieczna, p. Dorota Gwarda. 
Dziękujemy paniom: Annie Rackiej i Agnieszce Dziemiańczyk, które aktywnie włączyły się 
w przygotowanie naszej czytelniczej uroczystości. 
Sprawozdania o podjętych działaniach i sposobach ich realizacji zostały przesłane do 
organizatora, a przed nami etap ogólnopolski. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.  
A&A 
 



 

    
 

CZY TO PRAWDA, ŻE JESIEŃ JEST SMUTNA? 

 

                   

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, jesień nie jest ani smutna, ani szara. 
25 października przekonała się o tym, klasa 1a na zajęciach bibliotecznych. Uśmiechnięta 
pani Bożenka Musielak  przywitała pierwszoklasistów w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Następnie wysłuchaliśmy pięknych wierszy o jesieni, rozmawialiśmy na temat jej oznak,                  
a także zastanawialiśmy się za co lubimy naszą jesień. Po tej krótkiej części teoretycznej 
uczniowie przystąpili do plastycznej działalności twórczej: wszyscy rysowali kolorowe 
liście a grupa sześciu osób stworzyła piękne, jesienne drzewo. Podczas naszego spotkania 
panowała radosna i miła atmosfera.   Na koniec czytelnicy z 1a mogli wypożyczyć książki.    
                                                                                                                    
To był bardzo miło spędzony czas. 



 

KONCERTY MUZYKI POLSKIEJ 

 

Rok 2018  to ważny rok w  historii naszego narodu – stulecie odzyskania niepodległości.  
Październik okazał się doskonałym miesiącem, by to uczcić. Uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w wyjątkowym koncercie muzycznym poświęconym muzyce polskiej.  
10.10.18r. klasy 4 i 5 poznały twórczość Fryderyka Chopina. Wysłuchały kilku utworów 
fortepianowych w opracowaniu na saksofony, gitarę i skrzypce. 29.10.18r.  starszym 
uczniom  naszej szkoły przedstawiono rolę twórców i artystów w walce o niepodległość. 
W auli rozbrzmiewała  muzyka  romantyczna  m.in.  St. Moniuszki,  K. Kurpińskiego,                    
H. Wieniawskiego, Z. Noskowskiego. Spotkanie zakończono konkursem i wręczeniem 
nagród wyróżnionym dzieciom. 
Muzyka niesie niezwykłe wartości, które były, są i  będą wpływały na  rozwój młodego 
człowieka. 

NOWINKI JEDYNKI 

 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do lektury 
naszej gazetki szkolnej 
„Nowinki Jedynki”. 
 Wersja: 
– elektroniczna: Nowinki 
Jedynki – październik 2018 
 –  papierowa dostępna                   
w bibliotece szkolnej. 
Miłej lektury! 

 
 

SUKCES W KONKURSIE 

http://sp1ketrzyn.pl/wp-content/uploads/2018/10/Nowinki-Jedynki-pa%C5%BAdziernik-2018.pdf
http://sp1ketrzyn.pl/wp-content/uploads/2018/10/Nowinki-Jedynki-pa%C5%BAdziernik-2018.pdf


 

„100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym organizowanym przez IPN w Olsztynie. Konkurs skierowany był do 
wszystkich szkół naszego regionu. Celem było kształtowanie świadomości i postaw 
patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń                
w historii Polski. W szkole wyłoniono laureatów najpiękniejszych prac, które 
reprezentowały naszą szkołę w konkursie. W dalszym etapie wyróżnienie otrzymał Adam 
Strzyż , uczeń klasy 4b. 

E. Krupienik 

PORTRET WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO 

 

Uczniowie uczestniczyli w szkolnym konkursie plastycznym ,,Portret Wojciecha 
Kętrzyńskiego”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 3 pod patronem Burmistrza 
Miasta Kętrzyn. Wyłoniono laureatów najpiękniejszych prac : 
kategoria klas 1-3 



 

I miejsce- Anna Warlak klasa III a 
II miejsce- Sebastian Kupis klasa IIa 
III miejsce- Joanna Sieńko klasa IIa 
wyróżnienie 
Anna Strzyż klasa IIIa 
Antoni Czejdo klasa IIa 
kategoria klas 4-6 
I miejsce – Katarzyna Dymytryszyn klasa IV e 
II miejsce – Adam Strzyż klasa IV b 
III miejsce – Amelia Kwiatkowska klasa V d 
kategoria klas 8 
I miejsce – Oliwia Tylutko 

opiekunowie: E. Krupienik , S. Szymańska 

CO PISZCZY W TRAWIE? 

 

 W ramach realizacji projektu bibliotecznego „1,2,3 … głośno poczytamy” uczniowie klasy 
Id postanowili zrealizować cykl zajęć poświęconych książce. Zajęcia rozpoczęli od 
odwiedzenia biblioteki szkolnej, podczas których poznały budowę książki. Dzieci 
uczestnicząc w innym programie ogólnopolskim, wymyślały i rysowały historie zwierząt. 
Postanowiły, że można by je złożyć w jedną wspólną książkę. W tym celu ogłosiliśmy 
klasowy konkurs plastyczny na okładkę do książki. Do wykonania tego zadania przydały 
się wiadomości zdobyte podczas lekcji bibliotecznej. Prace były wspaniałe. Jednak jury 
wybrało 6 najlepszych. To nie koniec naszych przygód z czytaniem. 

A. Racka 

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 



 

W sobotę 27.10.2018 w domu parafialnym przy parafii św. Katarzyny, odbył się po raz 
pierwszy BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Wydarzenie to jest odpowiedzą na sprzeczne              
z nauką kościoła pogańskie święto Hallowen. Jak na prawdziwy bal przystało imprezę 
rozpoczął tradycyjnie odtańczony polonez. Liczne grono uczniów z naszej szkoły 
przebrane za katolickich świętych i postacie biblijne, chętnie brało udział w konkursach               
i zabawach. Sala pękała w szwach. Biało – błękitne dekoracje sprawiły, że przez chwilę 
czuliśmy się jak w niebie. Nie zabrakło też tego, co lubimy najbardziej – słodyczy. Szkoda, 
że czas można było cofnąć tylko o godzinę. Chętnie byśmy przeżyli to jeszcze raz.    

Do zobaczenia za rok.   

Jakub Sieńko z klasy 6 a   

DLA NIEPODLEGŁEJ 

 

                      Żyjemy w wolnej Ojczyźnie, cieszymy się pokojem i suwerennością, nikt nam 
nie zakazuje być Polakami i mówić głośno o miłości do naszego kraju. Rok 2018 jest 
rokiem  podwójnego jubileuszu dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. 
Podobnie jak mieszkańcy miasta, uczniowie kl. IIa i IIc włączają się w obchody Roku 
Wojciecha Kętrzyńskiego i 100-lecia Niepodległości Rzeczpospolitej. Wspaniałymi lekcjami 
patriotyzmu są dla nich zadania realizowane w ramach projektu “Niepodległa”. 
Drugoklasiści pierwsze zadanie mają już za sobą. 26.10.18r. zrealizowali kolejne – poznali 
sylwetkę Wojciecha Kętrzyńskiego na niecodziennej lekcji historii, którą poprowadził Pan 
Tadeusz Korowaj (znany mieszkańcom miasta historyk, autor książek o Kętrzynie). Swoją 
ciekawą opowieścią, urozmaiconą o prezentację multimedialną, zainteresował dzieci 
ważnymi faktami historycznymi naszego miasta, tradycjami i kulturą. Uczniowie mieli 
możliwość zapoznania się z zabudową dawnego Kętrzyna, rozpoznawania kętrzyńskich 
ulic i budynków, które przetrwały do dziś. Po spotkaniu (pod opieką wychowawczyń:                
p. A. Dziemiańczyk i p. D. Wilczak), dzieci udały się pod pomnik Wojciecha Kętrzyńskiego, 
gdzie zapaliły 100 zniczy w barwach narodowych na 100-lecie Niepodległości. Światełka, 
ustawione w kształt flagi, pięknie wyglądały w centralnym punkcie Kętrzyna.  
D. Wilczak 
 



 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

 

5 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. To 
święto wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby przypomnieć sobie część                    
z nich. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują 
ważne prawdy życiowe. Ten dzień jest okazją, aby przypomnieć sobie ulubionych 
bajkowych bohaterów, którzy są nieodzownym elementem naszego dzieciństwa, 
stanowią często wzór.  
Uczniowie naszej szkoły uczcili to święto. Ci młodsi z klas I-III przebrali się za swoich 
ulubionych bohaterów, dzięki czemu na przerwach można było dostrzec przemykające 
korytarzem postacie:  księżniczek, wróżek, rycerzy, Spidermanów, Czerwonych 
Kapturków, wilków. Uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem pani Elżbiety Krupienik tworzyli 
plakaty, książeczki oraz kukiełki bajkowych postaci, które mogliśmy podziwiać na 
wystawie przygotowanej  na drugim piętrze. Bajkowi bohaterowie dzisiejszego dnia stali 
się tematem numer jeden. Od rana uczniowie klasy 3a odwiedzali pierwszoklasistów                      
i czytali im bajki.  W klasach panie wychowawczynie rozmawiały z dziećmi o mądrościach 
płynących z czytanych bajeczek. Następnie uczniowie ilustrowali utwory i rysowali 
bohaterów. Drugoklasiści uczestniczyli w turniejach klasowych. Dzieci obejrzały krótką 
inscenizację o „Czterech żywiołach” w wykonaniu uczniów klasy 3a pod kierunkiem pani 
Doroty Gwardy. Panie Dorota Wilczak i Agnieszka Dziemiańczyk przygotowały na tę 
okazję konkurencje związane z bajkami. W każdej klasie dzieci przedstawiały swoje 
bajkowe przebrania, pozostali zgadywali, jak nazywa się prezentowana bajkowa postać. 
Przygotowane zadania (układanie puzzli, przebieranie fasoli, rozwiązywanie krzyżówek, 
czytanie fragmentów bajek – odgadywanie tytułu bajki) dostarczyły dzieciom wiele 
radości. Ważnym akcentem podczas wspólnego spotkania było czytanie przez panią 
Agnieszkę Trypucką „Legendy o powstaniu państwa polskiego”- to z okazji zbliżającego 
się Święta Niepodległości, które przypada 11 listopada. Dzieci podczas czytanego tekstu 
uczestniczyły w zabawie ruchowej. Musiały uważnie słuchać czytany tekst,  żeby 
właściwie zademonstrować przedstawioną w nim sytuację. Wszyscy bawili się 
znakomicie. Zadania turniejowe zostały zaliczone przez wszystkich drugoklasistów. Dzieci 
w nagrodę otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. 

Agnieszka Dziemiańczyk 



 

CZYTANIE KLUCZEM DO WIELU SUKCESÓW 

 

       5 listopada 2018r. uczniowie klasy 1b rozpoczęli realizację innowacji pedagogicznej 
pt. „Czytanie kluczem do wielu sukcesów…”.         
 Głównym celem innowacji jest  zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie 
zamiłowania do literatury. Jej podstawowym założeniem jest popularyzowanie 
czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku . Podjęte przez nas działania mają na 
celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcenie do polubienia 
czytania, rozwijanie wyobraźni oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania               
z książką. W ramach innowacji uczniowie oprócz czytania książek będą wykonywać różne 
działania dostosowane do poziomu, możliwości i wieku dzieci. 

Pierwszym działaniem było poznanie regulaminu wypożyczania książek w bibliotece 
szkolnej. Pani Agnieszka pokazała  zbiory znajdujące się na półkach. Dzieci dowiedziały się 
także, jak należy dbać o książki. Następnie każdy mógł wybrać sobie pierwszą książkę do 
przeczytania  w domu. Dzieci były bardzo podekscytowane wizytą w bibliotece szkolnej. 

S. Szymańska 
 

 

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ ! 

 



 

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski, jak również w trosce o wychowanie 
dzieci i młodzieży inspirowane wzorcami osobowymi, Warmińsko-Mazurski Kurator 
Oświaty ogłosił wojewódzki konkurs pt. „100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-
lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania”. Konkurs adresowany był                      
do nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Celem konkursu było ukazanie sylwetek tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją postawą 
oraz zaangażowaniem w naukę i pracę, a także działalność społeczną dają przykład życia 
wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra. 
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nagrodzono prace naszych rodziców                         
i uczniów. 
Pani Ewa Smosarska zdobyła wyróżnienie za pracę pt. „W każdym człowieku drzemie 
talent”, której bohaterką była pani Dorota Gwarda. Dziewczynki z klasy 7a: Kinga 
Winarska i Alicja Służała otrzymały wyróżnienie za pracę pt. „Bohaterska polonistka 
Elżbieta Wąsik”. Już sam tytuł zdradził nam, kto jest według uczennic wzorem 
osobowym godnym naśladowania. 
Nagrodę w konkursie zdobyła  Zuzanna  Modliszewska z klasy 7a, dla której wzorem jest 
pani Anna Korenik w pracy  pt.  „Moja nauczycielka moim autorytetem”. 
Wszystkie prace zostaną opublikowane w formie książkowej pt. „Dar dla Niepodległej. 
Być wzorem dla innych”. 
 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  14 listopada 2018 r w Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie  podczas konferencji pt. „Polska szkoła w niepodległej Ojczyźnie”. 
Gratulujemy! 

Barbara Groch 

PODWÓJNY SUKCES “JEDYNECZEK” NA FESTIWALU W PIENIĘŻNIE 

 

 

W dniu 7.11.18r. zespół “Jedyneczki” reprezentował szkołę na XXIII Regionalnym 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie. Uczniowie zaśpiewali  po dwa 
utwory w kategorii zespół i soliści. Zespół doceniono i nagrodzono pierwszym miejscem.  
 Trzy solistki Zuzia Wielgus, Iza Ławrywianiec i Nikola Rogińska zaprezentowały wysoki  
poziom umiejętności. Jedną z nich –Zuzannę Wielgus– nagrodzono pierwszym miejscem. 



 

Wszystkie dziewczynki otrzymały nagrody rzeczowe i piękne statuetki przygotowane 
specjalnie na 100 rocznicę uzyskania niepodległości.  Historia Polski wyśpiewana przez 
uczestników festiwalu była doskonałą lekcją patriotyzmu. Znalazł się czas na 
poczęstunek,  gratulacje i  wymianę doświadczeń…a  w uszach rozbrzmiewały słowa 
pieśni 
…Ja to mam szczęście, że w tym momencie 
żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście… 
To był wyjątkowo dobrze spędzony dzień. Gratulujemy dzieciom i rodzicom ! 
 

5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU 

 

 
Uczniowie klasy 2a są w trakcie realizacji Ogólnopolskiego Projektu „5 porcji warzyw, 
owoców lub soku”, którego celem jest aktywne promowanie właściwych nawyków 
żywieniowych oraz poszerzanie wiedzy na temat korzystnego działania warzyw, 
owoców  i soków w codziennej diecie. Dzieci przez cały tydzień zgłębiały wiedzę na temat 
racjonalnego odżywiania. Dowiedziały się, że w codziennej diecie każdego człowieka 
powinno się znaleźć co najmniej 5 owocowo-warzywnych porcji  oraz zastępowanie 
jednej z nich szklanką 100% soku. Idąc  tym tropem postanowiliśmy przygotować zdrowe 
śniadanie, bogate w warzywa i owoce. Podczas wspólnej pracy powstały pyszne, 
kolorowe, zdrowe kanapki. Wszyscy doskonale bawili się tworząc barwne ilustracje na 



 

kromkach ziarnistego pieczywa. Każdy zadowolony był ze swojego dzieła, dumnie 
prezentował je przed obiektywem aparatu. Kanapki wyglądały tak apetycznie, że                          
aż chciało się je zjeść. Zasiedliśmy do pysznego, pełnowartościowego śniadania, pyszne 
kanapki popijaliśmy oczywiście zdrowym 100% sokiem. 

      Agnieszka Dziemiańczyk 
 

100.ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI-UROCZYSTOŚCI W SZKOLE 

 

 

Polska – to taka kraina, 
która się w sercu zaczyna… 

Dzień dla Niepodległej w naszej szkole postawił na nogi całą społeczność. Od samego 
rana panował ruch i podekscytowanie. W tym dniu każdy uczeń zadbał o strój galowy, 
ozdobiony dodatkami w barwach narodowych. Świętowanie rozpoczęły klasy 4-6. 
Prezentowały wybraną przez siebie postać, która wpisała się w historię naszego kraju. 
Wśród nich znaleźli się m.in.: Józef Piłsudski, Roman Dmowski- polityk i mąż stanu, Ignacy 
Paderewski- kompozytor i działacz niepodległościowy, generałowie: Władysław Sikorski                  
i Józef Haller, Józef Beck-współpracownik Józefa Piłsudskiego, Witold Pilecki- rotmistrz 
kawalerii Wojska Polskiego (WP), Jan Bytnar „Rudy” z Szarych Szeregów, Wanda Gertz 
„Lena”- major WP, dowódca jedynego kobiecego batalionu, Danuta Siedzikówna „Inka”, 
Jerzy Grzelak - młody powstaniec warszawski i inni. Nad wyborem postaci i ich 
przygotowaniem czuwali nauczyciele i rodzice. Nagrodzono wybrane klasy, ale brawa 
należą się wszystkim. Uczniowie spisali się na medal! Spotkanie przeplecione było 
wspólnym śpiewem ulubionej pieśni Józefa Piłsudskiego  -„Marsz Pierwszej Brygady”. 

Później do akcji wkroczyły klasy 1-3. Każda z nich przygotowała polską potrawę, którą 
również trzeba było zaprezentować. Na pięknie przystrojonych stolikach znalazły się 
między innymi: pierożki, pokuczaj, zupa fasolowa, kasza po królewsku, plińce z pomaćką, 
babka ziemniaczana. Profesjonalne jury oceniało je pod kątem historycznym, smakowym              
i estetycznym. To było bardzo trudne, bo wszystkie pięknie podane potrawy pysznie 
smakowały. Mogłyby śmiało konkurować z daniami  mistrzów  kuchni polskiej.  Rozdano 



 

nagrody i zabrano się do wspólnej degustacji. To był najsmaczniejszy punkt tego 
spotkania. Świętowanie uatrakcyjniono śpiewem  „Szarej piechoty”- pieśni, która 
powstała podczas I wojny światowej.  
Uczniowie  uczestniczyli w tym dniu w wyjątkowej lekcji historii. Dowiedzieli się, dlaczego 
Święto Niepodległości jest 11 listopada i dlaczego jest takie ważne oraz co by było, 
gdybyśmy nie odzyskali wolności? Z dumą wszyscy uczniowie wyrecytowali „Katechizm 
polskiego dziecka”. 
O godzinie 11.11 klasy 1-6 zgromadzone w sali gimnastycznej odśpiewały cztery zwrotki 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Jeszcze długo w uszach brzmiały słowa ostatniej zwrotki 
naszego hymnu: 

„Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno , pono nasi 
Biją w tarabany…” 

W tym momencie każdy był ważny i szczęśliwy, że żyje w  wolnej Ojczyźnie. 
Wielkie ukłony i podziękowania należą się wszystkim rodzicom, którzy przygotowali 
polskie potrawy i stroje, nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację tego 
dnia. To dzięki wspólnej pracy obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości w naszej 
szkole były takie wyjątkowe. 

 

100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI-UROCZYSTOŚCI 
W KĘTRZYNIE 

 

 



 

                         Dziś 11 listopada o godz.10 Mszą św. w Bazylice św. Jerzego rozpoczęły się  
 w Kętrzynie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. My również 
uczestniczyliśmy w tych uroczystościach. 
       Oprócz pocztu sztandarowego, naszą szkołę godnie reprezentowały wszystkie klasy 
czwarte wraz z p. dyr. J. Woronowiczem, wychowawczyniami, nauczycielami  i rodzicami. 
Po mszy w intencji Ojczyzny przeszliśmy na Plac Armii Krajowej, gdzie uczestnicy 
uroczystości złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem “W Hołdzie Poległym, 
Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956”. 
       Nie pozostaliśmy niezauważeni! Na uroczystości przybyliśmy z najstarszym z symboli 
narodowym – Orłem Białym (pomysł p. dyrektora). Orzeł Polakom  towarzyszył niemal 
przez całą historię, sięgając swym początkiem czasów piastowskich. Historia naszego orła 
jest historią Ojczyzny. Potężny, biały ptak symbolizował odwagę, królewskość, 
bohaterstwo oraz czystość dążeń narodu i państwa. 
 Wizerunek ten na stałe wrósł w świadomość narodową Polaków jako symbol siły, 
męstwa, władzy i majestatu Rzeczypospolitej. Jako symbol jedności narodowej był 
żywym przejawem rosnącej świadomości narodowej, dowodem ożywania uczuć 
patriotycznych. Jako symbol państwa i narodu towarzyszył wojskom królewskim w walce 
z najeźdźcami, był przedmiotem dumy i uwielbienia.  My również byliśmy dziś dumni, że 
mogliśmy z całym miastem uczestniczyć w tak ważnym dla każdego Polaka święcie                         
i dziękujemy za tę wyjątkową lekcję historii. 
 

 
autor zdjęć – Nasze miasto Kętrzyn.pl 

 

GIMNAZJALIŚCI DLA NIEPODLEGŁEJ 

 



 

    W dniu 11 listopada 2018r. uczniowie klasy 3a i 3b po raz ostatni wystawili poczet 
sztandarowy wygaszanego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II. Uczestniczyli                                      
w wyjątkowym nabożeństwie w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Jerzego oraz złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem na Pl. Armii Krajowej. 
  Nie zabrakło utalentowanych gimnazjalistek na Pl. Marsz. J. Piłsudskiego, gdzie 
Motomasuria -Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji  po raz czwarty  organizowało  
Niepodległościowy Piknik. Dziewczęta z zespołu wokalnego pod kierunkiem                                   
p. S. Biegańskiego zaśpiewały dla licznie zgromadzonych mieszkańców m.in. „Biały 
krzyż”, „Żeby Polska była Polską” i „ Dziewczynę z granatem”. 

 

Wieczorem po Mszy św. w intencji św. Marcina z Tours 
współtworzyliśmy z mieszkańcami Kętrzyna Orszak                           

św. Marcina. W przemarszu ulicami miasta udział 
wzięło ponad 30 gimnazjalistów pod opieką                            

p. I. Machwic i p. E. Jadczak. W amfiteatrze pysznymi 
rogalami częstowały nas gimnazjalistki z 3a i 3b ubrane 

w stroje ludowe. 

 

 

 

 

    

 

 

 Jesteśmy dumni, że tylu gimnazjalistów w ciągu całego dnia świętowało radośnie                               
i bezpiecznie wyjątkową 100-ną rocznicę powrotu Polski na mapę świata.  

Elżbieta  Jadczak 

 



 

PIERWSZAKI W BIBLIOTECE 

 
klasa 1a 

W listopadzie nasze pierwszaki uczestniczyły w pierwszej lekcji bibliotecznej. Dzieci 
poznały zasady zachowania się w bibliotece i sposób wypożyczania książek. Nie mogło 
też zabraknąć rozmów o poszanowaniu książek.  Głośne czytanie bajkowych zagadek 
było niewątpliwą zachętą do sięgania po literaturę dziecięcą. Niezwykle emocjonującym 
przeżyciem  było wybranie ciekawej książeczki i jej wypożyczenie. Od tej chwili pierwszaki 
stały się oficjalnymi czytelnikami szkolnej  biblioteki. Ukoronowaniem lekcji było 
ogłoszenie konkursu pt. „Najpiękniejsza zakładka do książki”. Na prace czekamy do 15 
listopada. 
 

  

 klasa 1b 

 

      klasa 1d 



 

 

klasa 1e 

MAZURSKIE MORCINKI 

 

                 Mazurskie Morcinki to impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez 
organizowanych w Kętrzynie 11 listopada. Podczas tegorocznej dwunastej edycji 
zorganizowanej pod hasłem “Nasza Niepodległa” można było usłyszeć występy 
artystyczne naszych uczniów z zespołu “Jedyneczki”. 
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem  czterech zwrotek Mazurka 
Dąbrowskiego.  Miało dwie odsłony. W pierwszej – poświęconej setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości – “Jedyneczki” zaśpiewały kilka pieśni patriotycznych                              
i wojskowych. Wprowadziły zebranych w tematykę spotkania poprzez piękne słowo    
 mówione i śpiewane. Najmłodsze przedstawicielki zespołu wykazały się dużą wiedzą na 
temat symboli narodowych.  Z dumą  zaznaczyły, że gdybyśmy nie odzyskali wolności, 
język polski zanikłby zupełnie, nie byłoby nas na mapie Europy i nikt nie znałby symboli 
narodowych.   
“A gdy Ciebie kto zapyta: 
Kto ty taki, skąd ty rodem? 
Mów, żeś z tego łanu żyta, 
żeś z tych łąk co pachną miodem… 
Zespół po raz pierwszy zaśpiewał przy akompaniamencie akordeonu w towarzystwie  pań 
z chóru “Wrzos”. 



 

Druga część poświęcona była 100 rocznicy śmierci  Wojciecha  Kętrzyńskiego. Nasi 
uczniowie przypomnieli postać patrona i jego zamiłowanie do poezji.  Wykonali też 
“Hymn o Kętrzynie” autorstwa  pani Stanisławy Łozińskiej.    
To wydarzenie obserwował sam marszałek Józef Piłsudski odgrywany przez ucznia klasy 
czwartej. To była kolejna,  niesamowita lekcja historii nie tylko dla naszych uczniów, ale 
też dla wszystkich zebranych mieszkańców miasta, którzy włączyli się w  świętowanie 
niepodległości.   

PRZEDSZKOLAKI PATRIOTYCZNIE 

 

  13 listopada 2018r. uczniów klasy 1b odwiedziły dzieci z Miejskiego Przedszkola 
Integracyjnego „Malinka” z grupy „Smerfy”. Przedszkolaki zaprezentowały piękne 
przedstawienie patriotyczne z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę.  Dzieci recytowały wiersze, śpiewały pieśni patriotyczne i zatańczyły piękny taniec 
z biało – czerwonymi flagami.  To była ciekawa i pouczająca lekcja. 

S. Szymańska 

Z FLAGĄ NARODOWĄ PRZEZ NAJNOWSZĄ HISTORIĘ POLSKI 

 



 

14 listopada 2018r. klasa 6b, na zaproszenie pracowników naszego muzeum, 
uczestniczyła   w prelekcji, którą prowadził pracownik IPN – u. To była kolejna okazja, by 
dowiedzieć się czegoś więcej na temat drogi Polski do odzyskania niepodległości. 
Na początku młodzież obejrzała świetną pięciominutową animację – historię naszego 
narodu w latach 1914 -1918. Następnie  przybliżono im sylwetki najważniejszych postaci 
pokolenia niepokornych, tj. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego 
Paderewskiego, ludzi, których  różniły wizje przyszłej Polski, ale łączył  patriotyzm. 
Uczestnicy dowiedzieli się, że dzięki artystom, poetom, myślicielom czy przywódcom 
duch polskości trwał  w narodzie, którego ojczyznę wymazano z mapy świata. Na koniec 
prowadzący opowiadał o naszych symbolach narodowych, które towarzyszyły Polakom 
w najważniejszych wydarzeniach, aż po czasy nam współczesne. 

To była kolejna ciekawa lekcja historii i patriotyzmu. 

Dorota Aronowska 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA JUŻ BLISKO! 

 

26 XI 2018r. obchodzimy w naszej szkole po raz już XI ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO 
MISIA. 
Z tej okazji ogłaszamy konkursy dla klas 1-8 i gimnazjum: 
a) „Mój przyjaciel miś” – konkurs plastyczny 
– prace wykonane  dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, 
wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolage, szyte, dziergane itp.). 
– format prac dowolny. 
b) „Misiowe rymowanki i wyliczanki” – konkurs literacki 
– forma, długość rymowanki lub wyliczanki  dowolna. 
Na prace czekamy w bibliotece szkolnej do 21 listopada ( wtorek). 
26 listopada (poniedziałek) zostanie  zorganizowana wystawa pt. „Misiolandia”. Zostanie 
wybrany NAJSTARSZY, NAJMNIEJSZY i NAJGRUBSZY MIŚ WYSTAWY. Czekamy na misie  
w bibliotece szkolnej do dnia 23.11.18r.  Bardzo prosimy podpisać maskotkę (imię, 
nazwisko, klasa). 



 

NAGRODY Z KURATORIUM ODEBRANE 

 

W ramach obchodów 100-lecia 
niepodległości Polski, jak również w trosce 

o wychowanie dzieci i młodzieży 
inspirowane wzorcami osobowymi, 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 
ogłosił wojewódzki konkurs pt. „100 

życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-
lecie Niepodległej – wzory osobowe godne 

naśladowania”. Konkurs adresowany był 
do nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 
Celem konkursu było ukazanie sylwetek tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją postawą 
oraz zaangażowaniem w naukę i pracę, a także działalność społeczną dają przykład życia 
wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra. 
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nagrodzono prace naszych rodziców                     
i uczniów. 
Pani Ewa Smosarska zdobyła wyróżnienie za pracę pt. „W każdym człowieku drzemie 
talent”, której bohaterką była pani Dorota Gwarda. Dziewczynki z klasy 7a: Kinga 
Winarska i Alicja Służała otrzymały wyróżnienie za pracę pt. „Bohaterska polonistka 
Elżbieta Wąsik”. Już sam tytuł zdradził nam, kto jest według uczennic wzorem 
osobowym godnym naśladowania. 
Nagrodę w konkursie zdobyła  Zuzanna  Modliszewska z klasy 7a, dla której wzorem jest 
pani Anna Korenik w pracy  pt.  „Moja nauczycielka moim autorytetem”. 
Wszystkie prace zostaną opublikowane w formie książkowej pt. „Dar dla Niepodległej. 
Być wzorem dla innych”. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się  się  14 listopada 2018 r w Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie podczas konferencji pt. „Polska szkoła w niepodległej Ojczyźnie”. 
Gratulujemy! 

 



 

MOSKIEWSKA REWIA NA LODZIE 

 

16 listopada uczniowie klas drugich uczestniczyli w wycieczce do Olsztyna. Wzięli udział  
w zorganizowanym przez Agencję „Magart” przedstawieniu znanej z występów na całym 
świecie, jedynej w swoim rodzaju Moskiewskiej Rewii na Lodzie. W olsztyńskiej hali Urania 
artyści zaprezentowali fantastyczne, baśniowe widowisko dla dzieci oparte na motywach 
baśni H.CH. Andersena „Królowa Śniegu”. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem 
doskonałej, oryginalnej muzyki, choreografii pełnej popisów indywidualnych artystów, 
zawierających trudne elementy jazdy figurowej na lodzie, bogata warstwa 
scenograficzna, zwłaszcza wspaniałe kostiumy, dekoracje, gra światła oraz efekty 
pirotechniczne. Dzieci obejrzały znaną baśń w innym, nowym, interesującym  wydaniu. 
Bardzo im się podobała taka interpretacja, długo opowiadały o młodych zdolnych 
artystach. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

 

14 listopada klasy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e oraz 3a gościły w Olsztynie. Celem naszej wyprawy było 
widowisko w wykonaniu Moskiewskiej Rewii na Lodzie,  która zaprezentowała 
fantastyczną adaptację znanej wszystkim baśni H.Ch.Andersena pt. „Królowa Śniegu”. 
Z zapartym tchem oglądaliśmy przepiękne przedstawienie. Szczególną uwagę 
zwróciliśmy na doskonałą i oryginalną oprawę muzyczną, choreografię pełną 
indywidualnych popisów, zawierających trudne elementy jazdy figurowej na lodzie, 
bogatą scenografię, a zwłaszcza wspaniałe kostiumy oraz efekty pirotechniczne. 
Spektakl dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń zwłaszcza, że pierwszy raz 
braliśmy udział w takiej działalności artystycznej. Przeżyte emocje towarzyszyły nam                   
w drodze powrotnej do domu. 



 

NIEZWYKŁY GOŚĆ 

 

14 listopada 2018r. uczniowie klasy 2a mieli przyjemność gościć na lekcji niezwykłą osobę. 
Pan Rafał Truszkowski,  trener personalny, prywatnie tata naszej klasowej koleżanki  
Blanki,  przybył  na lekcję, żeby porozmawiać z dziećmi na temat aktywności fizycznej 
oraz zdrowego odżywiania. W związku  z realizacją przez uczniów Ogólnopolskiego 
Programu „5 porcji warzyw, owoców i soku”, dzieci chciały zweryfikować swoją wiedzę 
na temat zdrowego trybu życia. Pan Rafał na co dzień prowadzi bardzo zdrowy tryb życia, 
właściwe, zdrowe odżywianie jest mu niezbędne do osiągania sukcesów sportowych 
(udział w zawodach Pucharu Polski w Kulturystyce i Fitnessie). Na co dzień jest 
instruktorem kulturystyki i fitnessu, trenerem personalnym. Pomaga innym w osiągnięciu 
lepszego  i zdrowego wyglądu, w poprawie samopoczucia, układa treningi do 
modelowania sylwetki, dopasowuje plany żywieniowe indywidualnie do trybu życia osoby 
oraz uprawianych dyscyplin sportowych i metod treningowych. Pan Rafał wspólnie            
z uczniami ustalił, co powinno znaleźć się  w diecie dzieci, które się uczą, mają dużo zajęć 
pozalekcyjnych. One zaś śmiało zadawały pytania, na które pan Rafał chętnie                                    
i wyczerpująco odpowiadał. Już umówiły się na wspólny wiosenny trening.  Dziękujemy 
za to spotkanie, życzymy sukcesów sportowych i osobistych. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

WIELOPOKOLENIOWY KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 

 



 

 

 

 

15.11.18r. w sali kinowej miało miejsce  wyjątkowe wydarzenie.  Po raz pierwszy pasję do 
śpiewania połączyły zespoły “Jedyneczki”, “Mini Jedyneczki” i grupa chórzystek  WMU 
Trzeciego Wieku dając wspólnie koncert najpiękniejszych pieśni patriotycznych                              
i żołnierskich. Na żywo akompaniował grupie na akordeonie  pan Jan Nowak. Licznie 
przybyli mieszkańcy Kętrzyna, wyposażeni w odpowiednie śpiewniczki z dużym zapałem 
przyłączyli się do wspólnego śpiewania. Rozbrzmiewały m.in. „Legiony”-ulubiona pieśń 
marszałka Józefa Piłsudskiego, „Wojenko, wojenko”, „Marsz strzelców”- jedna                    
z najstarszych pieśni wojennych ostatnich 100 lat oraz pieśni z okresu powstania 
warszawskiego: „Warszawskie dzieci” i „Warszawo ma”. Dzieci przybliżyły też postać 
walecznego Jana Bytnara ps.”Rudy”, członka “Szarych Szeregów”, znanego z wielu akcji 
sabotażowych wymierzonych w niemieckie siły zbrojne. Żywiołowo wykonana piosenka 
“Dziś idę walczyć mamo” zakończyła okres II wojny światowej.  Na scenie pojawiła się 
również postać samego Józefa Piłsudskiego – pierwszego marszałka w wyzwolonej 
Polsce. 

“Ja to mam szczęście, że w tym momencie 
żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, 
ja to mam szczęście…” 
Tymi słowami  refrenu ostatniej pieśni zakończono  muzyczno – słowne spotkanie                         
z historią naszego kraju ostatnich 100 lat. 



 

Podczas koncertu panowała wyjątkowa atmosfera. Były chwile wzruszeń, radości, 
bisowanie piosenek, kwiaty i drobne upominki wręczone artystom. Dzięki współpracy 
wielu osób i przychylności KCK możliwa była organizacja tak wyjątkowego spotkania. 
Należą się więc podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego 
wydarzenia.  

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” 

ZAKOŃCZONY! 

 

 

Uczniowie klas drugich i trzecich zakończyli realizację zadań z programu „5 porcji zdrowia 
w szkole”. W czasie zajęć prowadzonych przez panie: D. Gwardę, A. Dziemiańczyk,                    
R. Kliszewicz, E. Konieczną,  D. Wilczak  poznawali oni tajniki zbilansowanej diety,                            
a w szczególności rolę owoców i warzyw,  których należy spożywać 5 porcji dziennie 
(także w postaci soków). Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się rebusy i zagadki, 
a także zabawy zaproponowane przez autorów programu: „Zakodowane owoce”, 
„Witaminy w moim imieniu”, „Dyktando w ruchu”. Zdobytą w czasie zajęć wiedzę 
uczniowie mogli zastosować podczas układania jadłospisów, sporządzania w szkole 
drugiego śniadania (sałatek owocowych, kanapek i soków). W realizację zadań zostali 
zaangażowani też rodzice – wspólnie z dziećmi przygotowywali niezbędne produkty do 
przygotowania śniadań, rozwiązywali  krzyżówki, układali hasła promujące zdrowe 
odżywianie się i wskazujące korzyści wynikające ze spożywania owoców, warzyw                         
i soków. Zadaniem podsumowującym zdobyte wiadomości i umiejętności było wykonanie 
plakatu, którego przekaz był skierowany zarówno do Ziemian, jak i Kosmitów i oczywiście 
dotyczył spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soków w ciągu każdego dnia.  Zdjęcia 
plakatów zostały wysłane do organizatora konkursu ogólnopolskiego. Wspaniałe 
spotkanie z witaminami przedstawiają fotografie wykonane w czasie zajęć. 

                                                                                                                                                  D.Wilczak 

 

 



 

SPOTKANIE Z CIEKAWYMI LUDŹMI 

 

W listopadowy poniedziałek klasę 6a odwiedziła fizjoterapeutka – pani Beata Górska.  
Celem spotkania było pokazanie, a zarazem nauka właściwych postaw na zdrowy 
kręgosłup. Spotkanie było formą ćwiczeń. Pani Beata demonstrowała na uczniach 
właściwe pozycje podczas stania, siedzenia i chodzenia. A wszystko po to,  żeby nie 
obciążać kręgosłupa. Podkreśliła też szkodliwość wad postawy na pracę całego 
organizmu. Zachęcała do zmian nawyków  i “odwrócenia” ich.  Zadaniem fizjoterapeuty 
jest zarzucenie wędki, ale  to wy musicie złapać haczyk, ćwiczyć i pilnować” – dodała na 
zakończenie. 
Spotkanie było okazją do opowiedzenia o trudnej pracy fizjoterapeuty, który stale 
pogłębia swoją wiedzę i umiejętności. Każde ćwiczenie musi najpierw przećwiczyć wiele 
razy na sobie, żeby  móc robić to z innymi. Dużą rolę odgrywa tu sprawność fizyczna.  
Pani Beata odwiedzi też inne klasy, bo chce wyrobić w dzieciach nawyk myślenia                           
o przyjmowaniu właściwych postaw. 

 

 

 



 

SUKCES W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że praca konkursowa klasy 1b pod kierunkiem pani Sylwii 
Szymańskiej  zdobyła wyróżnienie w czytelniczym konkursie edukacyjnym „Szkolne 
Przygody Gangu Słodziaków”. 
Serdecznie gratulujemy kreatywności, zaangażowania społeczności szkolnej i ciężkiej 
pracy włożonej w realizację zadania konkursowego, które zaowocowało wyróżnieniem 
na tle prawie 5000 prac przyjętych do konkursu. Wśród nich były prace z klas: 1a, 1d, 2a, 
2c, 3a. 

BITWA NA WIERSZE – ELIMINACJE i FINAŁ 

 



 

W naszej szkole mamy mocno zakorzenione tradycje recytatorskie. Od lat wśród uczniów 
kształtowana jest wrażliwość na piękno ojczystego języka i upowszechnianie kultury 
żywego słowa. Tym razem doskonałą okazją do zaprezentowania ich umiejętności 
recytatorskich była kolejna edycja BITWY NA WIERSZE zorganizowana przez Powiatowy 
Dom Kultury w Kętrzynie. Uczestnicy prezentowali wiersze dwóch kętrzyńskich poetek 
Pań Stanisławy Łozińskiej i Elżbiety Wąsik. 
 

 
                                 W ciągu dwóch dni (19 i 20 listopada) na scenie “Czerwonego Tulipana”                     
zaprezentowali się: 

 Adam Modliszewski  z klasy 1a,  
 Sebastian Kupis z klasy 2a,  
 Emil Górski (z siostrą Igą), Kasia Koczela (z mamą Martą), Ania Strzyż                                  

(z bratem Adamem), Igor Malinowski i Ania Warkowska (z siostrą Kasią) z klasy 3a, 
 Adam Strzyż z klasy 4b,  
 Martyna Jurewicz, Nathan Lewkowicz, Oliwia Dutko i Aleksandra Trypucka z klasy 

5c, 
 Wiktor Smosarski (z mamą Ewą) i Nikola Rogińska z klasy 6a, 
Do finału, który odbył się 21.11.2018 r. o godz. 16:00 jury zakwalifikowało: Kasię Koczelę, 
Sebastiana Kupis, Nikolę Rogińską, Wiktora Smosarskiego, Anię Strzyż i Aleksandrę 
Trypucką. W każdej kategorii prezentowało się pięcioro uczestników. Jury miało nie lada 
wyzwanie, ponieważ poziom konkursu był wyrównany. Wśród laureatów znaleźli się: 

 w kategorii 11 lat i więcej – I m-ce Wiktor Smosarski wraz z mamą Ewą,                          
II m-ce Nikola Rogińska, wyróżnienie Aleksandra Trypucka,  

 w kategorii 7 – 10 lat – I m-ce Ania Strzyż z bratem Adamem, III m-ce Katarzyna 
Koczela, wyróżnienie Sebastian Kupis.  

Wielkie gratulacje należą się młodym recytatorom, którzy pomimo natłoku obowiązków 
chętnie wzięli udział w kolejnej edycji tego wyjątkowego wydarzenia.  
 
 

 



 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAWODÓW 

 

              Podczas zajęć z Doradztwa Zawodowego uczniowie klas: VII b i VII c spotkali się                          
z przedstawicielami zawodów. Zaproszeni goście pani Paulina Michalak, nauczyciel 
przedszkola „Puchatek” i pan Tadeusz Łazarski, pracownik budowy w interesujący, 
momentami zabawny sposób prezentowali swoją pracę, jej zalety,  wady  oraz  drogę 
kształcenia jaką należy przebyć,  aby móc  wykonywać określony zawód. Z pewnością 
kompetentne wypowiedzi gości miały ogromne znaczenie dla młodzieży. Dziękujemy! 

Beata Balak-Rawinis 

 

 

GIMNAZJALIŚCI W SMERFOWEJ KRAINIE 

     



 

22. 11. 2018 r. uczniowie klasy 3b wygaszanego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II                          
w Kętrzynie, pod opieką wychowawcy Agnieszki Czeszun, odwiedzili miejsce, do którego 
każdy, czy to mały, czy duży chciałby powrócić… Mowa tu o przedszkolu, a dokładnie 
nowoczesnym, nowym miejscu w Kętrzynie tj. Smerfowej Krainie. Pani Małgorzata Pałasz 
oprowadziła młodzież, prezentując wspaniałe walory tego miejsca. Najważniejszym 
punktem spotkania był występ młodzieży przed czterolatkami oraz pracownikami szkoły. 
To było wyzwanie !!! Lekko stremowani gimnazjaliści zaprezentowali się jak zwykle 
świetnie. Zaśpiewali piosenki, wyrecytowali wiersze o tematyce niepodległościowej. 
Włączyli dzieci do wspólnej zabawy w układanie puzzli, zabawy ruchowe oraz szalone 
zabawy z chustą animacyjną i czerwono-białymi balonami a wszystko w patriotycznym 
temacie. Podczas spotkania zaprezentowały się również przedszkolaki, śpiewając 
piosenkę pt. „Co to jest niepodległość?” oraz „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Trzecia klasa gimnazjum to czas wyboru zawodu i szkoły średniej przez młodzież. 
Podczas dzisiejszego spotkania uczniowie mieli możliwość poznania wyjątkowego pana 
Zbigniewa Mirocha, nauczyciela wychowania przedszkolnego, który opowiedział o swojej 
pracy, o wielkiej pasji i powołaniu, o tym jaką ścieżkę zawodową należy wybrać, aby 
wykonywać w przyszłości zawód nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 
Mamy nadzieję, że to wzruszające spotkanie zapadnie w pamięci nie tylko gimnazjalistom, 
ale także wychowankom Smerfowej Krainy. 

 

Agnieszka Czeszun 

SPOTKANIE Z PANIĄ WETERYNARZ 

 



 

Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, nie może być dobrym człowiekiem”. (Artur Shopenhauer) 

23 listopada 2018r. do klasy II D zawitał wyjątkowy gość – lekarz weterynarii – p. Olga 
Darda, która pracuje w Lecznicy Zwierząt w Kętrzynie. Celem spotkania było poznanie 
pracy weterynarza oraz zdobycie wiedzy na temat pielęgnacji zwierząt domowych. Pani 
Olga z wielkim zaangażowaniem opowiedziała nam o swojej pracy, a także ciekawostki na 
temat różnych zwierząt.  Dzieci dowiedziały się o konieczności szczepień, wizyt 
kontrolnych w gabinecie weterynarza, a także o przestrzeganiu higieny po każdej 
zabawie z pupilem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania 
dotyczące ich pielęgnacji oraz leczenia.  Opowiadały o swoich zwierzętach domowych                 
i wspomniały również o zorganizowanej przez klasę zbiórce karmy dla zwierząt.                  
W podziękowaniu za przeprowadzoną lekcję, cenne wskazówki oraz nowe wiadomości, 
uczniowie podarowali pani słodki upominek. 
Dziękujemy p. Oldze za poświęcony czas oraz przybliżenie zawodu weterynarza. Być 
może dzieci zainspirowane właśnie tą wizytą, odkryją w sobie pasję i predyspozycję do 
pracy w tym zawodzie. 
 

MUZYCZNA SOBOTA 

 

 

24.11.2018r. była wyjątkowo ciężką sobotą dla trzech solistek z zespołu “Jedyneczki”: 
Zuzanny Wielgus, Nikoli Rogińśkiej i Izabeli Ławrywianiec. Dziewczyny z samego rana 
pojechały do Mrągowa, aby wziąć udział w festiwalu patriotycznym. Następnie 
zaprezentowały się na lokalnej scenie w Kętrzyńskim Centrum Kultury, gdzie już po raz 14. 
zorganizowano Festiwal Młodych Wykonawców Piosenki. Wyzwanie było dość duże, 
ponieważ na każdy przegląd przygotowano zupełnie inny repertuar.  
W Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie odbył się tego dnia I Wojewódzki Festiwal 
Pieśni Patriotycznej “Z pieśnią przez wieki”.  
To wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania wyjątkowego jubileuszu 100-
lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na scenie Centrum Kultury i Turystyki 



 

zaprezentowało się 45 uczestników (tylko w kategorii uczestników z klas IV-VII) z różnych 
zakątków naszego województwa tj. Olsztyna, Słup, Bartoszyc, Mrągowa, Kętrzyna.  
Zachęcamy również do obejrzenia relacji z Regionalnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej                 
i Wojskowej w Pieniężnie, podczas którego wyróżniono naszych uczniów. 

występ Nikolii Rogińskiej (47 min – 52 min 10 sek) 
występ Izy Ławrywianiec (52 min 30 sek – 58 min 20 sek) 
występ Zuzi Wielgus (58 min 40 sek – 1 godz 5 min 24 sek) 
występ zespołu “Jedyneczki” (1 godz 25 min 40 sek – 1 godz 31 min 20 sek) 

 

KOCHAMY PLUSZOWE MISIE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SFUFTPS0meo&t=565s
https://www.youtube.com/watch?v=SFUFTPS0meo&t=565s
https://www.youtube.com/watch?v=SFUFTPS0meo&t=565s
https://www.youtube.com/watch?v=SFUFTPS0meo&t=565s


 

 

„Czy to jutro, czy to dziś,  wszystkim jest potrzebny miś” –pod takim hasłem 26 

listopada 2018 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie obchody  Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu z uczniami do szkoły przybyły ich ukochane misie.. 
Podczas wspólnego świętowania dzieci poznały historię pluszowego misia, śpiewały 
piosenki i wykazały się znajomością misiowych wierszyków  i filmów. W ramach realizacji 
projektu czytelniczego pt. „1,2, 3… głośno czytamy” w klasach: 1a,1b,1c, 1d, 1e, 2a i 2b 
odbyły się lekcje biblioteczne o pluszowych misiach i prawdziwych niedźwiadkach                           
w dziecięcej literaturze. 
Pluszowe maskotki towarzyszyły nam przez cały dzień, a nasza biblioteka szkolna 
zamieniła się w MISIOLANDIĘ.  Nie zabrakło w tym dniu misiowych piosenek. Pierniczki na 
nagrody upiekła p. Renata Kliszewicz. Pomocą w dekoracji służyły panie: Sylwia 
Szymańska, Beata Borowska i Anna Racka.. W obchody święta włączyły się również dzieci 
ze świetlicy szkolnej pod kierunkiem p. Alicji Zwierzykowskiej. Za zorganizowanie święta 
w naszej szkole odpowiadały panie: Agnieszka Trypucka i Aneta Duda 

Z tej okazji zostały ogłoszone liczne konkursy. Jury wyłoniło laureatów: 

KONKURSY PLASTYCZNE 
kat. „Miś własnoręcznie wykonany” 
I miejsce: Hubert Lipka kl. 1c 
II miejsce: Wojciech Kryger kl. 5e 
III miejsce: Joanna Sieńko kl. 2a 
 
WYRÓŻNIENIA:  Wiktoria Durzyńska kl. 2c 
 
kat. „Miś – rysunek” 
I miejsce: Weronika Gruszewska kl. 1e 
II miejsce: Maria Racka kl. 2b 
III miejsce: Izabela Gojło kl. 1d 
 
WYRÓŻNIENIA: Lena Sieruta kl. 1d 
 
kat. „Miś – technika dowolna” 
I miejsce: Hanna Służała kl. 1a 



 

II miejsce: Maciej Kryger kl. 2b 
III miejsce: Mateusz Fibikowski kl. 1c 
WYRÓŻNIENIA: Dawid Stadnik kl. 1c, Sebastian Kupis kl. 2a, Iwo Rusiecki kl. 1a, Filip 
Niewiadomski kl. 1b 
 KONKURS LITERACKI 
kat. „Misiowe rymowanki i wyliczanki” 
kat. klasy I 
I miejsce – Julia Fic kl. 1c 
II miejsce – Adam Karbownik kl. 1b 
III miejsce – Urszula Narbuntowicz kl. 1b 
kat. klasy II – III 
I miejsce – Julian Pawlaszek kl. 2a 
II miejsce – Miłosz Pejda kl. 3a 
III miejsce – Adam Kwiatkowski kl. 2a 
WYRÓŻNIENIA: Aleksander Fejfer kl. 3a, Weronika Pejda kl. 3a, Katarzyna Koczela kl. 3a 
kat. klasy IV – VI 
I miejsce – Jakub Sieńko kl. 6a 
II miejsce – Aleksandra Trypucka kl. 5c 
Jury przyznało również NAGRODY SPECJALNE 
kat. „Miś – plakat” –  klasy: 1a, 1b, 1c i 2b 
kat. „Największy miś wystawy” – Dorota Kostyło kl. 1a 
kat. „Najmniejszy miś wystawy” – Łukasz Stasiuk kl. 4a 
kat.„Najgrubszy miś wystawy“- Łukasz Jakoniuk kl. 2c 
kat. „Najstarszy mis wystawy” – Igor Kuhn kl. 1a 
Wiersze ukażą się w naszej szkolnej gazetce „Nowinki Jedynki”. Nagrody ufundowała 
Rada Rodziców – bardzo dziękujemy!  

ROBIMY ŁAŃCUCH NA CHOINKĘ – POMAGAMY CHORYM DZIECIOM! 

 



 

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w AKCJI CHARYTATYWNEJ. Jej celem jest bicie 
rekordu długości ŁAŃCUCHA CHOINKOWEGO z papieru dla dzieci z dystrofią mięśniową 
podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne – ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są 
samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, 
wierzą w nich, są wsparciem i podejmują trud walki, może nie z nieuleczalną chorobą, ale 
z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak najdłuższego łańcucha – w ten 
sposób damy im sygnał, że jak nam się uda zmobilizować dużo osób do jego zrobienia, to 
Oni dadzą radę walczyć z chorobą. Aby pobić rekord, trzeba zrobić łańcuch o długości 
min. 152 km. To dla Stowarzyszenia duże wyzwanie – mogą to zrobić jednak uczniowie                   
z całej Polski. Pomagamy i MY!  
Do 20 grudnia 2018r. przynosimy ŁAŃCUCHY do biblioteki szkolnej, sali nr 23 i sali nr 4. 
Prosimy, aby łańcuch miał przyczepioną karteczkę: imię i nazwisko, klasa. 
LICZYMY, ŻE NAM POMOŻECIE! 

 

Sylwia Szymańska 
 
 

ANDRZEJKI- CZAS WRÓŻB 

 



 

 

 

   Zapewne każdy z nas chciałby poznać swoją przyszłość. Najlepiej, gdyby spełniały się                    
w czasie nasze marzenia, plany, zamiary. W dniu 26.11.18r. uczniowie klasy 2c mieli okazję 
przenieść się w magiczny świat, uczestnicząc w andrzejkowej zabawie. Dzieci 
odczytywały z lanego wosku swoją przyszłość, wykonywały zadania ukryte w balonach.  
W zabawach z kolorami  i cyframi poznawały najbardziej pożądane cechy, które powinny 
doskonalić, aby być szczęśliwymi teraz i w przyszłości. Sprawdzili też, kto z nich pojedzie 
na wycieczkę dookoła świata. Andrzejkowej zabawie towarzyszyła muzyka, która 
zachęcała do tańca. Wspólne harce zakończyła niespodzianka przygotowana przez 
niezastąpionych rodziców dzieci. Niespodziewany gość przywiózł pizzę, którą wszyscy 
zjedli z wielkim apetytem. Radości nie było końca. 

Wszystkim kolegom i koleżankom z naszej szkoły życzymy udanej zabawy andrzejkowej. 

AKCJA „JEDYNKOWE KARTKI Z TRADYCJĄ” 

 



 

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia za pasem, a to wyjątkowy czas dla całej rodziny. Świąteczne 
dni są szczególnie ważne dla dzieci, które atmosferę świąt oraz związane z nimi tradycje 
zapamiętają na całe życie. Często zdarza się, że w przyszłości same kultywują je w swoich 
własnych domach. Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest angażowanie całej rodziny                  
w świąteczne przygotowania. Jednym ze zwyczajów bożonarodzeniowych jest pisanie 
świątecznych życzeń. W naszej szkole trwa akcja „Jedynkowe kartki z tradycją”. Mamy 
uczniów klasy 2a spotkały się we wtorkowy wieczór 27 listopada po to, aby razem                          
z dziećmi wesprzeć świąteczną inicjatywę. Przy wspólnym stole, w przemiłej atmosferze 
powstawały piękne kartki, wykonane najrozmaitszymi technikami. Tych małych dzieł 
sztuki powstało bardzo dużo, a byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie czas na zegarze, 
który wyraźnie informował, że musimy opuścić szkołę przed zamknięciem. 
To był bardzo przyjemny, pracowity, twórczy, również integracyjny wieczór. Kolejne 
rodzinne spotkania w planie. 

Agnieszka Dziemiańczyk 
 
 

WYCIECZKA GIMNAZJALISTÓW DO OLSZTYNA 

 

        



 

27.11.2018 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Olsztyna klasy 3b Gimnazjum nr 2 im. 
Jana Pawła II, podczas której uczniowie mieli okazję obejrzeć spektakl skierowany do 
nastolatków, wyreżyserowany przez Tomasza Valldal-Czarneckiego pt. Jeremi się ogarnia. 
LOL. Była to opowieść o młodych ludziach, którzy w obecnych czasach wchłonięci są 
przez świat wirtualny i nie do końca radzą sobie z relacjami w świecie rzeczywistym. 
Ukazanych było dużo niezręcznych sytuacji w szkole i w domu, w które wplątani byli 
główni bohaterowie. Towarzyszyły tym scenom ciekawe, wesołe dialogi oraz dynamiczna 
muzyka i gra świateł. Scenariusz napisał Szymon Jachimek, autor Jazdy na zamek 
Musicalu krzyżackiego, który wcześniej widzieli nasi uczniowie i byli nim zachwyceni. 
Kolejnym ciekawym , pełnym wrażeń miejscem był Escape Room , w którym każdy musiał 
wykazać się logicznym, racjonalnym myśleniem, współpracą zespołową. Każda grupa 
została zamknięta w pięciu różnych pokojach, w których należało kolejno rozwiązywać 
zagadki, zadania prowadzące do klucza i wyjścia z zamkniętego pomieszczenia. Ostatnim 
punktem wycieczki było nowe Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka                   
w Olsztynie, po którym oprowadził nas sam dyrektor Ks. kan. dr Zbigniew Czernik, 
prawdziwy znawca, historyk sztuki. Młodzież miała okazję zobaczyć wiele cennych 
eksponatów np. relikwiarz św. Andrzeja wykonany ze szczerego złota oraz drewna 
hebanowego, ozdobiony kameami i gemmami. W XVII wieku podarował go Księstwu 
Warmińskiemu książę Jan Olbrecht. Innym cennym eksponatem tego muzeum jest 
rękopis Monachomachii, czyli wojny mnichów Ignacego Krasickiego. Młodzież mogła 
zauważyć, że biskup warmiński miał całkiem współczesny charakter pisma. W zbiorach 
muzeum jest też jego pierścień i wiele innych drogocennych przedmiotów. 
Nowoczesne muzeum z pięknymi zabytkowymi eksponatami, Escape Room i Teatr im. 
Stefana Jaracza to miejsca, do których warto powracać i za każdym razem odkrywać                       
i poznawać je na nowo. Są to miejsca godne polecenia nie tylko dla gimnazjalistów. 

Agnieszka Czeszun 
 

PODUSIE – NAGRODY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM 

 
 

     
 

 

 



 

                      Z przyjemnością informujemy, że praca konkursowa klasy 1b pod kierunkiem 
pani Sylwii Szymańskiej jako jedyna w Kętrzynie (wśród 14 w województwie)  
zdobyła wyróżnienie w czytelniczym konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu 
Słodziaków”. 
30.11.2018r. w bibliotece szkolnej nasze pierwszaki otrzymały długo wyczekiwane nagrody 
– miękkie poduszki Słodziaka Rysia. To nie tylko idealna maskotka do przytulania przy 
wieczornym czytaniu, ale też dzięki rzepowi pozwala na stworzenie pluszowego 
zwierzaka.    
Serdecznie gratulujemy kreatywności, zaangażowania społeczności szkolnej i ciężkiej 
pracy włożonej w realizację ogólnopolskiego  zadania konkursowego, które 
zaowocowało wyróżnieniem na tle prawie 5000 prac przyjętych do konkursu. Wśród nich 
były prace z klas: 1a, 1d, 2a, 2c, 3a. 

KREATYWNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/jkDFzSPgs1CK76pVA


 

Dawno, dawno temu wraz z nadchodzącą Gwiazdką wszyscy zanurzali się w wirze 
przygotowań: własnoręcznie przygotowywano ozdoby i potrawy, strojono domy, 
wypiekano słodkości. Dzięki temu każdym świętom towarzyszyła aura niepowtarzalności. 
Te nieco zapomniane przez lata zwyczaje wracają obecnie do łask. Dlatego uczniowie 
klasy 1 b wspólnie z rodzicami 29 listopada 2018r. spotkali się na świątecznych 
warsztatach, które zostały zorganizowane w ramach realizacji innowacji pedagogicznej 
realizowanej przez p. A. Trypucką i S. Szymańską „Czytanie kluczem do wielu 
sukcesów…”. W ramach warsztatów wykonali piękną bombkę techniką decupage oraz 
bombkę z masy porcelanowej. Wszystkie prace 6 grudnia będzie można podziwiać na 
szkolnej choince. 
Rodzinne warsztaty to wyjątkowy czas na wspólną zabawę i twórcze działanie. 
Pokazaliśmy dzieciom , że święta to nie tylko czas intensywnych porządków i zakupów, 
ale także wspólne tworzenie pełne ciepła i pozytywnych emocji. 

Sylwia Szymańska 
 
 

DZIEŃ WRÓŻB I ZABAW W NASZEJ SZKOLE 

 

“Andrzeju, Andrzeju… 
wróżb nadszedł czas. 
Pokaż nam łaskawie, 

co w przyszłości czeka nas” 
Klasa 3 a 

Tymi słowami trzecioklasiści rozpoczęli zabawę andrzejkową. Wigilia św. Andrzeja to 
właściwy czas na spełnienie wróżb.  W ten magiczny dzień św. Andrzej uchyla rąbka 
tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka w uczuciu, zdrowiu, 
pracy. Tegoroczną zabawę przygotowały same trzeciaki, przy pomocy swoich rodziców. 
Były więc wróżby  z jednogroszówkami, kubeczkami, kolorami, sercem, symbolami. 
Wszystkie zawierały pozytywne rady, wskazówki, przepowiednie. Nie zabrakło też 
ruchowych zabaw muzycznych, odgadywania nazw przedmiotów, odczytywania 
przyszłości z cienia wylanego wosku. Jak przystało na magię zabawom towarzyszyło 



 

światło i woda. Znalazł się też czas na słodką przekąskę z wróżbami. Wszystkie zostały 
odczytane i wklejone do zeszytu. Będą pięknym wspomnieniem andrzejkowego 
szaleństwa.  
Ogromne podziękowania kieruję pod adresem rodziców, którzy znaleźli czas na pomoc                   
w przygotowaniu bardzo ciekawych wróżb,  smakowitych wypieków oraz słodkości. 

Klasa 6 a 
Klasa 6a również hucznie obchodziła andrzejki w  myśl starego polskiego przysłowia              
“Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. To właśnie on uważany jest za 
najlepszego powiernika  i orędownika dziewczęcych pragnień  w poznaniu imienia 
przyszłego męża. Dawniej chłopcy wróżyli przeddzień św. Katarzyny, czyli 24 listopada.              
Z czasem Katarzynki uległy zapomnieniu . Dzisiaj zabawa andrzejkowa  jest wspaniałą 
okazją do spotkań w gronie przyjaciół.  Tak też było w klasie szóstej.  Wspólnie  wróżono  
 butami,   rozrzuconymi szpilkami szukając imienia swojego przyszłego męża/żony.  
Wróżby przepleciono ulubioną zabawą z krzesełkami i quizem.  Był czas  na taniec                      
i rozmowę przy słodkiej przegryzce. Dobrze, że są takie okazje do spotkań z kolegami  ze 
“szkolnej ławki”. 
Dziękujemy rodzicom za słodkości i pyszne wypieki.  

klasa 1c 
 

 
Wigilia świętego Andrzeja, przypadająca 30 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb, które 
orzekały o tym, co może zdarzyć się w najbliższej przyszłości. Wróżby andrzejkowe były 
rozpowszechniane w całej Europie. Święty Andrzej uznany jest za patrona panien 
chcących szybko  zmienić stan cywilny. Andrzejki to okazja, by poznać andrzejkowe 
wróżby, przesądy i zaklęcia. 

Przy dźwiękach muzyki, w pięknych strojach,  klasa 1c bawiła się świetnie, uczestnicząc              
w zabawach i wróżbach andrzejkowych, przygotowanych przez  wspaniałe mamy: panią 
Natalię Zajk, która wcieliła się w aktorską rolę  Baby  Jagi i panią Sylwię Dziekońską, 
 konferansjerkę zabawy andrzejkowej.  Lanie wosku było bardzo atrakcyjną  wróżbą, 
każdy chciał dowiedzieć się, co go czeka w najbliższym czasie. Kubki przyszłości również 
cieszyły się wielkim powodzeniem.  Wszystkie inne  wróżby: z balonami,  andrzejkowym 
sercem, czy z zawodami, były też wielką atrakcją. Zabawa andrzejkowa przy słodkim 
poczęstunku dobiegła końca, a jej uczestnicy w bardzo dobrych nastrojach udali się do 



 

domów. Dziękuję bardzo  wszystkim rodzicom zaangażowanym w organizację zabawy 
andrzejkowej.  

                                                                                                  wych. 1c 

klasa 1b 

 
 

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla 
tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, 
pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Uczniowie 
klasy 1b bawili się pod tajemniczym hasłem „Kropka – Kreska”. Wykorzystując edukację 
przez ruch, pracując w grupach stworzyli piękne zaczarowane zimowe obrazy. Zabawę 
uświetniły przeboje disco polo i muzyki współczesnej. Dzieci, kultywując tradycje 
związane z wigilią św. Andrzeja, losowali wróżby. Zabawy, radości oraz uśmiechu było 
wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. Wszyscy 
zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego 
magicznego wieczoru. 

wychowawczyni 1b 

klasa 2a 
Andrzejki to wieczór wróżb, jakie odprawia się w wigilię świętego Andrzeja. Co roku jest 
to noc z 29 na 30 listopada. Według tradycji jest to święto obchodzone tylko przez panny. 
Dla kawalerów przewidziane były Katarzynki przypadające na 24 listopada. Stare polskie 
przysłowie mówi: “Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. I to właśnie 29 
listopada panny zbierały się, by wywróżyć sobie imię małżonka.  Obecnie dziewczęta                        
i chłopcy spotykają się w wieczór andrzejkowy, żeby odtworzyć dawne zwyczaje wróżąc 
sobie z wosku, ustawianych butów czy kartek z imionami. Andrzejki są okazją do 
powszechnej zabawy. 



 

 

Trzymając się tradycji uczniowie klasy 2a 29 listopada obchodzili andrzejki. Na ten wieczór  
przygotowali wiele atrakcji. Oprócz tradycyjnych wróżb, były różne konkursy, zabawy 
oraz słodki poczęstunek, o który zadbali rodzice.  Wszyscy doskonale się bawili, a wróżby 
traktowali z przymrużeniem oka.  

Agnieszka Dziemiańczyk 

klasa 1d 
W ramach współpracy z przedszkolem klasa Id zorganizowała wspólną zabawę 
andrzejkową z grupą starszaków z przedszkola „Malinka”. 
Zabawę prowadziły panie przebrane za nowoczesne wróżki. Dzieci zapoznały się                          
z tradycją wróżenia w wigilię św. Andrzeja. Poznały różne sposoby wróżenia. Wiedząc, że 
to tylko zabawa świetnie się bawiły i śmiały do łez z niektórych przepowiedni. Impreza  
miała bogaty program. Oprócz wróżb były  wspólne tańce, szaleństwo na placu zabaw 
oraz oczywiście słodki poczęstunek. Wszystko odbywało się w miłej i wesołej atmosferze. 
Jedno z dzieci podsumowało zabawę słowami: „To najlepszy dzień w moim życiu”. Chyba 
nie trzeba nic dodawać. 

 

 

klasa 1a 



 

 

 

klasy VII, VIII i IIIGim 
                  Raz w roku zdarza się taki dzień, gdy w końcu możemy sprawdzić, co nas spotka 
w przyszłości to oczywiście ANDRZEJKI !  Wróżby  czynione w Andrzejkowy dzień 
podobno sprawdzają się lepiej od innych. Dawniej Andrzejki były świętem dla panien 
pragnących się dowiedzieć, kiedy wyjdą za mąż, dziś wróżą sobie wszyscy… 
            W miniony czwartek, w wigilię Andrzeja uczniowie klas VII, VIII i III Gimnazjum 
uczestniczyli w szkolnej dyskotece. Tańce z balonami, limbo zorganizowały Hela i Oliwia                 
z kl. VIIIB. Sprzęt obsługiwali Patryk i Kacper z klasy IIIA. Przemek z kl. IIIA oraz Klaudia                  
i Julią z kl. IIIB za swoje występy na scenie zebrali owacje na stojąco. 
            Następnego dnia w magiczny nastrój  wróżb wprowadziły nas Hela i Oliwia. Hela 
upiekła Andrzejkowe ciasteczka z wróżbą- ciastka były przepyszne, kruche, lekko słodkie   
i co ważne – nie były tuczące. 
            Wszystkim uczniom zaangażowanym w organizację zabaw serdecznie dziękuję. 
Dziękuję również wychowawcom za pomoc w sprawowaniu opieki w czasie dyskoteki. 
 Marta Martynajtis 

 
 

 



 

PODSUMOWANIE AKCJI „SZPIKOWA PACZKA” 

 

 
Po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w szczytnej akcji Szpikowa paczka dla 

onkodzieciaczka organizowanej przez Drużynę Szpiku z Barcian. 
Do zbiórki przyłączyły się niemalże wszystkie klasy, dzięki którym zebraliśmy niesamowitą 

ilość rzeczy: zabawek, książeczek do czytania, kolorowanek, kredek, mazaków, lalek, 
klocków, gier planszowych, pluszaków, puzzli oraz słodyczy. 

Za każdy odruch serca serdecznie dziękujemy! 
Kartony i worki z podarunkami odebrała wolontariuszka Drużyny Szpiku – pani Beata 

Korzeniewska – Siwek, które przekazała do siedziby drużyny.  Natomiast już za kilka dni 
trafią wprost na Oddział Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. 

  



 

Miejmy nadzieję, że w świątecznym grudniu Wasze prezenty rozpromienią twarze dzieci, 
poprawią im humor i pozwolą choć na chwilę zapomnieć o chorobie.  

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, 
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, 

zatacza koło i wraca do nas” 
                                                                                       Flora Edwards 

JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM I ICH RODZICOM! 
 

 

 

 

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 

 
Każdy gest ma znaczenie… 
 Za nami kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności, której organizatorem były Banki 
Żywności. 
Hasło tegorocznej akcji brzmiało „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół”,            
a zbierający apelowali, by podzielić się produktami, które nie będą służyły do 
zaspokojenia głodu, ale będą – jak świąteczny prezent – sprawiać radość. 



 

            Tradycyjnie już, do zbiórki przyłączyła się młodzież z naszej szkoły. Zbiórka została 
przeprowadzona w miniony weekend. W dniu 2 grudnia  w 12 kętrzyńskich sklepach  48  
uczniów klas VII, VIII,  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. 
Opiekunki wolontariatu 
 

 

MARSZ BIAŁEJ WSTĄŻKI 

 
Co roku w ponad pięćdziesięciu krajach świata, odbywają się symboliczne marsze “Białej 
Wstążki”. Ich uczestnicy przypominają o przemocy wobec kobiet i apelują o reagowanie 
na przemoc w otoczeniu. 
“Biała Wstążka” to międzynarodowa kampania przeciw przemocy wobec kobiet, 
zainicjowania w 1991 r. w Kanadzie po tragicznych wydarzeniach z 6 grudnia 1989 r.                        
w Montrealu. 25-letni MarcLepine zastrzelił wówczas 14 kobiet w budynku montrealskiej 
politechniki. Jako uzasadnienie swojej nienawiści do nich podał, że uważa za niewłaściwe, 
aby kobiety kończyły studia techniczne i zabierały miejsca mężczyznom. Na masakrę 
zareagowało około stu tysięcy mężczyzn, którzy na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek 
przemocy wobec kobiet przypięli do ubrań białą wstążkę. 

Jako uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie chcemy włączyć się w tę 
międzynarodową kampanię. Marszem “Białej wstążki” wyrażamy swój sprzeciw wobec 
przemocy. Kętrzyński marsz pod hasłem: „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…” odbył 
się 29 listopada o godz. 12.00. Następnie w Kinie „Gwiazda” miało miejsce uroczyste 



 

wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego oraz konkursu na spot pod 
wspólnym hasłem „Mój bezpieczny świat”, a także wręczenie symbolicznej „Białej 
Wstążki” osobom aktywnie działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy.                              
Na uroczystości wyróżnienie otrzymała nasza Pani pedagog Jolanta Sokołowska                        
w postaci  dyplomu uznania i statuetki Białej Wstążki za zaangażowanie i aktywne 
działania w obszarze przeciwdziałania przemocy, dotychczasową współpracę                       
z przedstawicielami różnych instytucji i wspólne zintegrowane działania na rzecz rodzin    
i osób borykających się z tym trudnym problemem. SERDECZNIE GRATULUJEMY!!  

Karolina Kosiorek 
 

ZWYCIĘSTWO JEDYNKI W TURNIEJU SPORTOWYM ,,MŁODY 

KĘTRZYNIANIN” 

 
 

 
 
30 listopada 2018 r. w Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie odbył się 
Turniej Sportowy ,,Młody Kętrzynianin”, którego adresatami byli uczniowie kętrzyńskich 
podstawówek. Organizacji podjęła się Szkoła Podstawowa nr 3 pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta  Kętrzyn Ryszarda Niedziółki, który dokonał uroczystego 
otwarcia zawodów. Impreza stanowiła zwieńczenie obchodów Roku Wojciecha 
Kętrzyńskiego. 
 Każdą szkołę reprezentowało 32 uczniów wchodzących w skład czterech zespołów 8-
osobowych, złożonych z przedstawicieli klas I- II, III- IV, V- VI oraz VII- VIII. 



 

Poszczególne grupy wiekowe rywalizowały o punkty w ośmiu konkurencjach sportowych 
przeprowadzonych w formie wyścigów rzędów, po czym udawały się na stanowiska 
sprawdzające wiedzę o Kętrzynie i jego patronie. Ocenie podlegał również strój 
zawodników, przygotowane w szkołach atrybuty kibica oraz samo kibicowanie. 
Ponad 3- godzinne zmagania wygrali sportowcy z naszej szkoły. Pani dyrektor SP nr 3 Ewa 
Stadnicka wręczyła drużynie pamiątkowy puchar i udekorowała złotymi medalami. 
Naszą szkołę reprezentowali: 
– pierwszoklasiści: Lebeda Anastazja, Krzyżewski Franciszek, Całuch Stanisław, Rusiecki 
Iwo 
– drugoklasiści: Bieniak Lena, Jakoniuk Łukasz, Patecki Wojciech, Kamiński Franek 
– trzecioklasiści: Krukowski Norbert, Wależak Fabian, Barczak Kajetan, Świerszcz Karol 
– czwartoklasiści: Żurek Jakub, Januszkiewicz Dawid, Pietryka Szymon, Szyszka Wojtków 
Dominik, Pyrzak Arkadiusz 
– piątoklasiści: Janowska Gabriela, Ulkowska Lena, Kłos Marceli, Grabias Rafał 
– szóstoklasiści: Rogińska Nikola, Biełaga Ewa, Kobarynka Filip, Radzik Sylwester 
– siódmoklasiści: Dudzik Nikola, Kuhn Karolina, Andzulewicz Kacper, Żółtowski Gabriel 
– ósmoklasiści:  Wojnicka Patrycja, Lewosiński Kacper, Supiński Szymon, Woźniak Jakub. 
Opiekunami zespołów byli nauczyciele wychowania fizycznego w składzie: Marek 
Powolny i Marek Gabryszak. 
Szczególne podziękowania kieruję do Pani Eli Krupienik i jej uczniów za przygotowanie 
naszym reprezentantom pomponów do kibicowania. 
                                                                                                         Marek Gabryszak 
 

SZPIKOWA PACZKA 

 
Serdecznie dziękuję Rodzicom, Uczniom z klas VII i VIII oraz 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 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 



 

MAKIETA AKADEMII PANA KLEKSA 

 

 

W dniu 28 listopada został rozstrzygnięty klasowy konkurs na najciekawszą makietę 
Akademii Pana Kleksa. 
   Uczniowie klasy 4e, zainspirowani powieścią Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”, 
skonstruowali makiety przedstawiające szkołę, do której uczęszczał Adaś Niezgódka                
i jego koledzy, a nauczycielem był niezwykły profesor – Ambroży Kleks. 
Powstałe prace okazały się bardzo ciekawe.  Należy przyznać, iż budowle zostały 
zaprojektowane solidnie i dlatego są niezwykle piękne. Młodzi projektanci włożyli w ich 
utworzenie mnóstwo pracy i zaangażowania, za co im bardzo serdecznie dziękuję. 
I miejsce: Katarzyna Dmytryszyn, Adrianna Banasik, Szymon Messerszmidt 
II miejsce: Gabriela Górka, Oliwia Waszkiewicz 
III miejsce: Bartosz Kubot, Kacper Gasperowicz, Maciej Rykowski, Szymon Żyźniewski 
Wyróznienia: Mikołaj Kucharczuk, Bartosz Siwek, Kacper Matus, Patryk Fejfer, Dominik 
Burszta 
          
W konkursie wzięło udział 23 uczniów. Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami 
oraz upominkami. 
                                                                           Małgorzata Piekarska 
 



 

NOWINKI JEDYNKI – NOWY NUMER! 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

 



 

 
My uczniowie pierwszej klasy uroczyście przyrzekamy, 

że będziemy kochać książki, krzywdy zrobić im nie damy… 
4  października 2018r. odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie na czytelnika 
biblioteki szkolnej uczniów klasy pierwszej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie 
najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz 
nieustannego rozwijania umiejętności czytania. 
Pasowanie to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.  Zanim jednak 
uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli program artystyczny przygotowany przez 
uczniów klasy 2b pt. „Książki, książeczki”  pod kierunkiem pani Renaty Kliszewicz. 
Bajkowe zagadki  sprawdziły znajomość baśni i bajek małych czytelników.  Po takim 
wprowadzeniu nasze pierwszaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą chętnie czytać          
i szanować książki. 
Następnie ogłoszono wyniki konkursu pt. „Najpiękniejsza zakładka do książki”. Jury – 
młodzi redaktorzy gazetki szkolnej „Nowinki Jedynki”,  przyznało nagrody (słodkości) 
wszystkim uczestnikom. Było to możliwe dzięki hojności naszej Rady Rodziców. 
Nad organizacją imprezy czuwały panie: Agnieszka Trypucka i Aneta Duda. 
 Mamy nadzieję, że teraz chętnie będą odwiedzać to pełne interesujących książek –
 „zaczarowane miejsce” w szkole, jakim jest biblioteka. 
Dziękujemy za współpracę paniom: Sylwii Szymańskiej i Beacie Borowskiej oraz panu 
Andrzejowi Hapońskiemu za zdjęcia. 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ ZAPOBIEGAMY POŻAROM” 

 
Po raz kolejny Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kętrzynie oraz Komenda 
Powiatowej PSP w Kętrzynie  są organizatorami Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „ Zapobiegamy pożarom”. Ma on na celu 

popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w 
zakresie ochrony  ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 

przeciwpożarowej. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek 
straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w zwalczaniu klęsk żywiołowych. 



 

W drodze eliminacji  szkolnych  nagrodzono prace uczniów: 
Franek Czejdo kl. 1c 
Łukasz Jakoniuk kl. 2c 
Kacper Kujawa kl. 2a 
Maciej Kryger kl. 2b 
Antoni Kraskowski kl. 1b 
Dominika Gaszczyńska kl. 4f 
  
Wyróżnienie zdobyli uczniowie: 
Antoni Czejdo kl. 2a 
Zuzanna Kaczmarczyk kl. 1c 
Miłosz Baran kl. 1c 
Aleksandra Andrzejewska kl. 1c 
Oliwia Mazur kl. 2b 
Rozdanie nagród (etap szkolny ) odbędzie się 18 grudnia 2018r. o godz. 12.25 (na długiej 
przerwie  w bibliotece szkolnej).  
Wszystkie prace zostały przekazane do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 
Kętrzynie. Wezmą one udział w konkursie powiatowym, który  zostanie rozstrzygnięty 13 
grudnia 2018r. w Powiatowym Domu Kultury w Kętrzynie. 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „BOŻE NARODZENIE 2018″ 

 

KATEGORIA MIKOŁAJ 
I miejsce – Anna Warkowska kl. 3a 
II miejsce – Kacper Kujawa kl. 2a 
III miejsce – Nadia Roszak kl. 2c 
Wyróżnienie – Dominik Kujawa kl. 6c 
KATEGORIA SZOPKA 
I miejsce – Anna Strzyż kl. 3a 
KATEGORIA ŁAŃCUCH 
I miejsce- Alicja Chełstowska kl. 2b 
II miejsce – Dominik Kujawa kl. 6c 
KATEGORIA ANIOŁ 
I miejsce- Nikola Rogińska kl. 6a 
 
 
 

KATEGORIA CHOINKA 
I miejsce – Maja Skórka kl. 1b                 I miejsce – Oliwier Skórka kl. 5c 
KATEGORIA BOMBKA 
Klasy I – III 
I miejsce – Adam Kwiatkowski kl. 2a 
II miejsce – Alicja Chełstowska kl. 2b 
III miejsce – Bartosz Poniatowski  3a 



 

Wyróżnienie : Aleksander Fejfer kl. 3a 
Klasy IV- VIII 
 I miejsce – Wiktoria Sławecka 6c 
II miejsce – Aleksandra Sławecka 6c 
III miejsce – Łucja Kłok 5e       
  
KATEGORIA KARTKI ŚWIĄTECZNE       
   Klasy I – III 
I miejsce – Katarzyna Koczela kl. 3a 
II miejsce – Miłosz Pejda kl. 3a 
III miejsce – Paweł Lech 1a 
Wyróżnienie :Iga Pawelec kl. 2a 
Klasy IV- VIII 
 I miejsce – Zuzanna Modliszewska kl. 8a 
II miejsce – Liliana Lech kl. 4a 
III miejsce – Mateusz Andzulewicz kl. 7c 
Wyróżnienie: Szymon Andzulewicz kl. 5a 
KATEGORIA OZDOBY CHOINKOWE 
   Klasy I – III 
I miejsce – Maciej Kryger kl. 2b 
II miejsce – Milena Syrzysko kl. 2a 
III miejsce – Bartosz Poniatowski kl. 3a 
Klasy IV- VIII 
 I miejsce – Karolina Zając kl. 6c 
II miejsce – Karol Lender kl. 6a 
III miejsce – Wojtek Kryger kl. 5e 
 
 

JEDYNKA SKŁADA ŻYCZENIA MARSZAŁKOWI PIŁSUDSKIEMU 

 

 



 

 

Tradycja świętowania imienin Marszałka Piłsudskiego sięgała czasów I wojny światowej. 
Po raz pierwszy na szerszą skalę dzień jego imienin (19 marca) obchodzony był w 1915 
roku. Piłsudski otrzymał od swoich podwładnych między innymi złoty zegarek 
z napisem: “Kochanemu Komendantowi – Korpus Oficerski”. Specyficzne były imieniny                 
w roku 1918, kiedy to Piłsudski był więziony w twierdzy magdeburskiej. Otrzymał wtedy 
bardzo wiele kartek z życzeniami, które Niemcy przekazali mu  dopiero po uwolnieniu 
z Magdeburga. Niewielu z nas wie, że 5 grudnia przypadają urodziny Józefa Piłsudskiego. 
Aby uczcić ten dzień  dzieci z Jedynki postanowiły własnoręcznie przygotować tradycyjne 
kartki urodzinowe i wypisać je życzeniami płynącymi prosto z serca. Nie były to typowe 
życzenia urodzinowe… uczniowie dziękowali za możliwość życia w wolnej Polsce, 
wyrażali swój podziw i dumę z bycia Polakiem. 
W epoce e-maili i wiadomości SMS wszystkie wyrazy wdzięczności zostały wysłane za 
pośrednictwem poczty do Muzeum w Sulejówku. 

                                                                           Beata Borowska 

MILA NA STULECIE 

 
11 listopada 2018 r. to dzień, w którym obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania 
Niepodległości. W całej Polsce celebrowano to święto na różne sposoby. Ja akurat 
miałem to szczęście być tego dnia w Warszawie i razem z rodziną i tysiącami innych osób 
właśnie tam świętować ten niepowtarzalny dzień i rok. Po raz pierwszy organizatorzy 30. 



 

Biegu Niepodległości pomyśleli o najmłodszych i przygotowali specjalną atrakcję dla 
dzieci z roczników 2004-2008, które mogły pobiec w Mili na Stulecie na dystansie 1918 
metrów. Ja, Mateusz i Kacper (sami Andzulewicze) braliśmy w nim udział. 
Wcześniej odebraliśmy nasze pakiety startowe. Każdy uczestnik biegu otrzymał koszulkę 
ze stosownym napisem, numer startowy oraz kilka gadżetów niezbędnych w czasie 
biegu. Na linię startu przybyliśmy na krótko przed wyznaczoną godziną. Wszędzie były 
tłumy ludzi. Podeszliśmy do linii startu, chociaż stały tam już setki dzieci ubranych w białe 
i czerwone koszulki (nasze były białe). Rozpoczęła się masowa rozgrzewka, potem 
odśpiewaliśmy hymn narodowy, i wystartowaliśmy… Bieg okazał się ciężki. Niektórzy 
pomknęli jak proca, inni ze spokojem dreptali do mety. Nasza trójka biegła razem, potem 
Mateusz z Kacprem przyspieszyli, ale ostatecznie razem wbiegliśmy na metę. Daliśmy 
radę! Nie byliśmy najgorsi. Za nami jeszcze dużo, dużo dzieci docierało do mety. 
Na finiszu powitały nas tłumy. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy uczestnik otrzymał 
medal oraz został zabezpieczony w coś do picia i jedzenia. Pomimo tego, że dystans nie 
był długi, można było się zgrzać i porządnie zmęczyć. Wyniki naszego biegu widoczne 
były wieczorem na stronie internetowej aktywnej Warszawy. Można było również 
obejrzeć i pobrać zdjęcia z biegu. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tak podniosłym 
wydarzeniu i to w samej stolicy. Kiedy trafi nam się taka okrągła rocznica do świętowania? 
Dlatego to, co przeżyliśmy i zobaczyliśmy tego dnia…. jest bezcenne.  
Szymon Andzulewicz 5a 

“Nowinki Jedynki” 

 

MIKOŁAJKI MBP 

 



 

 

 
Jak co roku wszystkie dzieci 6 grudnia czekają na wizytę św. Mikołaja.  Do trzeciaków już 
z samego rana zastukał szkolny Mikołaj wraz  z pomocnikami. Najpierw oczywiście 
sprawdził, czy dzieciaki są grzeczne. Potem testował sprawność fizyczną, a na końcu 
umiejętności wokalne. Egzamin trzeciaki zdały na sześć i w nagrodę  wszyscy otrzymali 
słodkie  kalendarze. Ale to nie był koniec mikołajkowych atrakcji…  Dalszą część tak 
dobrze rozpoczętego dnia uczniowie spędzili  w Loży.  Wysłuchały wspólnie                                  
z  przedszkolakami  utworów pięknie czytanych przez radną, panią Helenę Szymkiewicz                    
i dyrektora  biblioteki pana  Witolda  Gagackiego.  Aktorsko zaprezentowane wiersze 
m.in.”Pan Maluśkiewicz  i wieloryb“, “Stefek Burczymucha“,  “Zosia  Samosia”  
wywołały burzę oklasków i zachwyt małych słuchaczy. Był też czas  na prezentację 
przygotowanych występów. Najpierw popis dały przedszkolaki, a potem trzecioklasiści. 
Jak przystało na zespół,     było dużo śpiewu. Spotkanie zakończyło się wspólną muzyczną 
zabawą, wymianą mikołajkowych niespodzianek  własnoręcznie przygotowanych.  
Prawdziwą atrakcją okazały się kartki świąteczne przygotowane przez uczniów naszej 
szkoły  w ramach programu “Kartki z tradycją”.  Każdy z obecnych otrzymał wyjątkową, 
niepowtarzalną, którą będzie mógł podarować wraz z życzeniami bliskiej sercu osobie.  
To było bardzo miłe i oczywiście słodkie spotkanie. W drodze    do szkoły dzieci 
rozdawały kartki mieszkańcom Kętrzyna.  Niektórzy byli zdziwieni, inni zadowoleni,                  
a  jeszcze inni myśleli, że za kartki trzeba zapłacić. To było nowe doświadczenie  uczniów 
klasy 3a.       



 

Serdeczne podziękowania należą się pani Bożence Musielak-pomysłodawczyni spotkania, 
czytającym poezję dziecięcą, burmistrzowi, autorom projektu “Kartka z tradycją”,  rodzicom 
i oczywiście znakomicie przygotowanej mikołajowej grupie. 

MARZYCIELSKA POCZTA 

 

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA 

 



 

 

Dzień mikołajek, To nie dzień bajek, 
Tu wszystko stać prawdziwe się może, 

Więc jeśli wierzysz w świętego Mikołaja, 
Możesz być pewny – on Ci pomoże! 

          Na ten dzień, dzieci na całym świecie czekają z utęsknieniem. Mikołajki  to 
tradycyjna, polska nazwa obchodzona na cześć Świętego Mikołaja z Miry. Najbardziej 
charakterystyczny element stroju świętego mikołaja – czerwona czapka z białym 
pomponem, stała się jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas to 
wyraźny sygnał, że święta są tuż, tuż.. 
Dlatego w klasie II d ten dzień był również wyjątkowy. Oprócz drobnych upominków, 
które dzieci otrzymały, w tak wyjątkowym dniu postanowiliśmy wspólnie udekorować  
klasową choinkę. 
Do tego zadania dzieci, przy pomocy rodziców, przygotowały się znakomicie. Każdy 
przyniósł ze sobą różne dekoracje, włącznie z  kolorowymi cekinami oraz świątecznymi 
ozdobami. I tak powstały piękne, niepowtarzalne i własnoręcznie zrobione 
bożonarodzeniowe bombki, którymi dzieci udekorowały choinkę. 

  Ewelina Konieczna 

MIKOŁAJKI 

 
Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny zagościł już w naszej szkole. W tym 
wyjątkowym dniu pojawili się również uczniowie, którzy w swoim stroju mieli coś 
czerwonego, czyli mikołajowego. Tradycyjnie, jak co roku, tego dnia panował u nas 
szczególny klimat, przede wszystkim za sprawą szanownego Gościa. Dzieci rozpoznały 
Go od razu – to Mikołaj. Był to dobry znak, świadczący o tym, że dzieci były grzeczne 
i zasłużyły na prezenty. Mikołaj dotarł do szkoły z workiem pełnym słodkości, co nasi 
uczniowie przyjęli bardzo entuzjastycznie. Dla każdego dziecka znalazła się słodka 



 

niespodzianka. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza 
najmłodszych dzieci, potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie Go oczekują. 
Spotkanie z Mikołajem minęło bardzo szybko i sprawiło dzieciom wiele radości i wrażeń. 

Szkoda, że Mikołajki są tylko raz w roku! 

 

FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA NA MIKOŁAJKI 

 

 



 

Dzień po mikołajkowym święcie, w ramach spóźnionego nieco prezentu (bo przecież              
św. Mikołaj jest wyjątkowo zapracowanym jegomościem), klasy 5c, 6b  i 6d pod opieką 
swoich wychowawców: Marty Roszak, Doroty Aronowskiej i Mariusza Wąsika udały się do 
naszego kina, by obejrzeć film pt. „Fantastyczne zwierzęta. Zbrodnie Grindelwalda”. 
  Przyznam szczerze, że nie jestem wyznawcą potteromanii (wiem, że narażam się w tej 
chwili wielu osobom, łącznie z moją młodszą-dorosłą już córką),  ale obserwując reakcję 
widowni w czasie seansu przekonałem się, że twórcy filmu dokładnie wiedzieli, do kogo                
i w jakim celu kierują to dzieło. Byłem świadkiem salw śmiechu, widziałem zagryzane 
wargi i paznokcie w chwilach grozy, a w powietrzu unosił się duch sympatii i kibicowania 
głównemu bohaterowi w jego misji. Niewątpliwie film powala efektami specjalnymi, 
mroczną aurą i postacią głównego bohatera – Newta Scamandera, który wydaje się nieco 
zagubiony w świecie magii. Polecam gorąco wszystkim miłośnikom twórczości J.K. 
Rowling. 
  A jakie jeszcze korzyści wynikły z wizyty w kinie? Zamiast opychać się kilogramami 
słodyczy, potem odczuwać mdłości i ból brzucha, uczniowie przeżyli niezapomniane 
chwile, towarzysząc Newtowi w jego niezwykłych przygodach. Przy okazji uniknęli wizyty 
u dentysty z powodu próchnicy, zaoszczędzili na kroplach miętowych i włączyli się w 
ogólnoświatowy trend zapobiegania otyłości. 
 Za parę dni żaden łasuch nie spamięta, jakie batony zjadł 6 grudnia i jakim cukierkiem je 
zakąsił. 
 A uczniowie klas 6b, 6d i 5c jeszcze długo będą rozpamiętywali poszczególne sceny                     
z tego niezwykłego filmu. Jestem przekonany, że wyjście do kina to doskonała 
alternatywa na mikołajki zamiast słodyczy. 

                                   Mariusz Wąsik 
 

JEDYNKOWE KARTKI Z TRADYCJĄ 

 



 

 

 

 
                   06.12.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie odbyła się druga edycja 
akcji ”Jedynkowe Kartki Świąteczne z Tradycją”. Ma ona na celu popularyzację                               
i wskrzeszenie żywej niegdyś tradycji wysyłania kartek świątecznych do najbliższych nam 



 

osób.  Już od samego rana w naszej szkole czuć było świąteczny nastrój. Przed 
budynkiem pojawiły się Mikołaje z brodą. W holu powitała nas piękna choinka z ozdobami 
wykonanymi przez uczniów i rodziców z klasy 1b. Tuż obok pojawiły się dziewczynki                    
z klasy 5c, które wręczały świąteczne kartki rodzicom  przyprowadzających dzieci do 
szkoły i nauczycielom. Zapłatą był uśmiech obdarowanych i obietnica wysłania kartki 
bliskim sercu osobom. Nasze małe dzieła sztuki pojawiły się również w  kętrzyńskiej  
przychodni „ Medyk” i  Urzędzie Miasta Kętrzyn. W Miejskiej Bibliotece Publicznej klasa 
3a pod kierunkiem pani Doroty Gwardy wręczała kartki uczestnikom „XV Kętrzyńskiego 
Mikołajkowego Czytania”.  W drodze do szkoły dzieci rozdawały kartki mieszkańcom 
Kętrzyna.  
Nasze kartki trafiły również do Powiatowej Biblioteki w Kętrzynie i radowały serca 
uczestników „ Powiatowych Mikołajek jak z Bajki”. Każda z osób odwiedzających któreś              
z tych miejsc mogła  zabrać  ze sobą kartkę do domu, a następnie wysłać do bliskiej 
osoby. 
Nasz akcja się udała dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli i dzieci. Nasi uczniowie już od 
listopada z wielkim zapałem i pomysłowością tworzyli piękne kartki z motywem 
świątecznym. Powstało aż prawie 300 sztuk! Nad wykonaniem pracowały klasy pierwsze: 
1a, 1b, 1c, klasy drugie: 2a, 2b, 2c, nasza jedyna klasa 3a. Przyłączyły się również klasy 
starsze: 6d i 7d. Wychowawcy zaangażowani w realizację projektu: to panie:  Beata 
Borowska, Sylwia Szymańska, Małgorzata Jalowska, Agnieszka Dziemiańczyk, Renata 
Kliszewicz, Dorota Wilczak,  Dorota Gwarda, Marta Roszak i Agnieszka Przybylińska. 
Na plastycznych zajęciach w świetlicy powstały nasze kartki  pod kierunkiem Alicji 
Zwierzykowskiej, Andrzeja Hapońskiego, Klaudii Ludwiczak i Katarzyny Klimczyk.  Na 
uwagę zasługuje wkład pracy dzieci i mam z kl. 2a, które tworzyły małe dzieła sztuki 
podczas wspólnego listopadowego spotkania. 
Pani Anna Korenik zaangażowała w projekt dzieci z klas 5a, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d na lekcjach 
techniki,  zaś panie: Bożena Wojtkiewicz , Aleksandra Całkowska i Aneta Duda włączyły              
w akcję uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.  Pod czujnym okiem pani Marty 
Roszak powstawały życzenia w języku angielskim, które zostały napisane przez klasy: 
6a,6c,6d,7b,8a. Nad poprawnością życzeń w języku polskim czuwała pani Dorota 
Aronowska w klasach: 6a,6b,6d. 
Koordynatorami  projektu w szkole były panie: Agnieszka Przybylińska, Sylwia Szymańska 
i Agnieszka Trypucka. 
To była udana akcja powrotu  do pięknej tradycji wysyłania świątecznych życzeń.  

UCZNIOWIE Z SP 1 W OBRONIE PRAW OBYWATELI CAŁEGO ŚWIATA 

 

 



 

Akcja „AMNESTY INTERNATIONAL” odbywa się w tym roku w Polsce /kolebce pomysłu/ 
w 380 miejscowościach. Jedną z nich jest nasze miasto – Kętrzyn. Maraton pisania listów 
zorganizowali uczniowie i ich opiekunowie z LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W tej 
społecznej, ogólnoświatowej akcji mogą wziąć udział wszyscy, którzy nie są obojętni na 
krzywdę ludzi, sprzeciwiają się stosowaniu kary śmierci, tortur, przemocy wobec kobiet, 
pozasądowych egzekucji. 
     Do tej niezwykle szlachetnej, płynącej z głębi serca akcji włączyli się najmłodsi 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 w Kętrzynie. 7.12.18r. pierwszaki (1a, 1b) pod opieką 
pani B. Borowskiej i pani S. Szymańskiej wykonywały w auli LO kartki z pozdrowieniami 
zawierające przesłanie miłości do drugiego człowieka, radości płynącej z wolności,                     
a także sprzeciwu wobec łamaniu praw człowieka i smutku płynącego z doznawanej 
krzywdy.  Nieco starsi uczniowie – drugoklasiści  (z 2a i 2c) i ich  wychowawczynie:                   
pani A. Dziemiańczyk i  pani D. Wilczak z dużym zaangażowaniem pisali listy do 
Prezydentów i Ambasadorów państw z prośbami i żądaniami stosowania praw człowieka 
w codziennym życiu, a także uwolnienia tych, którzy głośno stosowania tychże praw  się 
domagają. 
Mamy nadzieję, że prośby wszystkich uczestników maratonu przyczynią się do uwolnienia 
ludzi więzionych, zjednoczonych chęcią działania na rzecz świata, w którym 
przestrzegane będą prawa każdego człowieka. 
                                                                                                                                        D.W. 

 

 

Napisz List. 
Zmień życie! 
Maraton pisania listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy przypada 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia ludzie mobilizują się na 
całym świecie do solidarnego przeciwstawiania się naruszeniom praw człowieka. 
Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy 
napisać list… Możemy działać ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw 
człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat. 
W tym roku -7 grudnia – w piątek w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 
20- osobowa grupa z klas VII, VIII  SP i III Gimnazjum  z  opiekunkami pisała listy wsparcia                  
i solidarności dla osób, których prawa złamano. Pisaliśmy w sprawie obrończyń praw 
człowieka z 10 państw. 



 

Maraton, w którym uczestniczyliśmy udowadnia, że poszanowanie praw człowieka jest 
wspólną sprawą całego społeczeństwa. Promuje kulturę poszanowania tych praw, 
tolerancji oraz szacunku do drugiej osoby. A co najważniejsze, listy pisane podczas tego 
wydarzenia mają realny wpływ  na poprawienie ludzkiego losu. 

 

 

 

WIZYTA KLAS 1D I 2B W PRZYSTANI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 

 



 

Piękne dekoracje, sanie, przyklejające się do ściany elfy i wesołe ich  „Ho,ho, ho.!” to 
kraina Mikołaja.  Tam zachwyciły dzieci niesamowite eksperymenty, nie tylko z lodem.                   
Z wypiekami na twarzy czekały na spotkanie z Mikołajem. W komnacie Mikołaj uruchomił  
grzecznościomierz. Zdradził tajemnice, jak dostaje się do domów, gdy roznosi prezenty. 
Pod okiem Pani Mikołajowej odbywało się robienie i pieczenie pierników. Można było 
posmakować i zabrać zapakowany pierniczek do domu. Plac zabaw elfów, wyścig 
reniferów i elfi teatr to inne atrakcje krainy Mikołaja. W elfowej ciemni dzieci sprawdzały, 
co się dzieje gdy gaśnie światło. 

Był to dzień pełen wrażeń i świetna zabawa. 

 

 

 

 

 

WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE 



 

 

Pomimo deszczowej pogody, ale z wielką chęcią, klasy 1c i 1e w dniu 7.12.18r.  udały się do 
Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w którym przebywają podopieczni w większości 
niemogący samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osoby te mają odpowiednią 
opiekę zapewnioną przez pracowników ośrodka. 
Wszyscy wiemy jak miło jest sprawić radość innym, dzieląc się tym, czym mamy i widząc 
uśmiech na twarzach drugich osób. Dlatego też uczniowie klas 1c i 1e przekazali 
podopiecznym Domu Pomocy Społecznej upieczone przez mamy i własnoręcznie 
udekorowane pierniczki. W świątecznej już atmosferze, przy choince dzieci zaśpiewały 
kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki, „Przybieżeli do Betlejem 
pasterze.”.  Wraz z panią Dyrektor zwiedziły niektóre pomieszczenia ośrodka, dowiadując 
się jednocześnie, kto w nim pracuje i jaką funkcję wykonuje. Po złożeniu świątecznych 
życzeń, ze słodkim poczęstunkiem dzieci wróciły do szkoły. 
Wszystkim mamom, które włączyły się w akcję pieczenia pierniczków bardzo dziękujemy. 

                                                                                                                     Wychowawczyni  1c 

BAJECZNE SPOTKANIE Z BALETEM 

 

W piątek 7 grudnia uczniowie z klasy 6a, 
częściowo 5 d i 4 a wyruszyli na 

wyjątkową wycieczkę do Gdańska.                
Po raz pierwszy gościli w Operze 

Bałtyckiej na znanym na całym świecie 
balecie “Dziadek do orzechów”,                      

tym przypadku w reżyserii                                                    
i choreografii François’a Mauduit’a. 

 
 
 

To niecodzienne spotkanie z kulturą oparte było na ponadczasowej, lekkiej muzyce 
rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego. Balet “Dziadek do orzechów” miał 



 

premierę w grudniu 1892 roku w Teatrze Maryjskim w Petersburgu. Na polskich scenach 
pojawił się dopiero po II wojnie światowej, a w Operze Bałtyckiej 30 listopada 2017 roku. 
Dziś mają go w programie prawie wszystkie teatry.  
Jest to opowieść o realizacji marzeń i walce o nie. Akcja rozgrywa się w wigilijny wieczór 
w domu Klary-głównej bohaterki, która pragnie być artystką i chce tańczyć wbrew woli 
swojej rodziny. W salonie gromadzą się zaproszeni goście z dziećmi. Na przyjęcie 
przybywa też Serge Lifar, który zawodowo zajmuje się sztuką i to on wprowadza ją                    
w świat teatru. W pierwszym akcie widzowie poprzez taniec poznają bohaterów 
przedstawienia – najmłodsi wykonują skoczną polkę, a rodzice – szalonego 
galopa.  Lifar przerywa zabawę i wręcza gwiazdkowe prezenty. Maluchy dostają 
tajemnicze, mechaniczne zabawki, którymi szybko przestają się interesować. Klara jako 
jedyna zaczyna tańczyć ze swoim prezentem i marzyć. Wraz z mistrzem wędruje po 
ulicach Paryża, podziwiając wolność i niezależność młodych Francuzów. W końcu trafia 
do Opery Paryskiej, gdzie spotyka Tancerza. Między młodymi rodzi się miłość.                                
W oryginalnej wersji jest to wędrówka z przemienionym w księcia “Dziadkiem do 
orzechów” po tanecznej Krainie Słodyczy. Jednak w tej wersji choreograf dokonał kilku 
zmian. Zakochani w sobie Klara i Tancerz mogą podziwiać krótkie prezentacje taneczne, 
ukazujące umiejętności innych artystów, pochodzące z baletów: Don Kichote, 
Szeherezada, Śpiąca Królewna i Jezioro Łabędzie. Klara w końcu powraca do swego 
pokoju… Czyżby to był sen? Wartki zwrot akcji nie pozwolił na nudę. Wszystkie sceny 
olśniewały pięknem kostiumów, lekkością tancerzy i starannie wykonaną scenografią.                  
To barwne muzyczno-taneczne widowisko wprowadziło zebranych w przedświąteczny 
czas pełen magii i cudów. Uczestnicy wycieczki pobyt w Trójmieście zakończyli                                
w Aquaparku   w Redzie. To był długi, ale bardzo udany dzień w ramach mikołajkowego 
prezentu.   

Dziękujemy Mikołajowi! 

VB POZNAJE ATRAKCJE NASZEGO REGIONU 

 



 

W ramach prezentu Mikołajkowego uczniowie klasy Vb udali się na wycieczkę. Pierwszym 
punktem programu miało być zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w Pieniężnie. Ze 
względu na rozpoczęty tam remont zmieniliśmy trasę naszego wyjazdu. Zwiedziliśmy 
Sanktuarium w Stoczku Klasztornym wybudowane w latach 1639-1641 jako wotum 
dziękczynne biskupa Mikołaja Szyszkowskiego po zakończeniu wojny ze Szwecją. Kościół 
w kształcie rotundy posiada tytuł bazyliki mniejszej nadany przez papieża Jana Pawła II. 
W części klasztornej Sanktuarium znajduje się izba pamięci poświęcona Prymasowi 
Tysiąclecia – Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Po wspaniałej lekcji historii 
pogłębionej wiedzą religijną kolejne godziny spędziliśmy na basenie obiektu rekreacyjo-
sportowego – Termy Warmińskie.  
Mile spędzony czas na zabawach wodnych uwieńczyliśmy posiłkiem w uroczej i bardzo 
nastrojowej restauracji. Dziękujemy Rodzicom, Świętemu Mikołajowi i Pani Renatce 
Kliszewicz za pełen ciekawej wiedzy, nowych doświadczeń i miłych wrażeń dzień. 
Alicja Jurewicz 

„BEZPIECZNIKI TAURONA. WŁĄCZ DLA DOBRA DZIECKA” 

 

 

 
Nasza szkoła, w październiku 2018 roku, przystąpiła do programu edukacyjnego 
„Bezpieczniki Taurona: Włącz dla dobra dziecka”, którego celem jest edukacja dzieci                    
i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, 
urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury 
energetycznej. 
Firma TAURON Dystrybucja S. A od 2013 r. prowadzi program edukacyjny, który w 2017 r. 
zyskał multimedialną platformę edukacyjną, dostępną pod 
adresem: https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/, na której umieszczone zostały 
scenariusze 10 lekcji z podziałem na klasy wiekowe.  
Tematyka lekcji jest zgodna z podstawą programową, a formy przekazu dostosowane do 
możliwości percepcyjnych uczniów. W ciekawy i przystępny sposób pokazują uczniom 
czym jest elektryczność, uczą zasad bezpieczeństwa, tłumaczą m.in. jakie są źródła prądu 
oraz jak płynie do naszych domów. Na potrzeby scenariuszy przygotowano 12 filmów 
edukacyjnych poświęconych tej tematyce.  
Dbając o edukację uczniów niepełnosprawnych 7 filmów prezentowanych jest także            
w wersjach z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących oraz w języku migowym.  

https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/


 

W ramach lekcji fizyki w klasach 8 zostaną przybliżone dwa niełatwe dla uczniów 
zagadnienia: indukcja elektrostatyczna oraz moc odbiorników połączonych szeregowo                    
i równolegle. 

JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA OCZAMI UCZNIÓW KLASY ID 

 
W ramach projektu bibliotecznego „Raz, dwa, trzy głośno czytamy” dzieci z klasy Id 
postanowiły napisać książeczkę o przygodach Mikołaja. Inspiracją był dla nich wyjazd do 
siedziby Świętego Mikołaja na Mazurach – Gwarek w pobliżu Giżycka. Uczniowie spędzili 
tam magiczne chwile z Mikołajem i elfami. Tak zrodził się pomysł napisania książeczki. 
Uczniowie wykazali się niebywałą kreatywnością i poczuciem humoru tworząc historie 
Mikołaja. Podając sobie magiczny woreczek dopowiadali kolejne elementy historyjki. 
Następnie zilustrowali całość. Oto efekt ich pracy. Miłej lektury. 

POMÓŻCIE NAKARMIĆ PSIAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POZNAJEMY ZAWÓD WETERYNARZA 

 

12.12.18r. klasa Id została zaproszona  
przez mamę jednego z naszych uczniów 
na bardzo ciekawą lekcję  do lecznicy 
weterynaryjnej. 
Pani Olga Darda – lekarz weterynarii 
oprowadziła uczniów po lecznicy, ale 
również szczegółowo opowiedziała 
dzieciom o pracy „nieludzkiego” – jak 
określiła  z  uśmiechem  – lekarza. Dzieci 
dowiedziały się jak należy dbać o domowe 

pupile oraz o swoje bezpieczeństwo i zdrowie w kontaktach ze zwierzętami. Uczniowie 
mieli okazję zademonstrować bezpieczną pozycję, tak zwanego żółwia, którą należy 
zastosować w kontaktach z agresywnymi zwierzętami. Mogliśmy również odwiedzić 
pacjentów lecznicy, którzy dochodzili do siebie po operacjach. 
Była to bardzo pouczająca lekcja. Dzieci były zainteresowane i aktywne. Na zakończenie 
Pani weterynarz wręczyła dzieciom   przysmak – czekoladę. Zastrzegła jednak, że nie 
można się nią dzielić z pupilami, ponieważ zawiera składnik, który zabija zwierzęta. 
Posłuchaliśmy dobrej rady i zjedliśmy czekoladę  w klasie podczas oglądania czasopism             
o zwierzętach. 
 Serdecznie dziękujemy Pani Oldze za  współpracę. 
                                                                                                Anna Racka 

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY 

 



 

               

                      W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia uczniowie klasy 1b uczestniczyli                                 
w warsztatach świątecznych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”. Tam pod 
czujnym okiem pani Eli i Tereski wykonali renifera o imieniu Rudolf. Podczas zajęć był też 
czas na śpiewanie kolęd i piosenek związanych ze świętami. Na koniec każdy otrzymał 
słodki upominek. 

S. Szymańska 

 

OZDOBY CHOINKOWE 

 
                         Jak wykonać świąteczne ozdoby? Jak spędzić przyjemnie czas podczas 
przedświątecznych przygotowań? O tym mieli okazję dowiedzieć się uczniowie klas 6a                 
i 6b podczas warsztatów zorganizowanych w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 

  13 grudnia 2018 r. młodzież uczestniczyła w wyjątkowych zajęciach, które prowadziła 
Pani Irena Grejdal. Uczniowie włączyli się do tradycji, jaką jest dekorowanie choinki. Pod 
czujnym okiem prowadzącej samodzielnie przygotowywali ozdoby choinkowe.                        
W atmosferze pracy i  skupienia, ale w  miłym towarzystwie, spędzili ten czas. Do domów 
przynieśli misternie wykonane własne rękodzieła, które już niedługo ozdobią świąteczne 
drzewka. 

Dorota Aronowska 



 

DZIECI Z JEDYNKI Z WIZYTĄ W BOMBKARNI 

 

 

 
13 grudnia uczniowie klasy 2a odwiedzili Bombkarnię „Doroszko” w Kętrzynie. Na miejscu 
wszyscy poczuli się jak w baśniowej krainie. Wnętrze pomieszczenia inspirowane jest 
baśnią „Dziadek do orzechów”  E.T.A. Hoffmanna.  Opowiada ona o małej Klarze 
znajdującej się w świecie zabawek. W tym Baśniowym Miasteczku rzeczywiście jest 
mnóstwo zabawek, które ożywają, gdy przychodzą tam dzieci. Oprócz wyśmienitej 
zabawy, dzieci mają tam możliwość artystycznego i kreatywnego przeżycia 
niezapomnianej przygody, mogą przygotować samodzielnie według własnego pomysłu 
bombki i to był główny cel  wizyty w bombkarni, zobaczyć w jaki sposób powstają te 
szklane ozdoby. Elfy opowiedziały dzieciom o procesie powstawania bombek, następnie 
wszyscy zobaczyli, w jaki sposób wydmuchuje się bombki, a niektórzy nawet sami 



 

próbowali je wykonać. Kolejnym etapem było zdobienie bombek brokatem. Potem 
trafiały one do specjalnego pieca, a dzieci  w tym czasie miały chwilę na dalsze zwiedzanie 
tego magicznego miejsca. Zobaczyły galerię bombek, przepiękne dekoracje na różne 
okazje. Udały się też do pomieszczenia zwanego Pocztą św. Mikołaja, tam pisały listy               
z życzeniami. Trafiły w końcu do Komnaty Mikołaja.  Czas w bombkarni minął bardzo 
szybko. Każdy z uczestników na pożegnanie otrzymał pamiątkowe własnoręcznie 
wykonane bombki. Uczniowie chętnie zostaliby dłużej, ale musieli zwolnić miejsce innym 
dzieciom, które również przybyły po moc wrażeń. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

SZKOLNE MISTRZOSTWA W SZACHACH 

 
W dniu 13.12.18 odbyły się Szkolne Mistrzostwa w Szachach o Puchar Dyrektora SP1.                   
W zawodach uczestniczyło 28 zawodników i zawodniczek z klas 1-7. Część z nich po raz 
pierwszy wzięła udział w zawodach. Niektóre osoby dopiero niedawno zaczęły przygodę 
z szachami. Zawody wygrał Warkowski Michał z klasy VIIc, zaś najlepszą zawodniczką 
została Walusiak Anna z klasy IID. Obydwoje otrzymali puchary ufundowane przez 
dyrektora SP1 Janusza Woronowicza. Wszyscy uczestnicy otrzymali również pamiątkowe 
dyplomy oraz słodycze zakupione przez Radę Rodziców. 
Sędzią głównym były pan Mirosław Kruklis, propagator szachów i trener naszych 
reprezentantów w tej dyscyplinie. Sędzią wspomagającym był Wiktor Dwulat z klasy VII c, 
reprezentant naszej szkoły w szachach. 

               Organizatorami zawodów byli p. Małgorzata Jalowska i p. Andrzej Hapoński. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Życzymy przyjemnych chwil z przygodą pod nazwą 
szachy. Zachęcamy też innych do poznania tej tajemniczej na pozór gry. 



 

   

 

 

WYJĄTKOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE 

 



 

 

 

       W ramach projektu „Boże Narodzenie”, w dniu 13.12.18r. klasa 2d wybrała się na 
warsztaty „Ozdoby regionalne” organizowane przez Muzeum Wojciecha Kętrzyńskiego 
w Kętrzynie. 
       Po przybyciu do muzeum dzieci szybciutko usiadły na swoje miejsca i zabrały się do 
pracy. Do wykonania wyjątkowych ozdób potrzebna była bibuła, nożyczki i igła. Wiele 
radości sprawiło dzieciom nawlekanie igły, ponieważ niektórzy z nich po raz pierwszy to 
wykonywały. Kolorowe kawałki bibuły sprawiły, że zajęcia były bardzo ciekawe,                            
a uczniowie staranie i z cierpliwością wykonywali swoje ozdoby. 
      I tak pod okiem p. Ireny  powstały wyjątkowe bombki, które pięknie będą się 
prezentowały na świątecznym drzewku. 
                                                                                                                                          Ewelina Konieczna 
 

MAZURSKA WIGILIA 

 
“Choć płoną miasta wkoło, świątecznych promocji zgiełk, 

chodźcie tu wokoło, odnajdźmy nawzajem się. 
Niech nie zabraknie miłości w świąteczny czas. 

Głodnych nakarmimy, wystarczy dla wszystkich nas.” 
Tak śpiewały “Jedyneczki” pod dyrekcją p. Doroty Gwardy podczas miejskiej wigilii                    
w niedzielę 16 grudnia,  która kończyła trwający trzy dni “Jarmark Bożonarodzeniowy”. 
Sypiący z nieba śnieg i chłód nie zdołały wystraszyć mieszkańców Kętrzyna. Frekwencja 



 

dopisała i nastroje zebranych były iście świąteczne. Najpierw rozgrzaliśmy przybyłych 
pięknymi kolędami, by później wspólnie zaśpiewać  pastorałkę “Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. Tradycyjnie spotkanie rozpoczął burmistrz, który złożył życzenia mieszkańcom 
Kętrzyna. Księża tutejszych parafii odczytali Ewangelię i poświęcili opłatek.  W asyście 
aniołów z 3a gimnazjum, podopiecznych pani Elżbiety Jadczak, burmistrz miasta i zebrani 
goście dzielili się opłatkiem z obecnymi. Było gwarno i radośnie, bo każdy poczuł klimat 
nadchodzących świąt. 

 

 

GWIAZDKOWA RZUCANKA 

 

Plakat wykonała: Rejnat Julia IVB 

 



 

WYCIECZKA W RAMACH PROGRAMU – LABOLATORIUM 

 

 

              14.12.2018 r. uczniowie klasy VII a z wychowawcą p. Mariolą Korneluk oraz doradcą 
zawodowym p. Beatą Balak-Rawinis uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do 
Zakładu Produkcji Obuwia Vi-GGa-Mi w Działdowie. Wizyta spowodowana była udziałem 
w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu “Laboratorium” realizowanym 
na Doradztwie Zawodowym. Młodzież zapoznała się z warunkami pracy w zakładzie, 
realizacją zadań na poszczególnych działach produkcyjnych. Niezwykle ważne było 
uzyskanie rzetelnych informacji na temat poszczególnych zawodów. Kolejnym etapem 
wycieczki było zwiedzanie Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego i poznanie 
zawodu przewodnika. Z pewnością uczniowie wiele zyskali obserwując praktyczna naukę 
zawodu. 
                             Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację wycieczki. 

Beata Balak-Rawinis 

 

 



 

RADOŚĆ POMAGANIA… 

 
Uprzejmie informuję, że za kwotę – 666, 1 złotych zebraną ze sprzedaży ciasta na 
kiermaszu, który odbył się w naszej szkole 26 listopada  zakupiliśmy 50 czekolad, 50 
batonów, 50 soków oraz kilka opakowań cukierków,  które wczoraj przekazaliśmy 
mieszkańcom  internatu Szkolnego Ośrodka. 
Wszystkim zaangażowanym w tę akcję bardzo, bardzo dziękuję!!! 
  

Opiekun SU – M.  Martynajtis 
 

POCZWÓRNY WOJEWÓDZKI SUKCES 

 
Okres przedświąteczny to czas oczekiwania na cud zgody i miłości w naszych sercach, 
domach czy zakładach pracy. Zespół “Jedyneczki”, pod “czujnym uchem” Pani Doroty 
Gwardy, aby przygotować się na jego przyjście przygotowuje na zajęciach dodatkowych 
repertuar kolęd i pastorałek. Doskonałą okazją do zaprezentowania ich pracy był XIX 



 

Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Maleńkiemu”, zorganizowany 18 
grudnia w Morągu. Na scenie miejskiego domu kultury zaprezentowali się wykonawcy                
z Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego, Morąga, Olsztyna. Udział w tym wydarzeniu 
zakończył się sukcesem naszych uczniów.  
Zespół w składzie: Nikola Broniek, Inez Grochala, Gabriela Janowska, Maja Karanowska, 
Lidia Korzeniewska, Izabela Ławrywianiec, Amelia Markowicz, Nikola Rogińska, Jakub 
Sieńko, Julia Sokołowska, Lena Ulkowska-Wojnach, Zuzanna Wielgus, Roksana Wależak, 
Anna Żółtowska wyśpiewał I miejsce.  
Nagrodzono także solistki- Zuzannę Wielgus – II miejscem,  Izabelę 
Ławrywianiec oraz Nikolę Rogińską ex aequo – III miejscem.  

 

WIZYTA W SCHRONISKU w PUDWĄGACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Jest Twoim przyjacielem, partnerem, obrońcą – Twoim Psem. 

Jesteś jego życiem, miłością, przewodnikiem. 
Będzie Twój –  wierny i oddany 
do ostatniego uderzenia serca.” 

18 grudnia, uczniowie klasy 2d sp1 wybrali się na wycieczkę do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Pudwągach. Jej celem było zakończenie szkolnej akcji „Pomóżmy 
zwierzętom” organizowanej przez klasę, przekazanie zebranej karmy oraz  kształtowanie 
właściwego postępowania ze zwierzętami, a także wyrabianie postawy szacunku                           
i empatii wobec zwierząt. 
Na miejscu przywitała nas p. Elżbieta Dąbrowska – kierownik schroniska. Oprowadziła nas 
po schronisku, przekazując przy tym informacje o zwierzętach tam przebywających. 
Dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę odgrywa to miejsce , w jakich okolicznościach psy 
trafiają do schroniska oraz jakie są ich dalsze losy, a także co należy zrobić, aby 
zaadoptować zwierzaka.   
To dzięki naszym darczyńcom udało się przekazać ogromną ilość karmy. 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM, NAUCZYCIELOM ORAZ RODZICOM 
ZAANGAŻOWANYM W ZBIÓRKĘ !!! 
                                                                                                                                         Ewelina Konieczna 
 

WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 

13 grudnia 2018r. w Kętrzyńskim Centrum Kultury podsumowano Plastyczny Konkurs 
Bożonarodzeniowy. Oto laureaci: 
kategoria „ ozdoby choinkowe” 
I miejsce – Karol Lender 
III miejsce – Nikola Rogińska 
kategoria „ kartka świąteczna” 
II miejsce – Miłosz Pejda 
wyróżnienia: Maja Olejnik, Zuzanna Modliszewska, Liiana Lech 
kategoria „ stroik” 
I miejsce – Oliwia Tylutka 
kategoria „ bombka” 
I miejsce – Wiktoria Sławecka 
II miejsce – Aleksandra Sławecka 
wyróżnienia: Paweł Gastołek, Patrycja Kozak, Adam Kwiatkowski 
kategoria „ najładniejszy Mikołaj” 
Nagroda Specjalna – Iga Pawelec 
Nagroda Dodatkowa – Anna Warkomska 
I miejsce – Karolina Zając 
wyróżnienie – Kacper Kujawa 
kategoria „ bałwan” 
II miejsce – Iga Pawelec 
Gratulujemy! 
 



 

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY „ PORTRET WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO” 

ROZSTRZYGNIĘTY! 

 
Wyniki Miejskiego Konkursu Plastycznego „ Portret Wojciecha Kętrzyńskiego” 

18 grudnia 2018r. został rozstrzygnięty Miejski Konkurs Plastyczny „ Portret Wojciecha 
Kętrzyńskiego. Oto laureaci: 

I miejsce – Anna Strzyż 
I miejsce – Oliwia Tylutka 
III miejsce – Adam Strzyż 

wyróżnienie – Sebastian Kupis 
wyróżnienie – Joanna Sieńko 

wyróżnienie – Iga Górska 
wyróżnienie – Maciej Rutkowski 

wyróżnienie–Katarzyna Dmytryszyn 
Gratulujemy! 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA… 

 



 

 
” Otwieram oczy – obraz nie znika. 

Stoi stajenka, żłobek,pasterze… 
I trwa cudowna kolęd muzyka, 
Co ludzi łączy w przymierze” 

19.12.18r. na zaproszenie Pani Bożenki Musielak wychowankowie Doroty Gwardy – klasa 
3a -kolejny raz złożyli przedświąteczną wizytę w Loży.  Tym razem było to  wspólne 
kolędowanie z pierwszakami z SP3. Historię kolędowania i zwyczajów świątecznych 
przedstawił proboszcz parafii św. Jerzego ks. Stanisław Majewski – honorowy gość 
spotkania. Trzeciaki zaprezentowały   fragmenty “Cudownej Nocy” i zaśpiewały kilka 
mniej znanych pastorałek. Zorganizowały przybyłym konkurs kolęd. Najlepiej znający  
otrzymali słodkie  co nieco.  Na koniec wspólnie przełamano się  opłatkiem. Wszyscy 
życzyli sobie, by nigdy nikt z obecnych nie  stał się Herodem.  Było miło i…świątecznie!  

PASJE RODZICÓW 

 

 
            W poniedziałek 18.12.18r.  klasę 3a odwiedziła mama  Nikoli, Pani Ania Gajlewicz.   
Ta utalentowana plastycznie osoba zaproponowała dzieciom zabawę kartką papieru. 
Metodą origami wspólnie wykonywały osłonki na choinkowe lampki. Nie było to łatwe 
zadanie. Pani Ania musiała kilka razy interweniować, aby lampion został ukończony. 



 

Kolorowymi osłonkami przyozdobiono klasowe światełka na piątkową wigilię.  Pani Ania 
powiedziała, że swoją pasję zaczęła realizować bardzo dawno temu, kiedy była w szkole 
podstawowej. Chorowała bardzo dużo, a  zajęcia plastyczne pozwoliły zapomnieć              
o wątłym zdrowiu. Najpierw było to szydełkowanie, robótki na drutach, później origami.  
W Polsce  origami było wtedy mało znaną techniką. Materiały  sprowadzała z zagranicy.  
Zachęciła nas do ciągłego poszukiwania swoich pasji. Ona znalazła i  jest z tego 
zadowolona. Teraz chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami z innymi. Nie dała się 
chorobie zamknąć  w domu.  Zajęcia  były świetne. Dziękujemy mamie Nikoli i życzymy 
dużo, dużo zdrowia! 

 
 

 

 

 

ANIA STRZYŻ ZWYCIĘZCĄ MIEJSKIEGO TURNIEJU SIATKARSKIEGO 

 

 



 

 

18 grudnia 2018 r. w Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie odbył się 
Mikołajkowy Turniej Rzucanki Siatkarskiej Singli Dziewcząt klas I-II organizowany                            
w ramach Akademii Siatkarskiej S.O.S. Do indywidualnej rywalizacji przystąpiło 29 
zawodniczek. Mecze rozgrywane były systemem brazylijskim, równolegle  na sześciu 
boiskach. Grano jednego seta do 15 punktów. 
Ogromny sukces odniosły nasze dziewczęta. Ania Strzyż wygrała wszystkie osiem 
spotkań i zajęła pierwsze miejsce w turnieju. Ania Walusiak zajęła miejsce szóste. 
Wszystkie zawodniczki otrzymały pamiątkowe medale, a najlepsze nagrody rzeczowe. 
Szkołę reprezentowały: Anna Strzyż, Anna Walusiak, Oliwia Cichomska, Nadia Roszak, 
Oliwia Jarmuszewicz, Joanna Sieńko, Zuzanna Kochanowska, Alicja Chełstowska, Oliwia 
Mazur. 
                                                                                           Opiekun zespołu:  Marek Gabryszak 

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA W NOWYM KAWKOWIE 

 

15 grudnia grupa dzieci z naszej szkoły pod opieką Ks. Zbigniewa z parafii św. Katarzyny 
udała się do Nowego Kawkowa. Jest to przeurocze miejsce, w którym spotykają się 
dzieci, młodzież i całe rodziny, aby przeżywać radość z odkrywania tajemnic wiary. 
Spotkania z animatorami, śpiew, zabawy, udział we Mszy św. dostarczyły nam wiele 
niezapomnianych przeżyć. Wróciliśmy szczęśliwi i bogatsi w nowe wspaniałe 
doświadczenia. 

Martyna Jurewicz klasa Vc 

 



 

NIESIEMY POMOC CHORYM DZIECIOM! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie naszej szkoły wsparli AKCJĘ CHARYTATYWNĄ “Łańcuch dobra”, której 
organizatorem jest Stowarzyszenie Pro Salute. Dotyczy bicia rekordu długości łańcucha 
choinkowego z papieru. A to wszystko dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych 

Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku                   
Stowarzyszenia. 

By pobić rekord, trzeba stworzyć ozdobę o długości minimum 152 km.  
W naszej szkole udało się stworzyć łańcuch o długości aż prawie ok. 2,5 km! 

– Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne – ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są 
samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, 
którzy wierzą w nich, są ich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może nie                         

z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak 
najdłuższego łańcucha – w ten sposób chcemy dać im sygnał, że jak uda się nam 

zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni dadzą radę walczyć                         
z chorobą – informują organizatorzy. 



 

Akcję wsparła cała społeczność szkolna: dzieci, rodzice, nauczyciele. Łańcuchy były 
robione na szkolnych zajęciach i w zaciszu domowym. 

Podziękowania należą się p. Marzenie Matus, która dostarczyła nasze  łańcuchy firmie 
MAGNETIC SYSTEMS TECHNOLOGY (MST KĘTRZYN) za pośrednictwem której trafią one 

do Białegostoku. 
Dziękujemy wszystkim za tak ogromne zaangażowanie. Mamy nadzieję, że przyczynimy 
się do pobicia rekordu , a co ważniejsze pokazaliśmy chorym dzieciom , że  POMAGAMY! 

Koordynatorkami akcji w naszej szkole były panie:  A. Trypucka, B. Borowska                                     
i  S. Szymańska. 

 
Sylwia Szymańska 

NOWY NUMER GAZETKI 

 
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!  

Nowinki Jedynki 3(2018-2019) 

http://sp1ketrzyn.pl/wp-content/uploads/2018/12/Nowinki-Jedynki-32018-2019.pdf


 

GWIAZDKOWY TURNIEJ W „RZUCANKĘ” 

 
 
Klasyfikacja końcowa 
GWIAZDKOWEGO TURNIEJU W „RZUCANKĘ” 
          W dniu 20 grudnia 2018 r. dziewczęta klas IV i V rozegrały turniej w „Rzucankę”.                   
W rozgrywkach wzięło udział pięć zespołów z klas V i tylko trzy niekompletne zespoły                           
z klas IV, których w naszej szkole jest sześć. 
Oto wyniki turnieju: 
Klasy V 
I miejsce    – Ve 
II miejsce   – Va 
III miejsce  – Vd 
IV miejsce – Vc 
V miejsce  – Vb 
Klasy IV 
I miejsce  – IVe 
II miejsce – IVc 
III miejsce – IVd 
Gratuluję dziewczętom, które wzięły udział w turnieju i sportowo zakończyły rok 2018, 
życzę wszystkiego najlepszego w święta Bożego Narodzenia i szczęścia w Nowym Roku 
oraz kolejnych sportowych sukcesów . 

Organizator turnieju 
Jarosław Mularewicz 

 



 

PROJEKT „BOŻE NARODZENIE” 

 
 

W dniach 13.12 – 21. 12.  klasa II D 
uczestniczyła w projekcie „Boże 

Narodzenie”.  Głównym jego celem było 
przybliżenie informacji o Świętach 

Bożego Narodzenia, tradycji, a także 
potrawach wigilijnych. W trakcie pracy 

dzieci  zdobywały nowe wiadomości 
oraz kształtowały umiejętności pracy  

w zespole. 
Etapy realizacji projektu: 
I Etap – gromadzenie informacji 
II Etap – grupowe wykonanie plakatu na lekcji 
III Etap – prezentacja 
            Klasa została podzielona na 4 grupy. Każda z nich opracowywała wybrany temat 
związany z Bożym Narodzeniem:  zwyczaje w Polsce, potrawy świąteczne, dawne 
zwyczaje oraz tradycje w innych krajach. 
Pierwszym zadaniem uczniów było zgromadzenie informacji i ciekawostek dotyczących 
swojego tematu.  W tym celu dzieci przyniosły zdobyte materiały i kolorowe obrazki. 
 

 

Kolejnym etapem było wykonanie plakatu ze zgromadzonych informacji. Pomysłów nie 
było końca. Każda grupa dokładnie zaplanowała swoją pracę oraz doskonale podzieliła 
obowiązki. 

 

 



 

Ostatnim etapem projektu była prezentacja każdej z grup. Uczniowie bardzo dobrze 
przygotowali się do tego zadania, potrafili wyróżnić najważniejsze informacje i przekazać 
je pozostałym dzieciom. Zapamiętali mnóstwo ciekawostek, dzięki czemu każda                    
z prezentacji była bardzo interesująca i ciekawa. 

 

 

Cała klasa dostała pochwałę oraz została nagrodzona gromkimi brawami za trud 
i wysiłek włożony w przygotowanie całego projektu.  Jestem bardzo dumna ze swoich 
uczniów, że tak rzetelnie przygotowali się do zadania i na pewno nie był to ostatni projekt 
zrealizowany przez klasę II d. 

                                                                                                           Ewelina Konieczna 
 

WIGILIE KLASOWE W NASZEJ SZKOLE 

 



 

Są święta w naszym kalendarzu – najdroższe i najbliższe, 
co wywołują falę marzeń – najczulszych i najmilszych. 

Ten nastrój wszystkim się udziela. Ogarnia serca, dusze 
– radością szczęścia i wesela i czystych, wielkich wzruszeń. 

Te ukochane przez wszystkich święta to 
BOŻE NARODZENIE…. 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się na 
klasowych wigiliach. Dzięki pomocy rodziców uczniów we wszystkich klasach 
przygotowano uroczysty poczęstunek. Wspólnie spędzony czas to chwile radosne, pełne 
wzruszeń i dobrych życzeń. Dzieląc się opłatkiem, obdarowując się drobnymi prezentami                       
i śpiewając kolędy złożyliśmy sobie życzenia świąteczne. 

klasa Id 
Kultywowanie tradycji jest bardzo ważną postawą i należy ją rozwijać od najmłodszych 
lat. Takie cele realizujemy podczas klasowych spotkań wigilijnych. Dzieci uczą się kultury 
spożywania posiłku, właściwego zachowania przy stole , ale również życzliwości dla 
kolegów i koleżanek, z którymi świętują.  Dla pierwszaków to szczególny czas. Po raz 
pierwszy  spędzają wigilię w szkole. Widać było ogromne zaangażowanie. Klasa Id 
podczas spotkania wspaniale się bawiła. Koleżanka z klasy – Karolinka przygotowała dla 
wszystkich niespodziankę – zorganizowała koncert kolęd. Przyniosła instrument                            
i akompaniowała do wspólnego śpiewu. To niewątpliwie podniosło atmosferę  
uroczystości. Dzieci dziękowały koleżance gromkimi brawami. Potem przyszedł czas na 
świętowanie z innymi klasami. Dzieci z zespołu „Mini Jedyneczki” przygotowały 
wspaniałe jasełka dla młodszych kolegów, przetykanie śpiewem kolęd. I znowu 
niespodzianka. W przedstawieniu brała udział Iga – dziewczynka z klasy  Id.  To był udany 
dzień. 

                                                                                     Anna Racka 

 



 

 

 
klasa Ic 

Boże Narodzenie to najpiękniejsze, najuroczyściej obchodzone, a przy tym najbardziej 
rodzinne święta. W całym długim roku nie ma tak pięknego dnia, jakim jest Wigilia.                       
To jedyny dzień, w którym chcemy być wszyscy przy wspólnym, rodzinnym stole, 
zostawiamy wolne nakrycie dla zbłąkanego wędrowca i jesteśmy wzruszeni podniosłą 
atmosferą. Dla dzieci Wigilia to najpiękniejszy i najradośniejszy wieczór w roku. Jest 
choinka, są prezenty, płoną światełka, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia,              
a po tradycyjnych smakołykach śpiewamy kolędy. 

W takiej serdecznej, rodzinnej atmosferze klasa 1c spędzała piątkowy dzień w szkole. Przy 
pięknie ustrojonym stole, świątecznych stroikach i słodkim poczęstunku  wszyscy  zasiedli 
do wieczerzy wigilijnej. Wspólne śpiewanie kolęd  nie tylko w klasie, ale w towarzystwie 
innych uczniów  z klas 1-3 w auli szkolnej  uprzyjemniło nam ten wyjątkowy czas. 

Wszystkim rodzicom za ogromne zaangażowanie – dziękujemy!!! 

Wych. 1c 



 

 

klasa 3a 
Szkolne kolędowanie było początkiem świątecznych działań trzeciaków. W dobrych 
nastrojach wspólnie z  rodzicami i babciami rozpoczęło się wigilijne spotkanie. Najpierw 
uczniowie przedstawili zebranym opowieść o narodzeniu Jezusa podczas “Niezwykłej 
Nocy”. Pięknie zaśpiewały mało znane kolędy i pastorałki. Były też  życzenia i łamanie  
opłatkiem.  Gościom przygotowano muzyczny konkurs kolęd – oczywiście z nagrodami.  
Trzeciaki za dobre sprawowanie otrzymały piękne prezenciki od samego Mikołaja, który 
sprytnie zostawił je  pod choinką. Wspólna biesiada przy pięknie udekorowanym stole 
zakończyła to wyjątkowe spotkanie. 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu wigilijnego spotkania. 
 
 
 

 



 

 

klasa 6a 

Szóstoklasiści ostatni dzień w szkole rozpoczęli od wigilijnego  spotkania.  Sami zadbali                   
o wystrój klasy i ustalenie jadłospisu. Oprócz świątecznych wypieków na stole pojawiły 
się pierogi z kapustą i grzybami oraz kluski z makiem. Były życzenia i łamanie się 
opłatkiem. Tradycja opłatkowa ma na celu wzmocnienie więzi między bliskimi sobie 
ludźmi, pomóc wybaczyć zaległe spory oraz zaleczyć rany.  Każdy starał się więc życzyć 
innym wiele dobrego. Nie zabrakło oczywiście świątecznych upominków 
przygotowanych przez samych uczniów. To było bardzo radosne spotkanie. 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu świątecznych przysmaków. 
 

IX SZKOLNE KOLĘDOWANIE 

 



 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w ostatnim dniu przed świąteczną przerwą tj. 21.12.18r. 
odbyło się wspólnie kolędowanie. Uczniowie klas I – VI spotkali się w sali gimnastycznej, 
by wśród świątecznych dekoracji zaśpiewać znane polskie kolędy m.in. “Przybieżeli do 
Betlejem”, “Wśród nocnej ciszy”. Pięknie wykonywane utwory brzmiały w całym 
budynku naszej szkoły. Śpiewali wszyscy, młodsi i starsi, nauczyciele, dyrekcja oraz 
przybyli rodzice. Kolędy mają magiczną moc i połączyły zebranych, którzy wspólnie 
wyśpiewywali Dobrą Nowinę. Takie spotkania pozwalają na podtrzymywanie tożsamości 
narodowej i religijnej, które są niezmiernie ważne w dzisiejszych czasach.  Szkolny zespół 
“Mini Jedyneczki” przedstawił tradycję kolędowania wprowadzając zebranych                            
w świąteczny nastrój. 

“Idą, idą przebierańce 
będą śpiewy, będą tańce…” 

Kierujemy serdeczne podziękowania do wychowawców, którzy przygotowali kolędy                  
z klasami. Szczególne ukłony należą się panu Andrzejowi Hapońskiemu zajmującemu się 

stroną techniczną (plakat, nagłośnienie, foto relacja). 

 

 



 

MARZYCIELSKA POCZTA 

 

 

 

 

 

 

 

„Marzycielska Poczta” – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie pomagają 
chorym dzieciom. 
     W grudniu 2018r. nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Marzycielska 
Poczta”. Akcja ta  działa już od wielu lat w całej Polsce. Listy do chorych dzieci piszą                    
i wysyłają uczniowie ze szkół i przedszkoli na terenie naszego kraju.  Na stronie 
internetowej   marzycielskapoczta.pl znajdują się aktywne profile dzieci, które są bardzo 
chore, a pomimo tego na ich twarzach gości uśmiech. Ten uśmiech spowodowany jest 
tym, że piszą do nich dzieci, które przesyłają im listy, kartki   i wspierają w trudnych 
chwilach. Uczniowie oraz wychowawcy  naszej szkoły mają wielkie serca, nieraz wspierali 
akcje dobroczynne, i tym razem również wzięli udział w tej szlachetnej inicjatywie, razem 
ze swoimi uczniami napisali listy do podopiecznych fundacji. 
klasa 2c 
Uczniowie klasy 2c z zaangażowaniem zapoznawali się z sytuacją chorych dzieci z całej 
Polski. Bardzo trudno było im wybrać  z mapy  dzieci, do których napiszą listy.                           
Po wspólnych dyskusjach i burzliwej naradzie postanowili spełnić marzenia Wiktorii                        
i Szymona – swoich rówieśników.  W czasie zajęć szkolnych pisali i ozdabiali  listy, 

mailto:%20%20marzycielskapoczta@wp.pl


 

wykonywali kolorowe kartki z życzeniami. Przesłaniem wszystkich wykonanych prac było 
spełnienie marzeń rówieśników. 
Dorota Wilczak 
klasa1b 
Uczniowie klasy 1 b wzięli udział w akcji MARZYCIELSKA POCZTA. Na wstępie wspólnie 
wyszukaliśmy informację na temat tej akcji, tego jaki jest jej cel. Potem obejrzeliśmy 
profile chorych  dzieci. Wspólnie wybraliśmy  dwójkę dzieci, do której postanowiliśmy 
wysłać listy. Chłopcy wybrali Filipa Abramik, natomiast dziewczynki Martynkę Kurek. 
Następnie do kartek  świątecznych wkleiliśmy życzenia oraz każdy z nas wykonał rysunek 
wg zainteresowań dzieci. Wszystko włożyliśmy do koperty, nakleiliśmy znaczek oraz 
adres i wspólnie udaliśmy się na pocztę aby wysłać listy. 
Mamy nadzieję, że dzieci czytając te listy chociaż na chwilkę zapomną o swojej chorobie. 
Sylwia Szymańska 
klasa 1a 
Marzycielska Poczta to akcja, wobec której nie pozostała obojętna klasa 1a. Tuż przed 
świętami uczniowie tejże klasy postanowili zrobić przyjemność chorym dzieciom. Nasz 
udział w tej akcji rozpoczęliśmy od zapoznania się z profilami potrzebujących dzieci. Jakie 
było nasze zdziwienie, kiedy zobaczyliśmy ilu naszych rówieśników nie jest w stanie 
normalnie żyć, chodzić do szkoły i bawić się.  Mimo, że nie znamy jeszcze wszystkich liter 
postanowiliśmy wysłać listy do dwójki dzieci. Koperty wypełniliśmy kartkami 
świątecznymi z życzeniami i rysunkami płynącymi prosto z naszych serc. Następnie 
udaliśmy się na pocztę, kupiliśmy znaczki i wysłaliśmy nasze listy do Brzegu i Katowic. 
Dziewczynkom najbardziej przypadła do serca postać trzynastoletniej NATALKI                            
z zespołem Downa. Natalia lubi Małą Syrenkę, zwierzaki Littlest Pet Shop, a także jazdę 
na rowerze, rysowanie i pływanie. Marzy o pływaniu z delfinami i psie. Jest bardzo 
samotna. 
Natomiast chłopcom spodobał się ośmioletni FILIP, u którego niestety zdiagnozowano 
guza mózgu. Filip ma podobne zainteresowania co znaczna część naszych kolegów: klocki 
lego, dinozaury, piłka nożna. Przed chorobą grał w klubie piłkarskim. 
         Mamy nadzieję, że nasze dzisiejsze listy wywołają uśmiech na twarzach bohaterów               
i pozwolą choć na chwilę zapomnieć o chorobie. 
Beata Borowska 
klasa1c 
   Nasza klasa też postanowiła włączyć się w tę piękną i jakże humanitarną akcję. Pisząc 
listy do chorych dzieci, mamy nadzieję, że chociaż przez chwilkę zapomną o swoim 
cierpieniu. Życzymy tym wszystkim dzieciom dużo zdrówka  i  uśmiechu, który często 
znika z ich twarzy, bo towarzyszy im ból. 
    Święta Bożego Narodzenia są szczególne. Jedyne w swoim rodzaju. „Wszyscy 
wszystkim” ślą życzenia. I my też je przesyłamy: najcieplejsze, płynące prosto z serca. 
Małgorzata Jalowska 
klasa2a 
Uczniowie klasy 2a lubią pomagać, dlatego bardzo chętnie włączyli się do Ogólnopolskiej 
Akcji Marzycielska Poczta. Spośród wielu chorych, oczekujących na listy i kartki dzieci, 
wybrali Filipa i Martynkę. Są to dzieci w podobnym wieku oraz zbliżonych 
zainteresowaniach. Czas przedświąteczny wprowadził wszystkich nas w wyjątkowy 



 

nastrój, rozbudził empatię, chęć zrobienia czegoś dobrego nie dla siebie, ale właśnie dla 
innych. Dlatego z tym większym zaangażowaniem dzieci włączyły się w akcję pisania 
listów do chorych dzieci. 
Wierzymy, że tym drobnym gestem sprawiliśmy radość Filipowi i Martynce. „Na listy 
czekają jeszcze inne dzieci, do nich też napiszemy” – podsumowali uczniowie klasy 2a. 
Agnieszka Dziemiańczyk 

ORSZAK TRZECH KRÓLI 

 
                     Jak co roku nasza szkoła wraz z Trzema Królami wyruszyła ulicami miasta,                                      
by świętować Narodzenie Pańskie. Tegoroczny Orszak przebiegał pod hasłem “Odnowić 
oblicze ziemi”. Odwołano się do słów papieża wypowiedzianych podczas pielgrzymki do 
Ojczyzny: 
“Wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież Wołam z całej głębi tego 
Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi… tej Ziemi” 
Przedstawiciele klas (3a, 6a, 5b, 4b, 1c) ich rodzice, rodziny i nauczyciele (D. Gwarda,                 
A. Jurewicz, M. Piekarska, M.Korneluk, M. Jalowska, R. Kliszewicz, A. Zwierzykowska), 
reprezentując czarny kontynent tworzyli barwny dwór króla Baltazara (Sławomir Górski). 
Dwórki grały na bębnach i marakasach, chorąży i dowódcy kolumn nieśli flagi. Wszyscy 
wykrzykiwali hasła. Na końcu podążali wojownicy i wielbłąd. Król w asyście darowego                  
i aniołka (Emila i Igi Górskiej – dzieci króla) złożył dar w postaci mirry, oddając hołd od 
ludów całej Afryki. Droga do stajenki nie była łatwa. Uczestnicy malowniczego Orszaku 
spotykali na swej drodze liczne pokusy zachęcające do życia w grzechu i moralnym 
bałaganie. Na końcu drogi spotkali Anioły (uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką               
pań I. Machwic i E. Jadczak), które pomogły przejść przez BRAMĘ ANIELSKĄ. Tegoroczny 
Orszak miał zachęcić wszystkich do wysiłku na rzecz budowania lepszego świata,                 
do kultywowania dobra i przemiany swoich serc. Jak zwykle nasi uczniowie, ich wspaniali     
i mocno zaangażowani rodzice oraz nauczyciele spisali się na medal. Serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy za rok. Wszyscy jesteście naprawdę wielcy! 



 

ŁAŃCUCH DOBRA JUŻ POŁĄCZONY 

 

 
TRWA MIERZENIE NASZYCH ŁAŃCUCHÓW W BIAŁYMSTOKU! 

W stworzenie najdłuższego papierowego łańcucha w Polsce włączyło się ponad 300 

instytucji z ponad 110 miejscowości. Kilkudziesięciu ochotników składało nadesłane 

łańcuchy na hali sportowej UMB w jeden długi przez kilkanaście godzin. We wtorek rano 

ułożony łańcuch został zabrany przez firmę, która sprasuje go w specjalne kostki. Ile 

białostocki Łańcuch Dobra mierzył metrów, i czy udało się pobić rekord Polski, który 

wynosi 152 km, zostanie ogłoszone w sobotę.  Wiemy jedno: rekord dobrych serc został 

już pobity!  

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI 



 

 

 13 stycznia 2019 otrzymaliśmy informację 
od  Stowarzyszenia PRO SALUTE – organizatora  akcji charytatywnej  ŁAŃCUCH DOBRA: 

Kochani!  Akcja ŁAŃCUCH DOBRA zakończona. 
W DWA MIESIĄCE POWSTAŁO – 111 km 119 m 57 cm ŁAŃCUCHA DOBRA 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE ŁAŃCUCH WYKONYWAŁY W PONAD 450 
PLACÓWKACH W CAŁEJ POLSCE,  
Z PONAD 200 MIEJSCOWOŚCI :-)) 

XIII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 

 



 

 

W sobotę 12.01.19 r nasi uczniowie zaprezentowali się na XIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
zorganizowanym przez Kętrzyńskie Centrum Kultury. Udział w tym wydarzeniu wzięli: 

 zespół “Mini Jedyneczki” w składzie: Oliwia Cichomska, Olek Fejfer,  Iga i Emil 
Górscy, Kasia Koczela, Łukasz Kopeć, Norbert Krukowski, Ala Kosaty, Igor Malinowski, 
Szymon Pawlak, Weronika Pejda, Joanna Sieńko, Ania i Adam Strzyż, Fabian Wależak, 
Ania Warkowska, Julka Wessel, 

 zespół “Jedyneczki” w składzie: Martyna Bierżyńska, Angelika Czarnecka, Inez 
Grochala, Gabrysia Janowska, Magdalena Jurewicz, Maja Karanowska, Lidia 
Korzeniewska, Liliana Lech, Izabela Ławrywianiec, Amelia Markowicz, Maciej Pędzich, 
Nikola Rogińska, Jakub Sieńko, Julia Sokołowska, Lena Ulkowska, Roksana Wależak, 
Zuzanna Wielgus, Anna Żółtowska, 

 duet Gasz w składzie: Martyna Gaszczyńska i Sandra Pałasz, 
 duet Two w składzie: Patrycja Wojnicka i Oliwia Pusio,  
 solistki: Izabela Ławrywianiec, Nikola Rogińska, Zuzanna Wielgus, Sandra Pałasz.  
Oba nasze zespoły wyśpiewały I miejsca w swoich kategoriach. Ponadto nagrodzono 
także duety: Gasz  – II miejsce, Two  – wyróżnienie.  W kategorii solowej Sandra Pałasz 
wyśpiewała wyróżnienie.  
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  
Do festiwalu uczniów przygotowali p. Dorota Gwarda i p. Sławomir Biegański.  

27 FINAŁ WOŚP 

 



 

Już po raz drugi  zespół “Jedyneczki” zagrał razem z Jurkiem Owsiakiem. W  27 Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  zbierano środki na zakup sprzętu 
specjalistycznego dla szpitali pediatrycznych w całym kraju. Dzięki nowoczesnemu 
wyposażeniu,  spełniającemu najwyższe standardy, lekarze i cały personel medyczny mają 
szansę na lepszą diagnozę i leczenie najtrudniejszych przypadków.  Jak się 
okazuje…” Pomaganie jest dziecinnie proste”.  Finały to nie tylko zbiórka, ale także setki 
wydarzeń odbywających się w Polsce i na całym świecie. W Kętrzynie świętowanie 
rozpoczęło się już w sobotę koncertem wielu młodych osób i zespołów z miasta i okolic. 
Wśród nich znalazły się też “Jedyneczki”.  Swoim śpiewem rozgrzały serca zebranych, 
przygotowując jednocześnie do niedzielnego finału.  Wkład w wielkie dzieło 
zaakcentowały też gimnazjalistki. 

 

W niedzielę 13. stycznia Finał WOŚP rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Hymnu                  
o Kętrzynie. To był dobry początek.  I tym razem na scenie pojawiło się wiele 
utalentowanych osób – między innymi Mariusz Wąsik z zespołem i nasi uczniowie                       
w pokazach tańców i jazdy na rolkach. Były też “Jedyneczki “, które uatrakcyjniły  
wydarzenie prezentując   kilka  najpiękniejszych piosenek.  Podarowały od siebie  to,               
co najlepiej potrafią robić – swój radosny śpiew.  
“Dzień dobry, czy to dobry dzień dla Ciebie? 
Może ktoś ma zły, a ty jesteś tu, 
aby mu w potrzebie dziś dodać otuchy, podać pomocną dłoń…” 
W hali MOSiR  Ania i Adam Strzyż z pomocą mamy  dzielnie zbierali pieniądze do puszek.  
Udział w akcjach charytatywnych uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, uczy  
bezinteresownego dzielenia się. Miejmy nadzieję, że nasza pomoc będzie trwała sto lat                
i jeden dzień dłużej.  

 



 

STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA WRĘCZONE! 

 
15 stycznia 2019r. miała miejsce w naszej szkole po raz szósty uroczystość wręczenia 
stypendiów św. Mikołaja. Z rąk Pana Dyrektora szkoły Janusza Woronowicza  odebrali je: 

Nikola Rogińska z klasy 6a i Piotr Mazurowski z klasy 6b. 
Fundacja św. Mikołaja istnieje od 18 lat. Od kilku lat  działalność koncentruje na pomocy 
zdolnej młodzieży prowadząc  fundusz stypendialny “Stypendia Świętego Mikołaja”. 
Aktywizuje społeczeństwo lokalne, które przekazując środki finansowe, wspiera 
uzdolnione dzieci. Otrzymując stypendium uczniowie mają możliwość rozwijać  skrzydła 
wiedzy i spełniać marzenia. 
Taką szansę dzięki wsparciu firmy Signify (dawniej Philips Lighting Poland) oddział            
w Kętrzynie za pośrednictwem Fundacji św. Mikołaja otrzymały dzieci z naszej szkoły. 
Nad procedurą przyznania stypendiów czuwała komisja w składzie:  pani Ewa Pajewska – 
przewodnicząca Rady Rodziców, pani Aneta Duda oraz pani Agnieszka Trypucka – szkolny 
koordynator Stypendialny Fundacji św. Mikołaja. 
Kim są nasi stypendyści? NIKOLA ROGIŃSKA to  dusza artystyczna o ogromnych 
możliwościach. Od sześciu lat przynależy do szkolnego zespołu muzycznego 
„Jedyneczki”, którego opiekunem jest pani Dorota Gwarda. Wielokrotnie prezentowała 
swój talent indywidualnie i zespołowo podczas różnych uroczystości – szkolnych, 
miejskich i ogólnopolskich. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej – gra na 
flecie poprzecznym. Swoje umiejętności wykorzystuje przy tworzeniu akompaniamentu 
w zespole. Nikola chętnie bierze udział w konkursach recytatorskich, muzycznych, 
plastycznych, a także sportowych. Jej hobby to pływanie i gra w piłkę siatkową. Jest 
współredaktorką szkolnej gazetki „Nowinki Jedynki”. 
PIOTR MAZUROWSKI jest harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego szczepu „Watra”                   
w Kętrzynie. Uczestniczył w Międzynarodowym Zlocie Harcerskim w Gdańsku. 
Wielokrotnie, jako harcerz, reprezentował szkołę podczas miejskich uroczystość                  
o charakterze patriotycznym i historycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Należy również do Klubu Rowerowego „Rasten”                             



 

w Kętrzynie. Dzięki temu może realizować swoje podróżnicze pasje, zwiedzając na 
rowerze najciekawsze zakątki naszego regionu. Jest czynnym działaczem klasowym, 
pełnił funkcję gospodarza klasy. Systematycznie brał udział w spotkaniach samorządu 
szkolnego. 
Nauczycielom znany jest głównie z zajęć koła polonistycznego i matematycznego. 
Czynnie bierze udział w życiu parafii – oprawie mszy św. Jest członkiem szkolnego 
zespołu religijno-muzycznego „Promyki”, brał też udział w konkursach religijnych, 
zajmując wysokie miejsca na szczeblu wojewódzkim. Jego pasją jest matematyka                 
i informatyka, a także planowanie i wytyczanie tras rowerowych. 

      Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania 
własnych pasji i spełniania marzeń. 

 
 

A. Trypucka 

101. ROCZNICA ŚMIERCI WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO 

 

15 stycznia 2019 roku przypada 101. rocznica śmierci 
Wojciecha Kętrzyńskiego. Poczty sztandarowe naszej szkoły 
reprezentowane przez uczniów klas siódmych i gimnazjum 
pod opieką Elżbiety Jadczak i Anny Zygowskiej wzięły udział 
w uroczystości miejskiej zorganizowanej z tej okazji.                  
O godzinie 11:00 pod pomnikiem patrona naszego miasta 
złożone zostały kwiaty. Dalsza część uroczystości odbyła się 
w budynku ratusza, gdzie nastąpiło podsumowanie                              
i zakończenie obchodów Roku Wojciecha Kętrzyńskiego 
rozpoczętych w styczniu 2018 roku. 
 
 

 



 

WYCIECZKA EDUKACYJNA KLASY 1B 

 

15 stycznia uczniowie klasy 1b brali udział w wycieczce edukacyjnej „Od uprawy                         
do potrawy” do sklepu TESCO .  Już od progu przywitały nas dwie przesympatyczne 
panie – Klaudia i Beata, które opiekowały się nami podczas całego pobytu. W trakcie 
spotkania dzieci wykonywały przeróżne zadania : rozwiązywały zagadki, szukały naklejek 
z produktami spożywczymi, dowiedziały się skąd przybywają różne owoce do Polski i co 
oznaczają numery na jajkach. Na koniec samodzielnie przygotowały pyszną sałatkę 
owocową z bakaliami i jogurtem naturalnym. 
To było bardzo pouczające spotkanie. Dzieci dowiedziały się jak ważne jest zdrowe 
odżywianie. 

S.Szymańska 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIEtypowa KLASÓWKA 

 
Dzisiaj w klasie 8a na zajęciach języka angielskiego w grupie zaawansowanej odbyła się 
praca klasowa przeprowadzona metodą projektu. Niby nic  nadzwyczajnego, a jednak 
niektórzy zapewne mogliby się zdziwić. Otóż klasówka nie była pisemna, tylko USTNA! 

Jak to zrobiliśmy? Może zacznę od początku… 

Tydzień przed pracą klasową uczniowie samodzielnie podzielili się na grupy. Wspólnie 
opracowaliśmy kryteria oceny naszej pracy projektowej, zgodnie z zasadami oceniania 
zawartymi w PZO i Statucie Szkoły.  Zależało nam  przede wszystkim na kreatywności, 
pomysłowości oraz innowacyjności . Słownictwo, zwroty i gramatyka z działu 6 zostały 
zawarte w dialogach, jakie grupy przygotowywały podczas zajęć lekcyjnych.  Realizując 
zagadnienia z podstawy programowej, uczyliśmy się poprzez odgrywanie ról i scenek 
rodzajowych. Nie ma nic praktyczniejszego, jak użycie języka angielskiego w codziennych 
sytuacjach życiowych. Uczniowie samodzielnie przygotowali materiały pomocnicze, 
wykorzystywali swoje telefony komórkowe oraz umiejętności pracy w grupie. Powstały 
wspaniałe prace oparte na porozumieniu i współpracy. Robiliśmy zakupy w sklepach,                     
a potem z zakupionych produktów gotowaliśmy potrawy. 

Jak sami widzicie klasówki nie muszą być tylko na papierze. Można  też inaczej sprawdzić 
wiedzę i umiejętności uczniów, bawiąc się przy tym doskonale. 

Wiem jak wiele stresu sprawia uczniom mówienie w języku obcym. Sama nauka 
słownictwa i gramatyki nie wystarczy, by porozumiewać się na poziomie 
komunikatywnym. Dlatego staram się, by moi uczniowie mieli jak najwięcej okazji do 
mówienia. Wykorzystuję zdobytą wiedzę w praktyce. Staram się, by to uczniowie byli 
kreatorami własnych umiejętności językowych, ja zawsze będę ich wspierała w dążeniu 
do zdobywania nowych doświadczeń i  pokonywania lęku przed  czymś nowym, innym. 
SO ,  WELL DONE  8A !!!! Let’s make our lessons less boring,  more engaging, and 
imaginative. 

Marta Roszak 



 

„MAŁY PASTUSZEK I WIELKI ROZBÓJNIK” – JASEŁKA Z PRZESŁANIEM 

 
       Grudzień i styczeń to miesiące, w których szkolne sale i sceny często zamieniają się                      
w betlejemską stajenkę, a uczniowie wcielają się w role biblijnych postaci.  Boże 
Narodzenie  już za nami, ale jego radość i duch dziecięctwa trwa nadal. 
Uczniowie klasy IIa  ze Szkoły Podstawowej nr 1 razem ze swoją wychowawczynią, 
Agnieszką Dziemiańczyk  11 i  14 stycznia br. wystawili  przedstawienie jasełkowe                     
pt. „Mały pastuszek i wielki rozbójnik”. To historia pastuszka, który szuka Jezusa i zabiera 
ze sobą dla Niego podarunki. Jednak kiedy w drodze spotyka zabłąkanego pieska                      
i płaczącą dziewczynkę oddaje im prezenty przeznaczone dla Dzieciątka. Obserwuje to 
rozbójnik, który chce okraść pastuszka. Kiedy ujawnia swoje złe zamiary pastuszek 
dobrowolnie oddaje mu chleb i zabiera go do Betlejem. Maryja i Józef przyjmują 
pastuszka i rozbójnika z wielką radością.  
„Zobacz, kto do nas przyszedł, mój Syneczku! Ten dobry Pastuszek, co mleczko niósł                 
w kubeczku i kołderkę ciepłą dla Ciebie miał, i kanapkę z szynką- ale wszystko rozdał. Pan 
Jezus widział Twoje dobre czyny. Najwięcej Bogu dajesz, dzieląc się z innymi!!”- Matka 
Boża pochwaliła dzielnego, dobrego pastuszka za zauważenie po drodze do Betlejem 
głodnego, biednego i zziębniętego. 

Jasełka obejrzały dzieci z przedszkola „Miś ” w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz  
przedszkolaki z „Puchatka”. Małym widzom bardzo podobały się misternie 
przygotowane stroje, gra aktorska oraz umiejętności muzyczne i taneczne starszych 
koleżanek i kolegów. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

 

 

 



 

ODRUCH SERCA PIERWSZAKÓW 

 

 

Pierwszoklasiści są najmłodszymi uczniami w naszej szkole… ale ich gesty świadczą                       
o tym, że mają wielkie i dobre serca. 

Uczniowie klas 1a i 1b dowiedzieli się, że w dużej wsi w województwie kujawsko-
pomorskim mieszka dziewczynka, która całe życie zmaga się z chorobą. Marika niedługo 
skończy 6 lat i nie prosi o nic – jak tylko o kartki urodzinowe. To przecież tak niewiele,                  
a może sprawić tyle radości. 
Uczniowie z ogromnym zapałem zabrali się do pracy… 16 stycznia powstały cudne kartki 
urodzinowe. Najpiękniejsze dlatego, że zrobione z sercem – od dziecka dla dziecka. 
Miejmy nadzieję, że nasze pocztówki będą bezcennym wsparciem w walce z chorobą. 
Dziękujemy mamie naszego kolegi – Dominika, że mogliśmy sprawić radość Marice. 

 

 

 



 

WOJCIECH KĘTRZYŃSKI 

 

 
17.01.2019r. zakończyliśmy uroczyście projekt „Wojciech Kętrzyński – patron naszego 
miasta”- opracowany w celu uczczenia Jego 100. rocznicy śmierci i 180. rocznicy urodzin. 
Projekt umożliwił zaznajomienie uczniów z życiorysem Wojciecha Kętrzyńskiego                         
w kontekście historycznym miasta Kętrzyna, kształtował postawy patriotyczne i podniósł 
poziom edukacji historycznej oraz zapoznał z literaturą naszej miejscowości. 
Okazał się  wielkim wspólnym sukcesem naszej społeczności szkolnej. Zamierzone 
działania zostały znacznie poszerzone o nowe pomysły i cenne inspiracje naszych 
nauczycieli.  Udział w programie wzięli  uczniowie szkoły podstawowej i klasy 
gimnazjalne. 
 Uczniowie szczególnie zaangażowani w obchody Roku Wojciecha 
Kętrzyńskiego 2018 otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy: 
Oliwia Tylutka – kl. 8b 
Kamil Dymidziuk – kl. 6a 
Maciej Rutkowski – kl. 6b 
Amelia Kwiatkowska – kl. 5d 
Adam Strzyż – kl. 4b 
Joanna Sieńko – kl. 2a 
Sebastian Kupis – kl. 2a 
Anna Strzyż – kl. 3a 



 

Adam Strzyż – kl. 4b 
W ramach projektu odbyły się: 
– lekcje biblioteczne z p. Tadeuszem Korowajem 
– lekcje historyczne w  kętrzyńskim muzeum pt.„Mała Akademia w Muzeum”                            
oraz w Stowarzyszeniu im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego                              
w Kętrzynie 
-cykl lekcji z przewodnikiem p. Joanną Skibą pt. „Miejsca w Kętrzynie związane                            
z W. Kętrzyńskim” 
– lekcje języka angielskiego „Walking with Wojciech Kętrzyński” – spacerując                                    
z Wojciechem Kętrzyńskim 
Nasi uczniowie aktywnie brali udział w licznych konkursach zorganizowanych w naszej 
szkole:   
 Konkurs Wiedzy o życiu W. Kętrzyńskiego dla klas 6-7 
 Konkurs Literacki „List do Wojciecha Kętrzyńskiego” 
 Konkurs Plastyczny „Portret Wojciecha Kętrzyńskiego” 
 Konkurs „Walking with Wojciech Kętrzyński” (prezentacje multimedialne) 
 Miejski Konkurs Plastyczny „Poezja W. Kętrzyńskiego pędzlem malowana” – 

(organizator-  nasza szkoła). 
Dzieci odniosły również liczne sukcesy w konkursach  na szczeblu powiatowym                                  
i miejskim: 
– Powiatowy Konkurs Wiedzy o W. Kętrzyńskim 
-Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tajemnicze urodziny” 
-Konkurs Wiedzy o W. Kętrzyńskim w PTTK 
– Miesiąc z W. Kętrzyńskim – inscenizacja wierszy w hołdzie W. Kętrzyńskiemu w siedzibie 
Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie 
– Miejski Konkurs Literacki o W. Kętrzyńskim 
– Miejski Konkurs Plastyczny „Portret Wojciecha Kętrzyńskiego”. 
Na stronie internetowej szkoły można było obejrzeć prezentacje multimedialne,                         
zaś w gazetce szkolnej „Nowinki Jedynki” przeczytać wiersze napisane przez uczniów 
naszej szkoły. 
Informacje o działaniach zamieszczano cyklicznie w holu szkoły,  na szkolnej stronie 
internetowej, w lokalnej prasie oraz  w szkolnej gazetce „Nowinki Jedynki”. 
Pozyskano nagrody na realizację projektu w formie książek i upominków dla laureatów 
szkolnych i miejskich  konkursów oraz wynagrodzenie usług przewodnika. 
Nauczyciele zaangażowani w realizację  projektu: p. D. Aronowska, p. S. Biegański, p. B. 
Borowska, p. A. Duda, p. A. Dziemiańczyk p. B. Groch, p.D. Gwarda, p. A. Hapoński, p. E. 
Jadczak, p. M. Jalowska, p. A. Kliszewicz, p. M. Korneluk, p. J. Krajewska,  p. E. Krupiennik, 
 p. W. Krzyżanowski, p.I. Linkiewicz p. M. Mickiewicz, p. A. Przybylińska, p. A. Racka, p. M. 
Roszak, p. A. Rudak, p. D. Szakiel,  p. S. Szymańska, p. D. Sterniak,  p. B. Tomczak, p. A. 
Trypucka,  p. M. Wąsik, p. D. Wilczak 
Założenia projektu opracowały panie:  A. Trypucka i A. Przybylińska 
Dziękujemy wszystkim wychowawcom klas, pod których opieką nasze dzieci czynnie 
uczestniczyły w zadaniach projektu. 
 
 



 

KLASOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 

 

17 stycznia 2019r. w ramach realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Czytanie kluczem do 
wielu sukcesów”, realizowanej we współpracy z p. Agnieszką Trypucką w kl. 1b odbył się 
“Klasowy Konkurs Pięknego Czytania.” Dzieci miały za zadanie przygotować tekst                      
pt. „Narty”, który potem zaprezentowały na forum klasy. Wszyscy wzorowo wywiązali się                
z zadania, a laureatami konkursu zostali: 

I miejsce – Zuzanna Florczak 

II miejsce – Urszula Narbuntowicz 

III miejsce – Antek Kraskowski 

Wyróżnienia otrzymali: 

-Dawid Strzeszyński 

-Kiran Singh 

-Aleksandra Warchoł 

Gratulujemy ! 

S. Szymańska 
 

 
 
 
 

 



 

TYDZIEŃ KOLORÓW -ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA 

 

 
TYDZIEŃ KOLORÓW–ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA 

W dniach 14 stycznia – 18 stycznia 2019 odbywa się kolejna edycja Tygodnia Kolorów. 
Hasło przewodnie brzmi Cieszmy się z bycia razem… 
Celem  akcji  jest złagodzenie skutków działania stresu, nauczanie przez zabawę i sztukę, 
integracja uczniów i nauczycieli, odkrywanie własnej świadomości, akceptowanie innych 
postaw, kategoryczne NIE przemocy, nienawiści, hejtowi w internecie, wprowadzenie 
optymistycznych  idei i wizji w nauczaniu i wychowaniu. 
PONIEDZIAŁEK – KOLOR ZIELONY 
Poniedziałek zdominowany został przez kolor zielony. Jest on nie tylko kolorem nadziei, 
od zawsze utożsamiany z naturą i przyrodą, światem. W krajach muzułmańskich jest to 
święty kolor, a w Irlandii oznacza on szczęście. 
Pierwsze zadanie w tym dniu związane było z rozpoznawaniem państw na podstawie 
biało – czarnych flag oraz umiejscowieniem ich na mapie świata, drugie natomiast na 
rozpoznaniu kraju po stroju jego mieszkańca. 
Najlepiej w tym dniu poradziły sobie klasy: 
I miejsce klasa 3C 
II miejsce klasa 3A 
III miejsce klasa 8A i 8B 

 



 

WTOREK – KOLOR CZERWONY 
Dziś na szkolnych korytarzach zagościła czerwień. Jest to jeden z bardziej żywych                          
i intensywnych kolorów. W naszej szkole symbolizuje on nie tylko miłość, ale też radość, 
pasję. 

W dzisiejszych czasach czerwień jest w większości kojarzona z pozytywnymi uczuciami, 
dlatego  nasi uczniowie mieli za zadanie przygotować prace plastyczne:  bukiet 
pozytywnych uczuć …W tej kategorii najwyższe miejsca zajęły klasy 3A – I miejsce, 7C – II 
miejsce, 8C – III miejsce.  Drugie  zadanie polegało na przygotowaniu wystrzałowych, 
szalonych fryzur. Mistrzami fryzjerstwa okazały się następujące klasy  III miejsce – VIIC, 
VIIB,   II miejsce – IIIA,  najwyższe I miejsce – VIIIC. 
KLASYFIKACJA DNIA: 

I miejsce – klasa 3A 
II miejsce – klasa 7C, 8C 
III miejsce – klasa 8A, 3B, 3C 
Dziękujemy za wspólną zabawę!!! 

 

ŚRODA – DZIEŃ  ŻÓŁTY 
Dzisiejszy dzień  był zdominowany przez kolor żółty, poszukiwania ukrytych kopert                     
z zadaniami na terenie szkoły oraz cytrynę…Ale po kolei – kolor żółty to jeden                               
z najbardziej popularnych kolorów. Barwa ta ma charakter pozytywny. Żółte są przecież 
słońce i piasek, więc kojarzy nam się z ciepłem, latem i wakacjami. Kolor ten przywołuje 
wiele pozytywnych emocji jak radość, śmiech, zabawa, optymizm czy wypoczynek. Może 
kojarzyć się przez to również z dobrymi wspomnieniami. 
Żółty, jak każdy inny kolor, posiada wiele odcieni. Najpopularniejsze i najbardziej znane to 
m.in. cytrynowy, kanarkowy, waniliowy, pastelowy, bananowy czy słoneczny. Za sprawą 
cytryny właśnie dziś było wiele śmiechu. Jedno z zadań polegało na obraniu i zjedzeniu w 
jak najkrótszym czasie cytryny bez kwaśnej miny. Wszystkie klasy stanęły do tego 
zadania. Najszybszymi zjadaczami cytryn z szerokim uśmiechem na twarzy okazały się 
trzy klasy gimnazjalne:  IIIA – I miejsce, IIIB – II miejsce, IIIC – III miejsce. Drugie zadanie 
polegało na odnalezieniu ukrytych kopert, w których znajdowały się zadania do 
rozwiązania. To zadanie wymagało od klas umiejętności współpracy w grupie, przepływu 
informacji- odpowiedniej komunikacji. Serdecznie dziękuję Panu Jankowi, Paniom Teresie 



 

i Irenie, Pani Ewie i Panu Darkowi oraz Paniom Przedszkolankom za to, że zgodzili się 
wziąć udział w zabawie i ukryli wspomniane wcześniej koperty. 
Klasyfikacja dnia: 
I miejsce – klasa IIIA 
II miejsce – klasa IIIC 
III miejsce – klasa IIIB 
Dziękuję za wspólną zabawę!!! 
CZWARTEK – KOLOR NIEBIESKI 
Dziś było  bardzo niebiesko… 

Niebieski jest kolorem pełnym symboliki, posiada wiele  cech, a niektóre z nich to: 
nadzieja, uduchowienie, pokój,  spokój, świeżość, czystość, lecz również 
dynamizm, kreatywność i inspiracja. To także kolor przyjaźni. Podarowanie niebieskiego 
kwiatu symbolizuje duże znaczenie przyjaźni dla obdarowującego. Gest ten nasi 
uczniowie wykonali w stronę psiaków przebywających w schronisku w 
Pudwągach, przekazując 200 kg karmy. Karmę odebrały Panie pracujące w schronisku, 
które przyjechały do naszej szkoły z dwoma pieskami. 
Hasłem przewodnim Tygodnia Kolorów w tym roku jest CIESZMY SIĘ Z BYCIA RAZEM! 
Nasza Młodzież udowadnia, że potrafi nie tylko cieszyć się,  razem bawić, ale                                  
  w sytuacjach trudnych odpowiednio  reagować, podejmować właściwe decyzje, 
przeciwstawiać się złu, kategorycznie powiedzieć NIE przemocy, nienawiści, hejtowi                      
w internecie. 

UCZNIOWIE MÓWIĄ NIE NIENAWIŚCI, PRZEMOCY, HEJTOWI… 

Hejt rodzi hejt 

A na co to komu 

Przecież możemy żyć razem 

W zgodzie nie wadząc nikomu 

Słowa mogą boleć 

Bardziej niż jakiekolwiek uderzenie 

A co jeśli spowodujesz 

Kogoś bliskiego zranienie 

Lepiej szanować się wzajemnie 

I szerzyć miłość w społeczeństwie 

Powinniśmy skupić się na dobrodziejstwie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kreatywno%C5%9B%C4%87


 

Niż na złu i bratobójstwie  kl. IIIA 
                                            

  „ Dobro i  zło 
Z nienawiści rodzi się zło 

Jeden człowiek zabija drugiego 
Chociaż nie zna go wcale to cóż 

On nie lubi Każdego obcego 
On się boi bo myśli ma złe 

Nie spodziewa się czegoś dobrego 
Zanim pozna mnie dobrze 

Już wie: nie potrzeba nam kogoś nowego 
Nie możemy uciekać od siebie 
Nienawidzić i mówić wciąż źle 

Lepiej poznać się pomóc kolegom 
Powiedzieć „tak” i przestać mówić „nie”.   

                                                            kl. VIIIB 
  
„Niepotrzebny hejt” 
Dlaczego hejtujemy? Odwracamy się od innego człowieka i zostawiamy go z naszą 
zupełnie niepotrzebną opinią. Przecież tak łatwo jest kogoś ocenić, poniżyć. Wystarczy 
tylko napisać parę słów, które trafią w wir internetu. 
Po co? W celu przekonania, że jesteśmy lepsi, że nie interesuje nas ta osoba, jej smutek, 
problemy, życie, myśli? Kieruje nami jakaś ukryta w środku zawiść, zazdrość, negatywne 
emocje, może nawet stres i niezadowolenie, których codziennie doświadczamy. Jednak 
nic nie usprawiedliwia hejtu. Przez to ludzie zamykają się w sobie, obawiają się 
odrzucenia. 
Czy warto zamykać komuś drogę ku marzeniom? Może właśnie ten komentarz zaboli 
najbardziej? Te ociekające jadem, pozbawiające wiary człowieka słowa mogą 
doprowadzić do skutków, z których nie zdajemy sobie sprawy…Wyśmiewanie, 
obgadywanie, wytykanie palcami – to również hejt. 
Obudźmy się, zanim będzie za późno, nim doprowadzimy do najgorszego… 
A gdyby tak ten jeden komentarz zamienić na miłe słowa? Spróbujmy spojrzeć na Ludzi 
inaczej. Bez wrogiego nastawienia i nam dużo łatwiej będzie żyć. Dziś, tak po prostu, 
powiedzmy chociaż jednej osobie komplement. Niech słowa nas nie dzielą, a łączą. 
Pielęgnujmy w sobie pozytywne uczucia i cieszmy się z bycia razem. 
Czy diametralnie zmieni to dzieje ludzkości? 
Oczywiście, że nie. Jednak małymi krokami można dojść do czegoś wielkiego. Myślę, że 
warto, a Wy?  
                                                                                                                                                                                   
Kl. IIIC 



 

 

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: 3B – III miejsce, 8A – II miejsce, 7A– I 
miejsce. Drugie zadanie pokazało, że uczniowie potrafią z ogromnym poczuciem humoru 
wybiegać w przyszłość, wyobrazić sobie jakimi Babciami i  Dziadkami będą. Najbardziej 
wiarygodną parą Staruszków okazali się uczniowie z klasy: 3C – III miejsce, 3B – II miejsce, 
3A – I miejsce. 

Zwycięzcami tegorocznej edycji TYGODNIA KOLORÓW –CIESZMY SIĘ Z BYCIA 
RAZEM…zostały następujące klasy: 
I miejsce klasa IIIA 
II miejsce klasa IIIC 
III miejsce klasaVIIIA 
Serdecznie dziękuję uczniom za Wasze zaangażowanie. Pokazaliście, że potraficie się 
bawić, rywalizować między sobą,  znacie zasady fair – play. Jesteście nie tylko wrażliwi, 
zgrani, ale przede wszystkim jesteście odpowiedzialnymi osobami, które nie zgadzają się 
na przemoc, hejt. 
Szczególne podziękowania kieruję do Heli, Oliwki, Kacpra, Patryka za Waszą 
ogrooooooomną pomoc ! 
                                                                                  Marta Martynajtis 
Tydzień Kolorów w obiektywie Oliwii (8b) 

 

https://photos.app.goo.gl/TGnHVTzYCUdnV2dK7


 

 

 

 

ZAGRALIŚMY Z WOŚP 

 

 



 

 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma różne oblicza i w różny sposób można włączać 
się w to przedsięwzięcie. Samorząd uczniowski zaproponował  by  wspomóc   tegoroczną 
zbiórkę poprzez  kiermasz ciast, z którego dochód  zostałby przeznaczony na pomoc 
fundacji WOŚP. Udało się!  Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu wypieków. 
To było bardzo udane zakończenie pierwszego półrocza nauki.  Kwota, którą zebraliśmy 
to: 2462,09 zł. 

 

WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

18.01.19 uczniowie z samorządu szkolnego odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej. Wcześniej spotykali się na przerwach, by przygotować podarunki dla 
mieszkających tam seniorów  z okazji zbliżających się dni Babci i Dziadka.  Starsi ludzie 
otrzymali słodkie upominki i kartki pełne najpiękniejszych życzeń.  Bardzo się cieszymy, że 
mogliśmy sprawić radość  wspaniałym seniorom, ale my również czujemy się szczęśliwi . 
Prawdą jest powiedzenie, że największą radość przynosi dawanie. Te drobne gesty 
świadczą o pamięci, szacunku i miłości do drugiego człowieka.  Naprawdę nie trzeba 



 

wiele: uśmiech, dobry gest, miłe spojrzenie. Szybko  przekonamy się, że druga osoba 
odpowie nam w podobny sposób. 

 

XXII FESTIWAL JASEŁEK 

 

 

 



 

 

W dniach 18-19.01.19r. odbywały się w Bazylice św. Jerzego prezentacje przedstawień 
jasełkowych. Festiwal od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku wystąpiły 34 
zespoły w kilku kategoriach. Były przedszkola, szkoły podstawowe z Kętrzyna i okolic: 
Mrągowa, Bisztynka, Srokowa. W sobotę naszą szkołę zaprezentowały trzy 
zespoły “Przyjaciele”, “Mini Jedyneczki” i “Jedyneczki”. Każda z grup w ciekawy sposób 
przedstawiła historię narodzin Jezusa. 
“Mini Jedyneczki” przeniosły swoją opowieść do lichej stajenki, pełnej zwierząt (wół, 
koziołek, owieczka, osiołek). To one były pierwszymi świadkami tego cudu.  Ich radość                
i wzruszenie były ogromne. Cieszyły się z odwiedzin pasterzy, dostojnych panów i tłumnie 
przybyłych rodziców.  Nie mogły tylko zrozumieć, że “On wybrał ubogą stajenkę, która 
pachniała niezbyt miło,  chociaż mógł się narodzić w niebie, w królewskich komnatach“. 
Wyjaśnień udziela im owieczka: “By odpowiedzieć na to trudne pytanie trzeba stać się 
człowiekiem. W nim jest  rozwiązanie”. Tę muzyczno-słowną opowieść przedstawili:  
Oliwia Cichomska, Olek Fejfer,  Iga i Emil Górscy, Kasia Koczela, Ala Kosaty, Norbi 
Krukowski, Igor Malinowski, Szymon Pawlak, Asia Sieńko, Ania i Adam Strzyż, Ula 
Tokarzewska, Fabian Wależak, Ania Warkowska, Julia Wessel.  
“Jedyneczki” zaprezentowały swoje przedstawienie “Betlejem jest blisko” w pięciu 
aktach. Każdy ukazywał inny epizod historii narodzin.  Były więc rozważania trzech 
mędrców, trudna wędrówka Józefa i Maryi, spotkanie Maćka z diabłem i aniołem oraz 
oczywiście rozterki samego Heroda. Wszystkie sceny przepleciono śpiewem 
najpiękniejszych kolęd, które były dopełnieniem każdego przedstawionego obrazu. “Na 
odległość otwartych szeroko ramion, na odległość dłoni otwartej, Betlejem jest blisko. 
Każdego dnia możesz tu dojść.” Przedstawienie zaprezentował zespół w składzie: 
Angelika Czarnecka, Inez Grochala, Gabrysia Janowska, Maja Karanowska, Wojciech 
Kasprzak, Lidia Korzeniewska, Liliana Lech, Izabela Ławrywianiec, Amelia Markowicz, 
Maciej Pędzich, Nikola Rogińska, Maciej Rutkowski, Jakub Sieńko, Julia Sokołowska, Lena 
Ulkowska, Roksana Wależak, Zuzanna Wielgus.  
„Mały pastuszek i wielki rozbójnik” to tytuł przestawienia wystawionego przez 
zespół “Przyjaciele”. To historia pastuszka, który szuka Jezusa i zabiera ze sobą 
podarunki dla Niego. Jednak  spotykając na swojej drodze zbłąkanego pieska i płaczącą 
dziewczynkę postanawia oddać im prezenty przeznaczone dla Dzieciątka. Obserwuje to 
rozbójnik, który chce okraść pastuszka. Kiedy ujawnia swoje złe zamiary pastuszek 
dobrowolnie oddaje mu chleb i zabiera go do Betlejem. Maryja i Józef przyjmują 
pastuszka i rozbójnika z wielką radością. Matka Boża pochwaliła dzielnego, dobrego 



 

pastuszka za dostrzeżenie w drodze do Betlejem głodnego, biednego i zziębniętego –
 „Zobacz, kto do nas przyszedł, mój Syneczku! Ten dobry Pastuszek, co mleczko niósł w 
kubeczku i kołderkę ciepłą dla Ciebie miał i kanapkę z szynką- ale wszystko rozdał. Pan Jezus 
widział Twoje dobre czyny. Najwięcej Bogu dajesz, dzieląc się z innymi.” – foto… 
 

Trzy zespoły zdobyły I miejsca. 
Gratulujemy dzieciom, rodzicom i opiekunom paniom Dorocie Gwardzie i Agnieszce 
Dziemiańczyk.  

JASEŁKA W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE 

 
Nasza szkoła “od zawsze” współpracuje z parafią św. Katarzyny w Kętrzynie. Tym razem, 
dzięki uprzejmości księży, zespół “Jedyneczki” 20.01.2019 r. wystawił podczas Mszy św. 
dla dzieci przedstawienie jasełkowe “Betlejem jest blisko”. Zebrani z wielką uprzejmością 
przyjęli ten mocno muzyczny obraz narodzin Małego Dzieciątka i oklaskami nagrodzili 
młodych aktorów.  

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę dzieci, rodziców, którzy mimo ferii 
poświęcają swój wolny czas, aby reprezentować naszą szkołę w środowisku lokalnym.  

MAMY 7 LAUREATÓW I 2 WYRÓŻNIENIA!!! 

 
 Właśnie otrzymaliśmy wyniki OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
MEMORY MASTER. Z ogromną dumą przedstawiam naszych zwycięzców: 

https://photos.app.goo.gl/HPJvovhRooYChpCg6


 

Klasa 6b – Kamil Dymidziuk – laureat ( 100 punktów) 
Klasa 6c – Lena Kwasiborska – laureat III stopnia (91 punktów) 
Klasa 6a – Izabela Ławrywianiec – laureat III stopnia (90 punktów) 
Klasa 7a – Karolina Korenik – laureat III stopnia (91 punktów) 
Klasa 8a – Amelia Nowak – laureat II stopnia (95 punktów) 
Klasa 8a – Dominika Jurewicz – laureat III stopnia (91 punktów) 
Klasa 8b – Bartosz Kozioł – laureat III stopnia (91 punktów) 
Wróżnienia otrzymali: 

Klasa 7a – Zuzanna Modliszewska (89 punktów) 
Klasa 8c – Igor Daszuta (88 punktów) 
Serdecznie gratulujemy!!! 

Marta Roszak 

FERIE W JEDYNCE DOBIEGŁY KOŃCA. 

   

 

 
Ferie zimowe to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów przez uczniów w roku 

szkolnym. To czas  odpoczynku, zabawy, relaksu po wytężonej nauce. 



 

Z myślą o dzieciach, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia swoim 

pociechom aktywnego wypoczynku, w Szkole Podstawowej nr 1 od 21.01. do 01.02.2019r. 

zostało zorganizowane półzimowisko. 60 dzieci w wieku 7-12 lat codziennie ochoczo 

przychodziło do szkoły, by uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach przygotowanych przez 

swoich wychowawców (nauczycieli naszej szkoły). Podczas trwania ferii wszystkich cieszył 

śnieg, który przypomniał  o zimowych zabawach, lepienie bałwana, bitwa na śnieżki to była 

największa frajda zarówno dla  dzieci, jak i dorosłych. W programie półzimowiska znalazło 

się też wiele innych  atrakcji: zabawy w Bajkowej Krainie, nauka jazdy na łyżwach, zajęcia 

czytelnicze w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej, zajęcia plastyczne, sportowe, 

komputerowe, zajęcia zumby, wyjścia do kina oraz przejażdżka bryczkami i ognisko                       

z pieczeniem kiełbasek w kętrzyńskim Stadzie Ogierów. Ponadto dzieci odbyły wiele 

spacerów, podczas których poznawały najpiękniejsze zakątki naszego miasta oraz zgłębiały 

wiedzę na temat zabytków Kętrzyna. W wolnej chwili miały do dyspozycji salę 

gimnastyczną. 

Podczas trwania półzimowiska nauczyciele sprawowali opiekę w świetlicy przed zajęciami od 

7.00 do 9.00 i po zajęciach od 14.00 do 16.00. Frekwencja podczas ferii w naszej szkole 

dopisała. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał słodki upominek. Specjalne 

podziękowania kierujemy do pani intendentki oraz pań kucharek, które codzienne 

przygotowywały dzieciom pyszne posiłki. 

A. Dz i  S. Sz.    

BAL KARNAWAŁOWY 

 

4.02.19r. uczniowie klas I -III uczestniczyli w balu karnawałowym. W tym roku temat 
przewodni tego wydarzenia brzmiał “Wehikuł czasu”. Zatem na sali zabaw można było 
spotkać księżniczki, czarownice, kowboi, walecznych rycerzy. Uczniowie przez dwie 
godziny pod okiem zawodowych animatorów uczestniczyli w grach i zabawach 



 

tanecznych, konkursach, a także mieli możliwość zjazdu z “ogromnego” dmuchanego 
zamku. Karnawałowemu klimatowi sprzyjało profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie             
z dużą gamą kolorów oraz klimatycznych efektów. Uczestnicy spędzili ten czas                       
w wyjątkowo szalony i roztańczony sposób. Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady 
Rodziców, która dofinansowała to wydarzenie i wszystkich nauczycieli w to 
zaangażowanych.  

,,ZNAMY ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU” – wyniki 

konkursu 

 

 



 

 

 
Rozstrzygnięcie konkursu szkolnego dla rodziców i uczniów klas IV-VI SP 
,,Znamy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”. 
Czy wiecie, w którym roku Polska uzyskała dostęp do Internetu? Umiecie podać  rok,                   
w którym pojawiły się emotikony? A może znacie doskonale zasady bezpieczeństwa, jakie 
należy zachować w Internecie? My wiemy kto je zna na 100%. 5 lutego 2019r. w Dniu 
Bezpiecznego Interentu odbył się konkurs z wiedzy o zasadach bezpiecznego Internetu 
oraz jego skróconej historii. Udział zgłosiło 8 par złożonych z rodzica i dziecka. Komisja             
w składzie p. Aneta Lesik i p. Andrzej Kliszewicz wyłoniła zwycięzców. Oto wyniki: 
I miejsce pani Krystyna Damięcka i Wojciech Damięcki z klasy 6b 
II miejsce pan Mariusz Woźniak i Maja Woźniak z klasy 4b 
II miejsce pani Marta Misiukiewicz i Michał Misiukiewicz z klasy 5a 
III miejsce pan Grzegorz Korzeniewski i Lidia Korzeniewska z klasy 6a 
III miejsce pani Jolanta Nowicka i Szymon Nowicki z klasy 5b 
Zespoły, które zajęły miejsca od I do III wykazały się 100% wiedzą. Gratulujemy! Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Drobne upominki otrzymali 
również pozostali uczestnicy konkursu.  W przerwie można było skorzystać ze słodkiego  
poczęstunku oraz obejrzeć fragment filmu o przemocy w Internecie: ,,Gdzie jest Mimi?”. 
Aneta Lesik 
 
5 LUTEGO – DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 
Dzień Bezpiecznego Internetu to święto, które jest obchodzone od 2004 roku w 45 
krajach na świecie. Również w Polsce został ustanowiony z inicjatywy Komisji 
Europejskiej. W dniu święta (w tym roku jest to 5 lutego) chodzi głównie o to, aby 
dzieciom i młodzieży uzmysłowić jak należy bronić się przed niebezpieczeństwem                       
w trakcie korzystania z zasobów internetowych. Co roku w większości szkół polskich 
organizuje się tego dnia lub w pobliżu tego święta akcje i konkursy, których celem jest 
propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Oto kilka z nich, o których 
warto pamiętać: 
1.Korzystaj z oprogramowania antywirusowego, 
2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób, 



 

3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci, 
4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail, 
5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć, 
6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych, 
7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr, 
8. Czytaj regulaminy, 
9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL, 
10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. 
Źródło: komputerswiat.pl 
Oczywiście lista bezpiecznych zasad korzystania z Internetu jest otwarta i można do niej 
dodać swoje. Owocnego główkowania! 

A. Lesik 
 

LEKCJA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

 

 



 

 
Uczniowie klasy 2b uczestniczyli w spotkaniu w Loży Masońskiej . Poprowadziły je panie: 
Maria Kaliszewicz i Bożena Misiejuk. Pani Maria opowiadała o patronie miasta, Wojciechu 
Kętrzyńskim.  

Ciekawostka: miejscowość, w której urodził się to Kętrzyno na Kaszubach. Pani Bożena 
pokazała książki, jakie  o patronie naszego miasta posiada biblioteka. Pod okiem pań 
Marii, Bożeny i Iwony  odbyła się druga część, warsztaty pisania atramentem i piórem 
gęsim lub piórem ze stalówką. Dzieci stwierdziły, że nie jest tak łatwo pisać, robią się 
kleksy, cienkie lub za grube litery. Dowiedziały się, że nie było ścieraczy do pióra, tylko 
bibuła, która ściągała atrament. 

Renata Kliszewicz 
 

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 

 



 

 

 

Uczniowie klasy 1b dzięki uprzejmości p. Marcina 
Skórki i p. Agnieszki Zakrzewskiej mieli możliwość 
poznania pracy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Podczas spotkania dowiedzieli się, że do 
podstawowych zadań formacji należy: utrzymanie 
powszechnej gotowości do obrony terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, ochrona ludności przed 
skutkami klęsk żywiołowych, akcje poszukiwawcze, 
kształtowanie w społeczeństwie postaw i wartości 
patriotyczno – obywatelskich. Najwięcej frajdy miały 
dzieci z możliwości przymierzenia wojskowego 
plecaka z całym ekwipunkiem żołnierskim oraz 
kominiarki wojskowej. Po części praktycznej 
uczniowie obejrzeli zdjęcia oraz filmiki ze szkolenia 
żołnierzy. To było bardzo ciekawe i pouczające 
spotkanie. 

   S.Szymańska 

 

OTRZYMALIŚMY MIANO SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ! 



 

 



 

 
                                 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej zaproponował wszystkim placówkom pozyskanie tytułu 
zwanego Mianem „Szkoły Niepodległej”. Mogły go zdobyć szkoły, które zarejestrują się 
na przygotowanej platformie i wykonają wymaganą liczbę zadań. Program był 
ogólnopolski i trwał od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018r. 
Pod koniec stycznia otrzymaliśmy oficjalnego maila z  informacją: „Państwa szkoła 
zrealizowała wszystkie siedem zadań i w wyznaczonym terminie przesłała sprawozdania, 
dlatego z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż Państwa placówka  otrzymuje miano Szkoły 
Niepodległej”. Ogromnie ucieszyła nas ta wiadomość! 
Spośród 400 szkół  zgłoszonych do konkursu, certyfikaty „Szkoły Niepodległej” 
przyznano 214 placówkom. 

Program Niepodległa 1918 – 2018 wymagał „przebycie” 5 szlaków i realizację 7 zadań: 
1. SZLAK TRZECH ŚWIĄT RZECZYPOSPOLITEJ 
2. Biało – czerwona w każdym oknie – zaplanowanie i przeprowadzenie akcji. 
3. „Narodowe” czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem 

niepodległości. 
4. SZLAK WSPÓŁTWÓRCÓW NIEPODLEGŁOŚCI 
5. Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych z odzyskaniem niepodległości. 
6. Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami 

urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku. 
       SZLAK ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI 

1. Chwała bohaterom – uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych                    
z walkami o wolną Polskę. 

2. SZLAK DRÓG DO NIEPODLEGŁOŚCI 
3. Zaprojektowanie gry związanej z drogami do niepodległości. 
4. SZLAK PIERWSZYCH DNI WOLNOŚCI 
5. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego dla szkoły. 



 

Realizacja tych zadań odbywała się podczas bieżącej pracy szkoły oraz specjalnie 
zorganizowanych uroczystości i imprez z udziałem wszystkich uczniów. 
Dziękujemy całej społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom i rodzicom za 
zaangażowanie w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

B.Borowska 

WALENTYNKOWO W BIBLIOTECE 

 

 



 

 

W dniu św. Walentego w naszej bibliotece odbyły się zajęcia czytelnicze. Dzień miłości                    
i dobrych uczuć był okazją do walentynkowego czytania. Dzieci dowiedziały się                              
o pochodzeniu święta, które przypada  14  lutego. Wysłuchały czytanych głośno 
śmiesznych i wzruszających fragmentów poezji klasyków polskich. 
Zaciekawienie u małych czytelników wzbudził artykuł z czasopisma „ Viktor Junior”                   
pt. „Daj się namówić na WALENTYNKI w stylu EKO”  z interesującymi pomysłami na 
prezenty bliskim osobom.   
Dzieci rozwiązywały walentynkowe  łamigłówki oraz narysowały serca dla przyjaciół                       
i ukochanych  osób. Na  zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało nagrodę: serduszko – 
lizaka. 
Serdecznie zapraszamy do lektury naszych czasopism np.  „ Świerszczyk”, „Kumpel”, 
„Viktor Junior”,  „Victor Gimnazjalista”. Zapewniamy, że każdy znajdzie coś dla siebie! 

BIBLIOTERAPIA Z MIŁOŚCIĄ W TLE 

 



 

             

 14.02.2019r. uczniowie kl. 1b pod opieką wychowawcy i pani Agnieszki Trypuckiej udali się 
do Powiatowej Biblioteki Publicznej na zajęcia biblioterapeutyczne. Pani Sylwia Wąsowicz 
przeczytała bajkę Shela Sihersteina „Drzewo, które umiało dawać” . Następnie  dzieci 
rozmawiały o tym, co jest dobre, a co złe. Dowiedziały się, co to jest bezinteresowna 
miłość. Przekonały się, że więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu. W koronach 
drzew umieściły serca z najważniejszymi dla nich słowami – „miłość”, „przyjaźń”, 
„zrozumienie”. Następnie wykonały laurki miłości dla bliskich osób. 
Na zakończenie spotkania i z okazji obchodzonych w tym dniu  Walentynek dzieci zostały 
obdarowane lizakami w kształcie  serca ufundowanymi przez rodziców. 
To nasze kolejne działanie w ramach innowacji pedagogicznej: „Czytanie kluczem do 
wielu sukcesów…” 

S. Szymańska 
 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI 

 



 

 

Uczniowie klasy 4 F w dniu 18 lutego 2019r. spotkali się z przedstawicielami policji, którzy  
w ciekawy i pouczający sposób rozmawiali z dziećmi na temat odpowiedzialności karnej 
nieletnich.  
Uczniowie mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami i wnioskami, które 
wyciągnęli z rozmowy w czasie tej lekcji. Również  poruszono tematykę związaną                  
z odpowiedzialnym korzystaniem z Internetu. Dzieci dowiedziay się, jakich gier i stron 
należy unikać oraz gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia. Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Za udzieloną  lekcję i ciekawe spotkanie serdecznie dziękujemy                          
p. asp. Grzegorzowi Gąsior oraz p. asp. Grzegorzowi Czerwińskiemu. 

A.Lesik 
 

TURNIEJ WALENTYNKOWY PIŁKI SIATKOWEJ 

 
16.02.2019 r. w Hali Mistrzów odbył się Walentynkowy turniej piłki siatkowej. Naszą szkołę 
reprezentowały 4 pary. Zwyciężyła para Jakub M. i Maksymilian L. (klasa 8a). 

Gratulujemy 

Opiekun Beata Kulesza 
 

II RZUT SZKOLNY MŁODZIKÓW W ZAPASACH W STYLU WOLNYM                             

W KAROLEWIE 



 

 
W sobotę 16.02.19r. w Karolewie odbył się turniej sportowy młodzików w zapasach. Nasz 
klub reprezentowali następujący zawodnicy,  którzy zajęli wysokie miejsca: 

I – miejsce Łukasik Ł., Rychliński Ł., 
II – miejsce Andrzejewski M., Tęcza D., 

III – miejsce Warkowski M. 
Wszystkim serdecznie gratuluję.  J.R. 

 

„NOWINKI JEDYNKI” – NOWY NUMER! 

 

Zapraszamy do lektury! Nowinki Jedynki 4(2018-2019) 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

http://sp1ketrzyn.pl/wp-content/uploads/2019/02/Nowinki-Jedynki-42018-2019.pdf


 

 

     Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został na pamiątkę wydarzeń       
w Bangladeszu. W 1952 r. zginęło tam 5 studentów, którzy domagali się nadania językowi 
bengalskiemu statusu urzędowego. Proklamowany został rezolucją 30. sesji Konferencji 
Generalnej UNESCO w 1999 roku dla podkreślenia wyjątkowego znaczenia różnorodności 
językowej dla świata. Tematem wiodącym tegorocznych obchodów są związki pomiędzy 
językami ojczystymi a wielojęzycznością. W Polsce obchody Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego organizuje w tym roku między innymi Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Na świecie istnieje 
obecnie 6-7 tysięcy języków, jednak 95 procent z nich używanych jest przez zaledwie 4 
procent ludzkiej populacji. Na przestrzeni ostatnich trzech wieków dało się zauważyć 
przyspieszony proces zanikania języków, szczególnie na terenie obu Ameryk i Australii. 
Ponad połowa aktualnie używanych na świecie języków jest zagrożonych wymarciem. 
 Języki stanowią jeden z priorytetowych obszarów zainteresowania UNESCO, będąc 
istotnym instrumentem zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego 
ludzkości, a także ważnym narzędziem integracji społecznej. Każdy wysiłek dla ochrony                      
i rozwoju języków ojczystych służy jednocześnie budowaniu świadomości tradycji 
kulturowej świata oraz solidarności między ludami, opartej na zrozumieniu, tolerancji                        
i dialogu.  
Przesłanie dla Polaków jest jedno – dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, język 
ojczysty. 
źródło: Biblioteka w Szkole (książka.net, Wirtualna Polska, Polski Komitet ds. UNESCO) 
Aneta Duda 

WIZYTA PANI SYLWII 

 



 

Klasa 1c gościła dzisiaj w klasie mamę naszego kolegi Karola, panią Sylwię, która 
opowiedziała nam o pracy sprzedawcy.  Pani Sylwia pracuje w sklepie odzieżowym 
MODO GREENPOINT w Kętrzynie.  W trakcie dyskusji dzieci wymieniały rodzaje sklepów                  
i zapisywały na kartonie to, co chciałyby kupić. Propozycje były różne. Najciekawiej było, 
gdy pani Sylwia rozdała polskie banknoty i monety o różnym nominale. Dzieci otrzymały 
również euro i doskonale wiedziały, że z tej waluty w Polsce nie korzystamy. Kolejną 
atrakcją było ustalenie ceny towaru i wystawienie tej ceny za pomocą metkownicy. 
    Pani Sylwia wspomniała również dzieciom o tym, że kiedyś towary można było kupić na 
kartki. Trudno było im w to uwierzyć, zwłaszcza teraz, gdy wszystko jest w zasięgu ręki. 
    Bardzo dziękujemy pani Sylwii za interesujące spotkanie. W najbliższym czasie 
odwiedzimy sklep MODO GREENPOINT. 
                                                                                                  Wych. klasy 

LEGENDY O KĘTRZYNIE – II EDYCJA 

 
21 lutego 2019 r. w Ratuszu miało miejsce wręczenie nagród w miejskim konkursie 
literackim „Legendy o Kętrzynie – II edycja” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową 
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego i Towarzystwo Miłośników Kętrzyna. 
Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: 

Kamil Dymidziuk kl. 6b i Wiktor Smosarski kl. 6a – I MIEJSCE (opiekun p. D. Aronowska) 
Aleksandra Trypucka kl. 5c – II MIEJSCE (opiekun p. M. Wąsik) 
Izabela Ławrywianiec kl.6a – III MIEJSCE (opiekun p. D. Aronowska) 
Dyplomy i bony upominkowe, ufundowane przez firmę MTI, wręczyła p. Maria Skibińska. 

Dziękujemy uczniom i rodzicom za obecność. 

Aneta Duda 

WYCIECZKA DO STRAŻY 



 

 

„Jak Wojtek został strażakiem” to krótkie opowiadanie dla dzieci napisane przez 

Czesława Janczarskiego. Jest to ciepła i wesoła historia o siedmioletnim Wojtku – 

mieszkańcu wsi Kozie Różki, którego największym marzeniem było zostanie strażakiem. 

22 lutego Klasa 2d postanowiła, tak samo jak główny bohater książki, przekonać się jak 

wygląda praca strażaka. 

Celem wycieczki było zapoznanie z pracą strażaka, wzbogacenie wiedzy na temat 
bezpiecznego zachowania się w domu i szkole, uświadomienie dzieciom przyczyn 
powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia                     
oraz przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa. 
Przed wycieczką w klasie została przeprowadzona rozmowa, podczas której dzieci 
przypomniały sobie  zasady bezpiecznego poruszania się w czasie drogi do straży 
pożarnej oraz zasady właściwego zachowania się w miejscach takich jak remiza. 
 W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez  pełniących dyżur strażaków, którzy                
z zaangażowaniem opowiadali o swoich obowiązkach oraz pracy.  czekali już na nasze  
przyjście.  
Podczas spotkania zwiedzaliśmy pomieszczenia remizy, m.in. garaże, w których mogliśmy 
nie tylko obejrzeć z bliska i przymierzyć hełm strażaka, ale także poznać dokładnie 
wyposażenie samochodu strażackiego. 
     Podczas rozmowy przedszkolaki dowiedziały się też wiele na temat niebezpieczeństw 
czyhających na nie w domu i w przedszkolu. Strażacy uświadomili dzieciom że: 
 nie wolno: bawić się zapałkami , zapalniczką czy urządzeniami elektrycznymi 

znajdującymi się w domu, 



 

 co zrobić jeśli w domu zauważymy pożar i jak powiadomić straż pożarną dzwoniąc 
na numer alarmowy 998  i podając dokładny adres , imię i nazwisko oraz swój numer 
telefonu. 

 jak zachować się w razie pożaru ( sami nie gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie 
chowamy się w trudno dostępnych miejscach, jak najszybciej opuszczamy 
pomieszczenie, zawsze słuchamy poleceń ratowników) 

            Ewelina Konieczna 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

 

 

 



 

 

W dzisiejszych czasach język staje się coraz bardziej ubogi. Zapominamy mowę naszych 
pradziadów – gwary, a rozwijająca się technologia sprzyja krótkim, lakonicznym 
wypowiedziom, często przytykanym słowami zapożyczonymi z obcych języków. Ważne 
jest zatem, aby przypominać ojczystą mowę i ją pielęgnować. Cel ten przyświecał 
uczniom  klasy Id ze  szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzieciom z Miejskiego Przedszkola 
Integracyjnego „Malinka”. Dzieci spotkały się na wspólnej lekcji poświęconej mowie 
polskiej. Dowiedziały się, że  w Polsce są regiony, w których mieszkańcy posługują się 
„starą” mową – gwarą. Nauczyły się krótkiej piosenki warmińskiej. „Bawiły” się językiem 
na różne sposoby: wzbogacały słownictwo, ćwiczyły prawidłową wymowę, odgadywały 
zagadki frazeologiczne, a także  poznały autorów wierszy, którzy posługiwali się piękną 
polszczyzną: Jan Brzechwa i Julian Tuwim. Dzieci z przedszkola przygotowały prezentację 
wierszy Jana Brzechwy, a uczniowie klasy pierwszej z uwagą słuchali pięknie 
wypowiadanych słów, gdyż cóż znaczyłaby mowa, gdybyśmy nie mieli do kogo mówić. 

Anna Racka 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ 

 
Ruszamy z kolejną edycją programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Tym razem                             
w szkoleniu biorą udział klasy 2 a, b, c, d  i 3a. Zajęcia prowadzą panie Agnieszka 
Dziemiańczyk, Małgorzata Jalowska, Renata Kliszewicz. Anna Racka i Dorota Szakiel. 
Podczas kilku zajęć dzieci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, nauczą się 
wzywać karetkę pogotowia,  ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz 



 

wykonać masaż serca. Zaplanowane są też zajęcia w klasach czwartych, przypominające 
to, czego dzieci nauczyły się na warsztatach w poprzednim roku. 

Renata Kliszewicz 
 
 
 
 

PROJEKT – ZACZAROWANA ZAGRODA 

 

        



 

 

 
   Przez tydzień uczniowie  klasy II b  pracowali metodą projektu. Tematem naszej pracy 
były  bieguny ziemskie, w szczególności Antarktyda i żyjące na niej pingwiny. 
Omawialiśmy lekturę Aliny i Czesława Centkiewiczów „Zaczarowana zagroda”. 
Celem projektu było wykonanie przez  uczniów książeczek. Na początku tygodnia każdy 
stworzył bazę dla swojej dalszej pracy. Książeczki  rozwijały się i bogaciły codziennie, 
powstawały kolejne strony. Z dnia na dzień było ich coraz więcej. W ramach grupowej 
pracy plastycznej zrobiliśmy także makiety naszych własnych „Zaczarowanych zagród” 
pełnych własnoręcznie ulepionych plastelinowych pingwinków. Jako lodowy budulec 
posłużyły nam kostki cukru oraz pudełka od zapałek. 

Renata Kliszewicz 

 

LABORATORIUM. MÓJ PROFIL – wycieczka w ramach projektu 



 

 

 

 

20.02.2019 r. uczniowie klasy VIII b i III d gimnazjum wraz z wychowawcami oraz doradcą 
zawodowym  uczestniczyli w wycieczce do Straży Pożarnej w Mrągowie. Odbyła się ona 
w ramach programu LABORATORIUM. MÓJ PROFIL. Uczniowie zapoznali się                                 
z charakterem pracy strażaka, zobaczyli sprzęt niezbędny w tym zawodzie. Ogniomistrz, 
pan Leszek Rzemieniecki, szczegółowo opowiedział o predyspozycjach zawodowych, 
zachęcając  młodzież do gorliwego i odpowiedzialnego wyboru kierunku dalszej nauki. 
„Bardzo ważne jest wyszkolenie, umiejętności, zaangażowanie i odwaga strażaków”.                  
Na zakończenie uczestnicy dowiedzieli się jaką drogę należy pokonać, aby zostać 
pracownikiem Straży Pożarnej.  Dziękujemy za pouczające spotkanie. 

                                                                                                                     Beata Balak-Rawinis 



 

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE PRZYZNANE ! 

 

 
22.02. 2019 r. pan dyrektor Janusz Woronowicz  wręczył uczniom naszej szkoły, którzy 
uzyskali najwyższą średnią ocen w  pierwszym semestrze, dyplomy za wybitne 
osiągnięcia w nauce i przyznał stypendia naukowe. W tym semestrze otrzymali je: 
Korenik Karolina 
Służała Alicja  
Rybacki Tomasz 
Dymidziuk Kamil 
Ławrywianiec Izabela 
Kozak Patrycja 
Trypucka Aleksandra 
Kwiatkowska Milena 
Kłek Lena 
Grądzki Artur 
Kocięcki Jakub 
Lender Hanna  
Łabaj Kacper 
Matuszewska Patrycja 
Wyszkowska Anna  
Kłek Małgorzata       Gratulujmy i życzymy  dalszych sukcesów. 



 

KONKURS DIECEZJALNY 

 

 
 
22 lutego 2019 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbył się XVII 
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej kl. VII – VIII i gimnazjum pt.  „Wenanty Katarzyniec 
– polski Szarbel”. Z naszej szkoły Pani Iwonka Machwic w drodze eliminacji wyłoniła dwie 
osoby: Julię Babynko kl. VII i Dominika Koprowskiego kl. VIII a. Uczniowie uczestniczyli                 
w pisemnym finałowym etapie konkursu. Zestaw pytań przygotowywał doradca 
metodyczny religii rzymskokatolickiej dr Bożena Szczurek. Rywalizacja była zacięta.                     
Do drugiego ostatniego etapu zakwalifikowano 10 osób. Podczas pracy jury uczniowie 
Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie wprowadzili uczestników w radosny nastrój przepięknym 
śpiewem. Na zakończenie odbyło się rozdanie nagród, dyplomów oraz pamiątkowe 
zdjęcie. 

 Gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów. 
                                                                                                                                                                              
                                              Beata Balak- Rawinis 

ETAP SZKOLNY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O BRD 

 



 

 

23.02. 2019 (sobota) w sali gimnastycznej SP1 odbyła się jedna z konkurencji konkursu 
Wiedzy o BRD (etap szkolny). Uczniowie klas IV i V pokonywali tor przeszkód. Kolejną 
konkurencją tego etapu będzie test sprawdzający wiedzę z przepisów ruchu 
drogowego i pomocy przedlekarskiej.  Punktacja z obu konkurencji wyłoni zwycięzców 
etapu szkolnego.   

                          A&A 

                               Hapoński   Kliszewicz 

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” 

 
Klasy 1c i 1e przystąpiły do ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej, 
przeznaczonej dla zerówek i klas szkół podstawowych pod hasłem „Zdrowo jem, więcej 
wiem”. 
Projekt ten   realizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska,  pod 
Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser – Dudy. 
Istotą projektu jest dotarcie z edukacją prozdrowotną do najmłodszego pokolenia.   
Głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez 
uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywania wiedzy na temat produktów 
służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. 
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem,                                         
a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej 
aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej, jak również  kształcenie rodziców jako 



 

osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać 
o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. 
Projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy: jesień, zima oraz wiosna. 
W każdym etapie nauczyciel musi zrealizować ze swoim zespołem konkursowym 6 
zadań. 
Najlepiej wykonane zadania będą oceniane  przez Zespół Sędziowski  i odpowiednio 
nagradzane. Łączna pula nagród wynosi aż 30 000 zł. Oprócz tego przyznawane są inne 
nagrody. Życzcie nam powodzenia !!! 
Mamy nadzieję, że podczas realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” wzrośnie nam        
i społeczności szkolnej świadomość, że stosując zbilansowaną dietę będziemy  zdrowsi, 
sprawniejsi i radośniejsi.   
  
                                                                              Wych. klasy 1c. 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRZYSZTOFEM PIERSĄ 

 
 

25.02.2019r. klasa 7b uczestniczyła w spotkaniu 
autorskim z p. Krzysztofem Piersą – autorem 

poradnika „Komputerowy Ćpun”, w której 
ukazuje mechanizm wpadania w uzależnienie od 

gier komputerowych i  kolejne etapy 
wychodzenia z tego nałogu. 

Granica  pomiędzy pasją a uzależnieniem zaciera 
się coraz bardziej. Jak rozpoznać uzależnienie od 

gier komputerowych? Jak z nim walczyć? Krzysztof Piersa był wcześniej uzależniony od 
gier komputerowych. Pokonał je jednak własnymi siłami a swoją historię spisał ku 
przestrodze innych graczy. Pokazuje zarówno dobre jak i złe strony grania na 
komputerze, a także konsekwencje wielogodzinnego przesiadywania przed komputerem. 
„Komputerowy Ćpun” jest uznawany za pierwszy i w dalszym ciągu jedyny rzetelny 
poradnik dotyczący uzależnienia od gier komputerowych w Polsce. 
Duże poczucie humoru gościa, zrozumiały język sprawiły, że młodzież aktywnie 
uczestniczyła w spotkaniu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zaproszenia - spotkania 
autorskie, które są efektem stałej współpracy nauczycieli biblioteki z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Kętrzynie. 



 

KRZYSZTOF PIERSA to również: 
– trener E-sportowy, prowadzi drużynę Fox Pack (dyscyplina: League of Legends) ako 
coach i autor poradnika “Trener Marzeń” - w prosty sposób tłumaczy w jaki sposób 
nazywać, określać i realizować swoje marzenia 
– Youtuber, prowadzi kanał recenzujący gry komputerowe, filmy i książki fantastyczne, 
oraz pokazuje ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu 
– modelarz, uwielbia spędzać długie godziny przy biurku z pędzlem w dłoni (ma na swoim 
koncie wiele wyróżnień w zawodach ogólnopolskich) 
Informacje o autorze ze strony: krzysztofpiersa.pl 
 
           A.Trypucka 

SPOTKANIE Z BRACTWEM RYCERSKIM Z GNIEWU 

 

 

 
2 marca 2019r. uczniowie starszych klas SP i Gim 
uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii i wzięli udział w 
spotkaniu z bractwem rycerskim z Gniewu. Dzieje polskie 
na przestrzeni wieków były przedstawiane przez pana 
Jacka Ordowskiego.  W ciągu godziny lekcyjnej przeniósł 
uczniów i opiekunów w odległe czasy historii polskiej, 
zaczynając od pytania ,,co to znaczy, że ktoś jest bitny”. 
Następnie zapytał o polskich bohaterów. Uczniowie                
z młodszych klas chętnie odpowiadali na zadawane 
pytania.  Pan Jacek przybliżył dzieje ojczyste zwracając 
uwagę, że nie brakowało chwil, kiedy trzeba było łapać za 



 

broń, aby bronić wolności. Wspomniał o wielkich zwycięstwach husarii polskiej,  kończąc 
na okresie I wojny światowej. Uczniowie wcielali się po kolei w średniowiecznego rycerza, 
husarza, grenadiera, legionistę oraz samego marszałka Józefa Piłsudskiego.  Dzięki 
naszym gościom poznaliśmy również jak należy obsługiwać broń, np. sztucer. Bardzo 
ciekawa lekcja na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Aneta Lesik 
 

 

NASI UCZNIOWIE LEGENDY PISZĄ 

 

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach literackich. Ostatni z nich był 
wyjątkowy, bo poświęcony Kętrzynowi. Wyniki tego konkursu prezentowaliśmy już 
wcześniej na naszej stronie. Teraz zachęcamy do zapoznania się z treścią nagrodzonych 
prac. 

Miłej lektury.  

LOSY NIEZŁOMNYCH- CZWARTACY I GIMNAZJALIŚCI NA WYSTAWIE                        

O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH 

 



 

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gimnazjaliści z 3a                        
w ramach lekcji historii obejrzeli w kętrzyńskim ratuszu wystawę przygotowaną przez 
Biuro Edukacji Publicznej IPN  pt.: „Wyklęci-Niezłomni. Sylwetki żołnierzy Podziemia 
Niepodległościowego”. Na planszach zaprezentowane zostały sylwetki żołnierzy 
wyklętych wraz z opisami, a wśród nich: Danuty Siedzikówny,  Witolda Pileckiego, 
Zygmunta Szendzielarza, Łukasza Cieplińskiego, Antoniego Olechnowicza, Bolesława 
Kontryma, Stanisława Abramowskiego, Stanisława Kasznica i  Hieronima Dekutowskiego. 
Uczniowie znali prezentowaną tematykę, ponieważ wcześniej wysłuchali krótkiego 
wykładu, obejrzeli wystawkę na szkolnym korytarzu, podyskutowali o filmie „Wyklęty”. 

 Elżbieta Jadczak 

 

 

 

W dniach 5 i 6 marca 2019r. uczniowie klasy III Gim i IV F oglądali wystawę w miejskim 
ratuszu poświęconą pamięci  Żołnierzy Wyklętych.  Wyjście odbyło się w ramach 
niedawno obchodzonego Narodowego Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych. Obok 
wrażenia wizualnego uczniowie wysłuchali również pogadanki przeprowadzonej przez 
przewodnika i nauczyciela historii. Zarówno starsi, jak i młodsi szczególną uwagę zwrócili 
na losy ,,Inki” Danuty Siedzikówny- sanitariuszki, skazanej  wyrokiem na śmierć , który 
został wykonany 28 sierpnia 1946r. Dowiedzieli się jak wyglądały losy innych 
Niezłomnych: rotmistrza Witolda Pileckiego, majora Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszka”, 
czy wachmistrza Józefa Franczaka ps. ,,Lalek”.  

Aneta Lesik 

AUTORSKIE SPOTKANIE Z PANIĄ ELŻBIETĄ WĄSIK 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W środę 6.03.2019 r. trzecioklasiści udali się na niecodzienne spotkanie z bajką, które 
odbyło się w Powiatowym Domu Kultury „Czerwony Tulipan”. „Poranne poczytanki” – to 
słuchanie i czytanie pięknych wierszy oraz bajek w wyjątkowej atmosferze. Miękkie 
poduchy, kolorowe koce nadały ciepłego, przytulnego klimatu i sprawiły, że dzieciaki 
poczuły się bezpiecznie oraz pewnie. To miejsce od razu wywołało w nich przyjazne 
uczucia. Bohaterką  spotkania była Pani Elżbieta Wąsik… i oczywiście postacie z książki 
pt. „Ignaśki” – jej autorstwa. To mieszkańcy Jej ogrodu stali się natchnieniem do napisana 
tej twórczości. Dzieci poznały kunę, pliszkę i pleszkę, kowalika, jedynego ptaka 
schodzącego głową w dół i ślimacze wojsko „Skrytożerców”. Wiele miejsca autorka 
poświęca „Rudej przybłędzie”, która pierwsza zamieszkała w magicznym ogrodzie                        
i szybko stała się częścią rodziny. “Ignaśki” okazały się również źródłem wiedzy 
przyrodniczej. Każda bajka zawierała morał, doskonale zrozumiany przez trzeciaki. Pani 
Elżbieta osobiście czytała swoją twórczość, a wszyscy słuchali z zapartym tchem.  
„I zapamiętaj, drogi przyjacielu, gdy pomożesz innym, ciebie też wspomoże wielu.” 
„Tak to kumpli swych straciła, bo zarozumiała była.” 
To tylko niektóre rady i nauki płynące z tych niecodziennych bajek. Nie zabrakło również 
dodatkowych niespodzianek. Był wiersz zagadka, czytanie jednej bajki przez uczennicę 



 

oraz zaśpiewanie przez dzieci kołysanki dla chłopca, który poczuł się jak w domu i zasnął. 
W nagrodę autorka podarowała wyróżnionym dzieciom swoją książkę.  
Takie spotkania są doskonałym pomysłem, aby zachęcić dzieci do czytania. Zebrani mogli 
nie tylko posłuchać niezwykłej twórczości, ale również wypowiedzieć się na jej temat. 
Wszelkie pytania kierowali bezpośrednio do autora, a to nie zdarza się często. 
Dziękujemy Pani Elżbiecie Wąsik za pouczające bajki, Pani Marlenie Szypulskiej, 
dyrektorce „Czerwonego Tulipana”, za tę  inicjatywę oraz Pani Annie Rutkowskiej za 
stworzenie wyjątkowego, przytulnego klimatu. Czekamy na kolejne „Poranne 
poczytanki”. 

LEKTURY CZYTAM, BO LUBIĘ 

 

 
7.03. 2019r. w bibliotece szkolnej  nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu klas 2 
pt. „Lektury czytam, bo lubię” w ramach projektu  czytelniczego “1,2,3 … głośno 
czytamy”.  Autorzy najpiękniejszych książeczek, wykonanych samodzielnie o przygodach 
dzielnych pingwinów, otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.  
  
kl. 2a 
Szymon Turko, Zuzanna Kochanowska, Joanna Sieńko, Martyna Pasławska, Wiktor 
Stankiewicz, Milena Syrzysko, Antoni Czejdo, Igor Stasieło, Blanka Truszkowska, Kacper 
Kujawa 
kl. 2b 
Maria Racka, Jan Pomalejko, Alicja Kosaty, Oliwia Mazur, Dawid Głodowski, Magdalena 
Poreda, Kacper Kocięcki, Maciej Krygier, Zuzanna Grochala 



 

MEDALIŚCI STYPENDIADY 

 

 
8 marca pan Dyrektor Janusz Woronowicz uroczyście wręczył dyplomy i medale 
uczestnikom ogólnopolskiego konkursu Stypendiada wczesnoszkolna organizowanego 
przez Firmę Edukacyjną „ORZEŁ“. Od kilku lat nasi uczniowie zdobywali w nim zaszczytne 
miejsca.  
W tym roku otrzymali je: 
 
LAUREATKA III MIEJSCE w konkursie plastycznym – LUIZA MATYJASEK kl. 1d 
WYRÓŻNIENIE w konkursie plastycznym – LILIANA ADAMOWICZ kl. 1d 
WYRÓŻNIENIE w konkursie plastycznym – MATEUSZ FIBIKOWSKI kl. 1c 
WYRÓŻNIENIE w konkursie plastycznym – ADAM KWIATKOWSKI kl. 2a 
WYRÓŻNIENIE w konkursie plastycznym – ALICJA BOROWICZ kl. 2c 
WYRÓŻNIENIE w konkursie plastycznym – ANNA STRZYŻ kl. 3a 
WYRÓŻNIENIE w konkursie plastycznym – MIŁOSZ PEJDA kl. 3a 
WYRÓŻNIENIE w konkursie czytelniczym – JAKUB PUSZKO kl. 2b 
WYRÓŻNIENIE w konkursie matematycznym – ANNA STRZYŻ kl. 3a 
Naszym utalentowanym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Wychowawcom dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie dzieci. 

 



 

TURNIEJ – NIE GAP SIĘ NA DRODZE! 

 

 

 8 marca 2019r. 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.                      
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. 

I miejsce – klasa 2c 
II miejsce – klasa 2b 
III miejsce – klasa2c 
IV miejsce – klasa 2d 

Agnieszka Dziemiańczyk 



 

8 MARCA – DZIEŃ KOBIET 

 
8 marca to szczególny dzień – „Dzień Kobiet”. Aby umilić to Święto chłopcy z klas VII, VIII 
i III Gimnazjum przygotowali słodki upominek, który w imieniu męskiej części naszej 
szkoły wraz z życzeniami  wszystkim Paniom i Dziewczętom wręczyli Kacper i Przemek. 

Chłopcy ! Ciasta były przepyszne!!! 

Dziękujemy;-))) 

ŚWIĘTO DUŻYCH I MAŁYCH KOBIET 

 

 
DZIEŃ KOBIET 

Dla Ciebie dziś kwiaty i uśmiechy, 
I pierwszy promień bliskiej wiosny. 

Dzień bez kłopotów i bez trosk, dużo radości. 
Dla mamy, pani, dla dziewczynek, 
w domu i w szkole, na wycieczce, 

każdego dnia dobry uczynek – 
to jest od chłopców drobny upominek. 

 
    Co to za święto? Chłopcy z 1c elegancko ubrani i  uśmiechnięci.  W rękach prezenty dla 
swoich koleżanek.  To Dzień Kobiet !!!!! Koledzy  zrobili wspaniałą niespodziankę 
koleżankom z okazji tego święta, które obchodzą wszystkie panie, te małe i te duże. 
Złożyli dziewczynkom i wychowawczyni życzenia i ustawili się do wspólnego zdjęcia. 
Karolek wręczył wszystkim koleżankom  tulipany, a Arek słodycze. To piękny gest ze 
strony chłopców. Dzień był bardzo miły i wesoły. 
                                                                            Wych. 1c 
        



 

DzieńKobiet w 3a 
Drogie Dziewczyny: 

fajna  Kasiu,   mała Aniu,  druga Aniu długowłosa, 
Weroniko kolorowa, uśmiechnięta Ulo, 

mądra Julko, pomysłowa Nikolo, 
zabawna Oliwko i kochana Pani Dorotko. 

Z okazji tego wyjątkowego dnia: 
dużo zdrowia Wam życzymy, 

kosz radości  przynosimy. 
Bardzo drogie nam jesteście, 
podarujmy kwiatów dwieście. 
Wielkie  serca dla Was mamy 

i je dzisiaj  też oddamy. 
Wszystkiego najlepszego! 

           Wiersz autorstwa Igora rozpoczął świętowanie w klasie trzeciej. Chłopcy bardzo 
przejęci złożyli swoim koleżankom życzenia i wręczyli bukieciki kwiatów wraz z  pięknymi 
upominkami.  Ale to nie był koniec atrakcji… Męska część klasy pomyślała o zabawie, 
konkursie  i słodkiej przegryzce. To był cudownie  spędzony czas. Dziewczynki szalały ze 
szczęścia, a chłopcy byli dumni z doskonale przygotowanej niespodzianki.  Oby nasze 
święto trwało codziennie… rozmarzyły się dziewczyny. 

 

DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO! 

 



 

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną                                 
i w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach,                               
czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń, jakie mogą w nich wystąpić. 
Tematyce bezpieczeństwa poświęcony był konkurs plastyczny „Dbam o swoje 
bezpieczeństwo!”, skierowany do uczniów klas I-III. Spośród wielu prac, które wpłynęły, 
organizatorzy konkursu nagrodzili następujące: 

klasa I 
Adam Modliszewski  kl. I a 
Mateusz Fibikowski kl. I c 
Aleksandra Warchoł kl. I b 

wyróżnienie: Igor Kuhn kl. I a 
                               Hubert Zajk  kl. I c 

           
 klasa II 

Kacper Kujawa kl. IIa 
Łukasz Jakoniuk kl. IIc 
Maciej Kryger kl. II b 

wyróżnienie: Iga Pawelec kl. II a 
  

Agnieszka Dziemiańczyk 

WIELKI SUKCES UCZNIÓW W VII ARCHIDIECEZJALNYM KONKURSIE 

BIBLIJNYM 

 

 

8 marca 2019 r. w Miłakowie odbył się finał VII Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego im. 
Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda, w którym wzięło udział 96 uczniów z 28 szkół 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Tematem tegorocznych zmagań była Księga Dziejów Apostolskich. Testy konkursowe 
okazały się bardzo trudne. Jednak nasi uczniowie poradzili sobie wspaniale. 
Nathan Lewkowicz z kl. 5c otrzymał wyróżnienie w konkursie 
Piotr Mazurowski z kl. 6b zajął III miejsce 
Kamil Dymidziuk z kl. 6b zajął I miejsce w Archidiecezji. 



 

Chłopcy otrzymali piękne nagrody rzeczowe oraz puchary. Dzięki zaś niebywale wysokiej 
punktacji konkursowej uczniów nasza szkoła otrzymała pierwsze miejsce spośród 28 
szkół biorących udział w zmaganiach. Dlatego też zostaliśmy dodatkowo  nagrodzeni 
przez obecną Senator RP – panią Bogusławę Orzechowską. Na zakończenie z wielką 
radością udzieliliśmy krótkiego wywiadu na prośbę Radia Puls. 
Serdecznie gratuluję moim wspaniałym uczniom oraz bardzo dziękuję za ogromny trud 
włożony w przygotowania do konkursu. 
                                                                                       Małgorzata Piekarska 

ŚNIADANIE DAJE MOC ! 

 

 

 

 

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do 
nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start                         
w nowy dzień. 
O słuszności powyższych zdań przekonała się klasa 1a, która w miniony poniedziałek 
promowała zdrowie na talerzu. 
Wszystko zaczęło się od pogadanki z panią pielęgniarką, która przekazała istotnie 
informacje o składnikach odżywczych oraz o ważności śniadania. 
Następnie uczniowie przystąpili do pracy!  Wyczarowali prawdziwe dzieła sztuki na 
talerzach. Pojawiło się wiele pomysłów na kolorowe i zdrowe kanapki. 



 

Następnie dzieci z entuzjazmem przystąpiły do degustacji przygotowanych przez siebie 
zdrowych śniadań. Taki poczęstunek był dla nich największą frajdą. Na twarzach 
promieniał uśmiech i zachwyt. Posiłek był przepyszny, urozmaicony i niecodzienny. 
Zrobiony własnoręcznie, smakował wyjątkowo … mniaaam, palce lizać! 
Mam nadzieję, że uczniowie będą pamiętać o tym, że wartościowe śniadanie to podstawa 
każdego dnia. 

SZKOLNY ETAP KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

 

 

      W dniu 13 marca 2019 wręczono dyplomy i nagrody książkowe uczestnikom szkolnego 
etapu konkursu krasomówczego poświęconemu pięknemu krajobrazowi Mazur. Konkurs 
odbył się w dniu 11.03.2019 w sali nr 10 w budynku SP1. Jury w składzie: p. Aneta Duda,                  
p. Dorota Gwarda i p. Andrzej Hapoński przyznało następujące nagrody: 
w kategorii kl. IV-VI 
I miejsce Wiktor Smosarski kl. 6a 
wyróżnienie Adam Strzyż kl. 4b 
w kategorii kl. I-III 
I miejsce Ania Strzyż kl. 3a 
II miejsce Ula Narbuntowicz kl.1b 
III miejsce Staś Korzeniewski kl. 2b 
wyróżnienia: Sebastian Kupis kl.2a, Mateusz Fibikowski 1c, Franciszek Czejdo kl. 1c, Łukasz 
Jakoniuk kl. 2c. 
Naszą szkołę podczas rywalizacji miejskiej, która odbędzie się 23 marca 2019 będą 
reprezentować: Ania Strzyż i Wiktor Smosarski. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.  
Wszystkim uczestnikom gratulujemy !!! 
Dziękujemy wychowawcom uczniów i ich rodzicom za przygotowanie do konkursu. 
Organizatorem etapu szkolnego był p. Andrzej Hapoński przy współpracy z p. Dorotą 
Gwardą. 



 

BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA 

 

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację. Dlatego                      
w czwartek 14 marca  klasę 2 d odwiedził asp. Grzegorz Czerwiński – pracownik Komendy 
Powiatowej Policji . 
 Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczne spędzanie przerw. Policjant 
rozmawiał się z dziećmi również o poruszaniu się po ulicach miasta oraz omówił zasady 
drogi do i ze szkoły. Przypomniał jak należy się zachować, gdy zaczepi nas obca osoba 
oraz jak należy bezpiecznie korzystać z Internetu. 
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami                                    
i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Najprzyjemniejszą częścią spotkania 
było oglądanie przyniesionych przez naszego gościa  podstawowych akcesoriów 
policjanta. 
  
                                                                                                             Ewelina Konieczna 
 
 

JEDYNECZKI WYRÓŻNIONE NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU 

 
Z ostatniej chwili !!! Dzisiaj (15.03.19r.) nasz muzyczny zespół “Jedyneczki” 

zdobył wyróżnienie na V Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego                    
w Olsztynku. 

Relacja wkrótce 
 
 

 



 

PIERWSZY ETAP PROJEKTU „ ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” ZAKOŃCZONY 

 

 

Klasa 1c i 1e wykonała wszystkie zadania pierwszego etapu z  projektu „Zdrowo jem, 
więcej wiem”.  
    Zrealizowano następujące zadania: 
 Lekcję: „ Dbam o to, co jem, jak spędzam czas” 
 Lekcję: „Jesteśmy aktywni jak mieszkańcy Turkusowej Planety” 
 Konkurs: „Najlepszy rysunek: Jestem Siłaczkiem” 
 Konkurs: „Strefa aktywności - najciekawsze propozycje zabaw w szkole” 
 Forum zdrowia dla rodziców: „Zdrowe inwestycje – rodzice na start”. 
     Podczas przeprowadzonych działań uczniowie pozyskali nową wiedzę na temat 
zdrowego stylu życia. Mamy nadzieję, że będzie ona wykorzystana w codziennym życiu, 
nawykach i przyzwyczajeniach. 
     Wypromowano zdrowe postawy,  które powinny zaprocentować w dalszych latach 
życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” 
poznali niewątpliwe zależności między sposobem odżywiania i aktywnością fizyczną,                  
a stanem zdrowia i jakością życia. 
    Uczniowie  zaprezentowali społeczności szkolnej i swoim rodzicom alternatywę między 
aktywnym wypoczynkiem a siedzącym trybem życia, smacznym, aczkolwiek nie zawsze 



 

zdrowym jedzeniem, na rzecz  surowych warzyw i owoców w codziennej diecie                               
i żywieniu. 
IDEĄ PRZEWODNIĄ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ JEST ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI, ŻE MAMY 
WPŁYW NA JAKOŚĆ I DŁUGOŚĆ ŻYCIA. 
WARTO ZAINWESTOWAĆ W SWOJE ZDROWIE!!! 
                                                         Wychow. kl.1c i 1e. 

WIELKA MAPA POLSKI 

 

 
    Klasa 1c przystąpiła do akcji Wielka mapa Polski.  Akcja ma na celu ogólnopolską 
wymianę pocztówkową pomiędzy klasami.  Z niecierpliwością czekamy na mapę, na  
której będziemy mogli umieszczać pocztówki z 25 szkół, które podobnie jak my 
przystąpiły do tej akcji.  

 Ogólnopolska akcja wymiany pocztówkowej – Wielka mapa Polski została 
objęta patronatami najważniejszych instytucji w Polsce takich jak : 
 Ministerstwo Sportu i Turystyki– patronat honorowy 
 Biuro Niepodległa 
 Związek Powiatów Polskich 
 Dziennik Warto Wiedzieć 
Dzięki tej współpracy  uczniowie będą mieli okazję poznać nowe zakątki Polski i nawiązać 
cenne znajomości. 
                                                                                                                                                     Wych. kl. 1c. 



 

              Zapraszamy do udziału w akcji, dzięki której razem ze swoimi uczniami możesz 
rozpocząć wielką przygodę i skorzystasz z materiałów edukacyjnych przygotowanych 
przez ekspertów WSiP: filmów, zdjęć, ciekawostek, legend oraz atrakcji turystycznych 
związanych z Polską. 

LEKCJE MAGII W KLASIE 6C 

 

15.03.2019 r. mieliśmy okazję odwiedzić magiczny pokój, w którym uczyliśmy się magii                    
i dążyliśmy do odnalezienia Harrego Pottera. Gdy weszliśmy do środka naszym oczom 
ukazało się pięć postaci – Misses Agnes, która była przewodniczącą czarodziejką oraz jej 
czterech pomocników: Przemulus, Patrykus, Kacperus i Kubulus, którzy również znali się 
na czarach. Na początku podzieliliśmy się w kilkuosobowe grupy i zasiedliśmy na swoich 
miejscach. Zaczęła się lekcja magii. Na początku Przemulus pokazał nam sztuczkę, dzięki 
której balonik sam się pompował. Czysta magia! No… nie do końca. To tylko prosta 
reakcja chemiczna.  Następny w kolejce był eksperyment. Potężny Kubulus zdradził nam 
sekret napięcia powierzchniowego – na tacce z mlekiem nalaliśmy barwników,                               
a następnie patykiem zanurzonym w magicznym płynie tworzyliśmy przepiękne mozaiki. 
Patrykus zaś pokazał nam bibułkę, którą – gdy zapaliliśmy – unosiła się ku górze. 
Vingardium Leviosa! Ostatnim pokazem przeprowadzanym przez Kacperusa były bańki 
mydlane. Udały się tak bardzo, że w jednej bańce zrobiliśmy drugą. To była dopiero 
zabawa! Ten dzień zapamiętamy na długie lata i mamy nadzieję, że będziemy 
uczestniczyć w takiej lekcji jeszcze raz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEDYNECZKI WYRÓŻNIONE NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU 

 

15.03.19r. nasz muzyczny zespół “Jedyneczki” w składzie Michalina Bierżyńska, Inez 
Grochala, Gabriela Janowska, Maja Karanowska, Wojciech Kasprzak, Lidia Korzeniewska, 
Liliana Lech, Izabela Ławrywianiec, Amelia Markowicz, Maciej Pędzich, Nikola Rogińska, 
Jakub Sieńko, Julia Sokołowska, Lena Ulkowska-Wojnach, Roksana Wależak, Zuzanna 
Wielgus, Oskar Witczak, Anna Żółtowska zdobył wyróżnienie na V Ogólnopolskim 
Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku. 
Decyzję o udziale w festiwalu podjęto z drżącym sercem.  Twórczość Jacka 
Kaczmarskiego nie należy do najłatwiejszych. Ten polonista, poeta, twórca tekstów                        
i kompozytor w jednej osobie, znany jest głównie dzięki piosenkom o tematyce 
historycznej i społeczno-politycznej. Kojarzony jest z ruchem Solidarności w latach 80-
tych. Uczniowie musieli najpierw zapoznać się z postacią pieśniarza, by zrozumieć jego 
twórczość i właściwie zinterpretować wybrany utwór. Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe i młodzież 
starsza – łącznie 29 podmiotów śpiewaczych, a ok. 90 osób. Zespoły rywalizowały razem 
z solistami. Zaprezentowano m.in.: “Modlitwę o wschodzie słońca”, “Krzyk”, Źródło”, 
“Powrót”, “Prostego człowieka”, “Obławę”. “Jedyneczki” zaśpiewały “Mury”. Jak się 
okazało wykonań tego utworu było aż 11.  Na szczęście każde było inne. Piosenkę 
wykonano na głosy,  wzbogacając  ją grą  na flecie. “Mury” napisane zostały przez 
Kaczmarskiego po zachwyceniu się muzyką katalońskiego pieśniarza.  Są one 
odpowiednikiem utworu, który stanowił protest wymierzony przeciwko państwowemu 
dyktatorowi. Polski tekst poświęcony jest artyście, który zaszczepiał w ludziach ducha 
wolności. Szybko okazało się, że dzieło przestało należeć tylko do artysty, a pierwotne 
znaczenie piosenki uległo zmianie.  “Mury” w  latach 80-tych stały  się hymnem 
Solidarności   i  własnością ludzi.  
Patronat nad festiwalem objęło MEN, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, starosta 
olsztyński, zaś patronat medialny Radio Olsztyn, Radio Puls, TVP3. Występy artystów 
oceniało profesjonalne jury. To spotkanie z piosenką Jacka Kaczmarskiego było nowym 
doświadczeniem naszych uczniów. Rozbudziło w nich motywację do odkrycia głębi                       
i przesłania poezji nieżyjącego już pieśniarza/poety.                                  
Gratulujemy zespołowi sukcesu! 
 



 

 

 

XVIII DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ W OLSZTYNIE 

 

 
15 marca w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbył się XVIII Diecezjalny 
Konkurs Wiedzy Religijnej, w którego zmaganiach uczestniczyli dwaj uczniowie naszej 
szkoły: Piotr Mazurowski i Kamil Dymidziuk. Warunkiem przystąpienia do konkursu była 
znajomość obszernej pracy o. Melchiora Fryszkiewicza „Nadprzyrodzony świat aniołów”. 
Po części pisemnej, składającej się z 17 pytań opisowych, odbył się etap ustny, podczas 
którego finaliści odpowiadali na pytania komisji. Obaj nasi uczniowie poradzili sobie 
pięknie i zakwalifikowali się do pierwszej dziesiątki finałowej. 
  



 

Piotr Mazurowski z kl.VIb został laureatem, zajmując II miejsce. 
Kamil Dymidziuk z kl. VIb został finalistą, zajmując VIII miejsce. 
  
Na prośbę dziennikarzy Radia Puls udzieliliśmy krótkiego wywiadu. 
Gratuluję moim wspaniałym uczestnikom oraz serdecznie dziękuję za włożony trud 
przygotowanie do konkursu. 
                                                                                               Małgorzata Piekarska 
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 2019 

 



 

  W dniu 19.03. 2019 r. w naszej szkole zorganizowana została kolejna edycja szkolnego 
turnieju ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Głównym jego celem było  zainteresowanie 
dzieci  i młodzieży problematyką ochrony przeciwpożarowej oraz popularyzacja 
znajomości przepisów przeciwpożarowych  i zasad postępowania w wypadku powstania 
pożaru. 
W tym roku szkolnym  w turnieju wzięło udział  8 uczniów reprezentujących wszystkie 
klasy szóste. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 17 pytań obejmujących 
następujące zagadnienia: zasady udzielania pierwszej pomocy, postępowanie                             
w sytuacjach zagrożenia pożarowego, ochrona ludności, ekologia oraz historia 
pożarnictwa. Pomimo,  że pytania konkursowe były trudne, to wyniki uzyskane przez 
uczestników dowiodły, że  młodzież jest zainteresowana tematyką ochrony 
przeciwpożarowej oraz posiada rozległą wiedzę w tym zakresie. 
Finalistkami tegorocznej edycji turnieju ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” zostali:  
Sylwester Radzik i Amelia Fic, którzy będą reprezentować naszą szkołę w konkursie 
 powiatowym w kwietniu bieżącego roku. 
Klasyfikacja końcowa: 
I    miejsce  – Sylwester Radzik 
II  miejsce – Amelia Fic 
III miejsce – Maciej Rutkowski 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnych latach. 
Marek Powolny, Andrzej Hapoński 

STRAŻACKA PRZYGODA 

 

21 marca uczniowie kl. 1b wybrali się na spotkanie do Powiatowego Domu Kultury 
„Czerwony Tulipan”. Najpierw przywitała nas Pani Dyrektor Marlena Szypulska. 
Następnie zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej kpt. Kamil Golon 
opowiedział dzieciom na czym polega praca strażaków. Uczniowie mieli też możliwość 
obejrzenia ciekawych filmów, które mówiły o tym jak zachować się w niebezpiecznych 
sytuacjach. Dzieci mogły też spróbować swoich sił wykonując masaż serca. 

                To było bardzo ciekawe i pouczające spotkanie. 

S. Szymańska 

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI 



 

 

W związku ze Światowym Dniem Poezji, który przypada w dniu 21 marca  uczniowie 
klasy 1a udali się z wizytą do zaprzyjaźnionej grupy KRASNALI z Przedszkola Puchatek. 
Zabrali ze sobą znakomite tomiki poezji dziecięcej, wypożyczone z naszej szkolnej 
biblioteki. Wśród nich znalazły się wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Ewy Szelburg-
Zarembiny, Marii Konopnickiej a także mnóstwo kolorowanek związanych z poezją 
dziecięcą. Oprócz prezentacji książek znakomitych poetów, uczniowie przygotowali 
własne interpretacje tychże utworów. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem                    
i koncentracją słuchały recytowanych wierszy, a także aktywnie uczestniczyły                             
w rozmowach dotyczących treści. Na zakończenie  nagrodzili występujących gromkimi 
brawami, a w podziękowaniu zaśpiewali nam piosenkę o wiośnie. 
Na naszych artystów czekała również niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku, 
zorganizowanego przez panie z przedszkola a także pamiątkowych zakładek do książek. 
Mamy nadzieje, iż były to chwile pełne przeżyć estetycznych, wpływające na rozwój 
zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 
W dobie komputeryzacji warto pamiętać o tym, jak wielką rolę w kształtowaniu młodego 
pokolenia odgrywa kontakt z literaturą- czytanie wierszy, bajek, czy baśni. 

     wychowawczyni kl. 1a 

ZAJĘCIA W GARDENII 

 



 

 
Klasa 1d pierwszy dzień wiosny witała w sklepie ogrodniczym „Gardenia”. Pani Asia,  
właścicielka sklepu, zapoznała dzieci z pracą ogrodnika. Każdy uczestnik  zajęć  posadził 
samodzielnie wiosenne kwiaty – bratki. Pani Asia w sposób bardzo ciekawy i przystępny 
opowiadała o właściwościach kwiatów, o ich rodzajach i sposobach pielęgnacji. Dzieci 
utrwaliły, wcześniej zdobyte wiadomości, na temat składników potrzebnych roślinom do 
wzrostu. Miały okazję zobaczyć nowoczesną metodę wysiewania nasion – na taśmach 
rozpuszczalnych. Zajęcia okazały się być bardzo pouczające i ciekawe, a dzieci aktywne                        
i zaangażowane. Dziękujemy Państwu Mączyńskim za możliwość skorzystania z tak 
atrakcyjnej formy edukacji. 

                                                                                         Anna Racka 

SZÓSTOKLASIŚCI POWITALI WIOSNĘ! 

 

Klasa 6 a 21.03.19r. wiosnę powitała na IV Międzyszkolnym Przeglądzie Przedstawień 
Profilaktycznych w Zespole Szkół nr 1.  Już po raz drugi szóstoklasiści wzięli udział               
w konkursie, który propaguje zdrowie i bezpieczeństwo.  Uczniowie zaprezentowali 
przedstawienie pt. “My – kontra agresja” nagrodzone II miejscem. Najpierw ukazano 
przyczyny agresywnych zachowań. Były więc kłopoty w domu, odmowa zakupu nowego 
telefonu, kolejna jedynka z klasówki, krytyka kolegi. To wszystko wywołuje w młodych 
ludziach złość, którą manifestują w różny sposób. Wiele uwagi poświęcono, 
wypróbowanym przez samych uczniów, sposobom walki z tak niepożądanymi 
zachowaniami. Ich zdaniem gra na instrumentach łagodzi napięcia, opieka nad 



 

zwierzakiem sprawia, że człowiek nie ma czasu na “głupoty”, majsterkowanie pozwala 
zapomnieć o kłopotach, a w uprawianiu sportu nie ma miejsca na złość. To tylko niektóre 
propozycje skierowane do kolegów.   
“Bo będzie mi, bo będzie dziś jak z płatka iść wszystko idealnie….” – rozbrzmiewały słowa  
piosenki kończącej  program. 
Przedstawienie tego dnia obejrzeli również uczniowie naszej szkoły. Na zakończenie 
spotkania był czas na rozmowę i refleksję.  

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

 

 
W miniony piątek odbyła się tegoroczna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, 
który jest przedsionkiem do kolejnych etapów konkursu „Spotkania z poezją 2019”.                   
Do rywalizacji o palmę pierwszeństwa w klasach 1-3 przystąpiło 20 uczniów, a klasy 4-6 
reprezentowały 22 osoby. Komisja konkursowa w składzie: pani Agnieszka Dziemiańczyk, 
pani Dorota Gwarda, pani Dorota Wilczak  i pan Mariusz Wąsik ponad dwie godziny                        
z zainteresowaniem słuchali interpretacji utworów znanych i mniej znanych poetów 
polskich. Szacowne jury nie miało żadnych wątpliwości co do wyboru laureatów 
tegorocznego konkursu. Jednogłośnie zostali nimi: 
 – w klasach 1-3 pierwsze miejsce ex aequo  zdobyły Anna Strzyż oraz Katarzyna Koczela, 
– w klasach 4-6 pierwsze miejsce ex aequo zdobyli Nikola Rogińska oraz Wiktor 
Smosarski. 
   Komisja konkursowa  nie przyznała żadnemu z uczestników  II i III miejsca, natomiast 
wyróżniła  następujące osoby: 

– w klasach 1-3: Julię Fic z kl. 1a, Adama Modliszewskiego z kl. 1a, Joannę Sieńko                       
z kl. 2a, Wiktora Stankiewicza z kl. 2a, Vanessę Jasowicz z kl. 2c, 
– w klasach 4-6: Lilianę Lech z kl. 4a   oraz Aleksandrę Trypucką z kl. 5c. 
   Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Będziemy trzymali kciuki 
za naszych reprezentantów w czasie eliminacji miejskich. 

Mariusz Wąsik 



 

NASZA UCZENNICA LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

 
         W lutym zachęcono uczniów naszej szkoły do udziału 
w XXIII Ogólnopolskim Konkurs im. Ireny Kwinto „Życie bajką 
jest”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji zarówno               
w części literackiej, jak i plastycznej było hasło „Co w trawie 
piszczy”. 23.03.19r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku 
Warmińskich odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 
Wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica klasy 3 a Anna 
Strzyż, która napisała opowiadanie pt. “Motylek i przyjaciele”.  
Ania tak opisuje dzień spędzony w Lidzbarku Warmińskim. 
Po wejściu na salę i krótkim wystąpieniu Starosty Lidzbarskiego 
rozpoczęto wręczanie nagród. Okazało się, że zostałam 
wyczytana jako pierwsza. Po przyznaniu wszystkich nagród 

czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka. Otrzymałam darmowy bilet na zwiedzanie 
średniowiecznego zamku biskupów warmińskich. Udałam się na słodki poczęstunek              
i zaraz po nim pojechałam z całą rodziną na wycieczkę. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
zbrojowni, w której znajdowały się miecze, broń i zbroje rycerskie. Następnie 
skierowaliśmy się do podziemi i tu pojawił się mały problem. Nie byłam dobrze 
przygotowana na chodzenie po bruku i pojawiające się co chwilę dziury w posadzce. 
Założyłam buty na obcasie. Jednak dzięki mamie dałam radę obejrzeć całą ekspozycję                 
w zamku. Zwiedzanie obiektu zajęło mi około 1,5 godziny. 
Bardzo lubię brać udział w konkursach, chociaż wymaga to dużo pracy. Jednak, gdy 
zdobywam nagrodę wiem, że ktoś docenił mój wysiłek. Zachęcam Was byście również 
próbowali swoich sił w różnych konkursach. Nie zawsze uda się wygrać, ale warto 
próbować.” 

POKAZY DOŚWIADCZEŃ Z CHEMII I FIZYKI DROGĄ DO WIEDZY 

 
„Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu.” 
Immanuel Kant 



 

Czy fizyka musi być trudna i nudna, a chemia kojarzyć się wyłącznie z truciznami ? 
Oczywiście, że nie! O tym, że wiedza chemiczna i fizyczna może przydać się w codziennym 
życiu oraz dostarczać ciekawej rozrywki mogli przekonać się uczniowie klas IV Szkoły 
Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie, dla których nauczyciele chemii                 
i fizyki wspólnie z uczniami klas VII, VIII SP oraz klas III Gimnazjum przygotowali                      
i przeprowadzili dnia 21.03.2019 r. pokazy doświadczeń. 
Pretekstem do zorganizowania tak nietypowej lekcji były obchody Światowego Dnia 
Wody, obchodzone corocznie 22 marca, a także przypadający w tym dniu pierwszy dzień 
wiosny. 
Młodzi, przyszli naukowcy, byli świadkami zapierających dech w piersiach doświadczeń 
chemicznych z użyciem wody, sody, suchego lodu czy też octu: “Dymiąca bańka”, 
“Płonący banknot”, “Lokomotywa”, “Domowa gaśnica”, “Chemiczna oranżada”, “Pasta 
dla słonia”. Również fizyka pokazała wszystkim swoje naukowe oblicze. Nie zabrakło 
atrakcji w postaci olbrzymich baniek mydlanych, możliwości gry na kieliszkach, 
popływania w CO2 , zabawy cieczą nienewtonowską i silniczkiem z pamięcią kształtu, 
obserwacji powstawania fal na wodzie i wielu innych doświadczeń. 
Celem przewodnim tego typu pokazów było zachęcanie uczniów do samodzielnego 
przeprowadzania eksperymentów, rejestrowania zjawisk fizycznych oraz chemicznych              
w otaczającym świecie, pokazanie, że chemia i fizyka to nauki , które są ciekawe                            
i interesujące dla każdego. 
Uśmiechnięte i zainteresowane buzie uczniów klas IV potwierdziły tylko, że w każdym 
można rozbudzić pasję, a doświadczenia chemiczne i fizyczne niekoniecznie muszą być 
wykonywane w naukowym laboratorium. 
  

Ewelina Drabarz, Karolina Kosiorek, Agnieszka Czeszun 

 

22.03.19r. klasa 1d odwiedziła pracownię chemiczną w SP1, prowadzona przez panią 
Karolinę Kosiorek. Pani Karolina prowadzi kółko lekcyjne, które cieszy się dużym 
zainteresowaniem. W ramach zajęć uczniowie prowadzą doświadczenia. Na takie właśnie 
zajęcia zostaliśmy zaproszeni. Uczniowie klas 7 zaprezentowali kilka bardzo ciekawych 
doświadczeń z użyciem wody: „Dymiąca bańka”, „Płonący banknot”, „Zmieniająca kolor 
oranżada”, „Lokomotywa”,  czy sztuczka z zaczarowaną wodą. Dzieci były bardzo 
zainteresowane, tym bardziej, że jednym z chemików okazał się być ich kolega z klasy 
Maks. Cieszymy się, że w naszej szkole jest tak doskonale wyposażona pracownia 
chemiczna. Dzieci z klasy 1d, tego samego dnia postanowiły się zapisać na kółko 



 

chemiczne. Dziękujemy Pani Karolinie Kosiorek i uczniom z klasy 7 za atrakcyjną lekcję                    
o wodzie.                      

                                                                                                                          Anna Racka 
 
 

 

“MAZURY MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

 

W sobotę 23.03.19r. w sali widowiskowej SP1 w budynku gimnazjum odbył się kolejny 
etap Konkursu Krasomówczego, miejsko – gminny.  Swoje teksty dotyczące historii                       
i legend Mazur zaprezentowali uczniowie z klas 1 -6 z kętrzyńskich szkół i Kruszewca. 
Konkurs nie należy do łatwych, nie ma podziału na kategorie wiekowe, a teksty są długie, 
dlatego udział w nim biorą najlepsi.  
Nasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów: 
 I-miejsce zajął Wiktor Smosarski 6a,  
III-miejsce przypadło AniStrzyż 3a, 
a wyróżnienie otrzymała najmłodsza uczestniczka Urszula Narbutowicz 1b, 
Gratulujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów. 



 

 

WIOSENNE SPOTKANIE Z POEZJĄ 

 
Dnia 25 marca 2019 roku klasa 3a udała się do Loży, by zaprezentować poezję pani  Hanny 
Niewiadomskiej.  W ten sposób chciano uczcić Światowy Dzień Poezji, który obchodzony 
jest 21 marca. Słuchaczami byli uczniowie klasy drugiej i trzeciej ze Szkoły Podstawowej          
nr 3.  Recytowano  między innymi wiersze: „Bałagan”, „Trzepaczkę”, „Balon niejadek”,  
„Pan Świat”, „Ploteczki”, „Zaraz”, “Bąk”. Był czas na rozmowę na temat treści 
wygłaszanych tekstów. Wspólnie zastanawiano się, czego poetka chciała nauczyć swoich 
małych czytelników, przed czym przestrzec. Trafne odpowiedzi nagradzano słodkim                        
“co nieco”. Wszystkim spodobała się twórczość poetki. Jej wiersze jednogłośnie 
oceniono na szóstkę. Atmosferę podgrzewały zabawy muzyczne, w których chętnie 
uczestniczono. Były brawa, uśmiechy i oczywiście wiosenny kwiatek. Zachęcamy 
wszystkie dzieci, te małe i duże, do sięgania po poezję, która poprawia nastrój, uczy                        
i bawi. Dziękujemy organizatorom i wszystkim dzieciom  za tak mile spędzony czas. 
 

 



 

PATRZEĆ DŁOŃMI… 

 

 
26 marca 2019r. uczniowie klasy 1b w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Czytanie 
kluczem do wielu sukcesów” uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych  przygotowanych 
przez p. Agnieszkę Trypucką. Celem zajęć było wprowadzenie uczestników do świata 
zmysłów bez użycia wzroku oraz wejście w rolę osoby niewidomej. Promowanie wiedzy       
o aktywności osób niewidomych w różnych dziedzinach życia. Pani Agnieszka opowiadała 
dzieciom jak radzą sobie w życiu osoby niewidome, jak pomóc osobie niewidomej                      
w potrzebie. Duże zainteresowanie wzbudziły przybory, którymi posługują się osoby 
niewidome: lupa, książki napisane alfabetem Braille’a. Wiele emocji przysporzył dzieciom  
udział w ćwiczeniach bazujących na wyłączeniu zmysłu wzroku. Dzieci z opaską na oczach 
wyciągały z pudełka różne przedmioty i musiały określić ich kształt, zapach.  Przy pomocy 
asystenta przemieszczały  się w różne miejsca, pokonując przy tym  przeszkody. Dzieciom 
bardzo podobały się zajęcia dzięki którym uświadomiły  sobie, że dla niewidomych nawet 
zwykłe codzienne czynności jak ścielenie łóżka, sprzątanie zabawek, ubieranie się mogą 
stanowić wyzwanie. 

          S.Szymańska 



 

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE 

 
W szkolnej bibliotece każdy znajdzie coś dla siebie! W marcu polecamy „ŁAMAŃCE 
JĘZYKOWE”. To wesołe wierszyki, które pomogą dzieciom w ćwiczeniu prawidłowej 
wymowy. Dzięki nim powtarzanie trudnych wyrazów nie będzie żmudnym zadaniem, lecz 
wspaniałą zabawą. Przekonali się o tym Wasi mali koledzy: Mila, Nastka i Oleh. 

Spróbujcie ćwiczyć razem z nami: 

„Zebrały się cztery zebry, 
zrobiły zadanie z algebry. 
Dziwiła się zebra zebrze, 

Skąd znają się na algebrze?”. 
 
Wspólne „łamanie języka” było zwieńczeniem działań w ramach projektu czytelniczego 
“1,2,3 … głośno czytamy!”. 
 

XXXVII KONKURS RECYTATORSKI „SPOTKANIA Z POEZJĄ” 

 



 

27 marca 2019r. w Kętrzyńskim Centrum Kultury odbyły się  miejskie eliminacje XXXVII 
Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z poezją”. Naszą szkołę reprezentowali: Anna 
Strzyż, Katarzyna Koczela, Nikola Rogińska, Wiktor Smosarski, Nikola Dudzik oraz 
Dominik Koprowski. Wszyscy  brawurowo zaprezentowali przygotowane na tę okazję 
utwory. Do dalszego etapu przeszedł Wiktor Smosarski oraz Dominik Koprowski. Chłopcy 
zmierzą się  w kolejnych eliminacjach już 4 kwietnia. Gratulujemy im sukcesu i życzymy 
powodzenia w dalszych zmaganiach. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

MAMY SUKCESY! 

 
Jesteśmy dumni z naszych uczniów! Jak co roku nie zawiedli nas! 
W tym roku szkolnym możemy poszczycić się wynikami konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Nasi gimnazjaliści zdobyli dwa 
tytuły laureatów i dwa tytuły finalistów. Są to: Anna Wyszkowska – laureatka z języka 
polskiego, Jakub Kocięcki – laureat z fizyki, Kacper Łabaj – finalista z fizyki i Bartek 
Hejuk – finalista z matematyki. Wiele radości sprawili też uczniowie szkoły podstawowej. 
Mamy wśród nich prawdziwych zwycięzców. Karolina Korenik (siódmoklasistka!) to 
nasza podwójna laureatka z języka polskiego i matematyki. Maks Michalzik uzyskał 
tytuł laureata z języka niemieckiego.  
Wśród finalistów znaleźli się: Piotr Mazurowski (szóstoklasista!) – język polski, Jan 
Wiśniewski – fizyka i Bartosz Kozioł – język angielski. 
   Wielkie gratulacje dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli! Życzymy naszym wspaniałym 
dzieciakom dalszych sukcesów! 

 Dorota Aronowska 

FINAŁ LOKALNEGO KONKURSU „OŚMIU WSPANIAŁYCH” 

 



 

W obecnym roku przypada XXV Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „ŚWIAT NA TAK”. 
Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie realizując zadania dotyczące promowania wśród 
młodego pokolenia wolontariatu w miesiącu marcu zorganizował Lokalną Edycję 
Konkursu, którego celem było wyłonienie i promowanie pozytywnych zachowań, działań 
i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. 
Kandydaci do konkursu podlegali określonym kryteriom i formom oceny. Między innymi: 
konsekwencja w realizacji podjętych prac, zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu, 
pozytywny efekt społeczny, wzorcotwórczy charakter działań. Integralnym warunkiem 
pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym. 
Działania zasługujące na nagrodzenie, to między innymi praca wolontarystyczna na rzecz 
społeczeństwa i środowiska lokalnego, podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji 
w szkole, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych. Spośród uczniów naszej 
szkoły zostały zgłoszone trzy kandydatki. Po ocenieniu złożonych wniosków 
konkursowych i przesłuchaniu wolontariuszy, komisja wybrała „Wspaniałą Ósemkę”. 
29 marca w świetlicy „Kormoran” w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Karolewie  odbył się finał konkursu „8 Wspaniałych” na poziomie lokalnym, 
który został objęty honorowym patronatem Burmistrza Kętrzyna. Główny koordynator 
pani Anna Pawlik ogłosiła wyniki konkursu i  wspólnie z panem Burmistrzem nagrodziła 
zwycięzców. Spośród naszych uczestniczek cała trójka: Patrycja, Helena oraz Oliwia 
zakwalifikowała się do „Wspaniałej Ósemki”. Każda z tych Osób zasługuje na miano 
WSPANIAŁEGO. Poświęcają swój czas na pomoc innym, nie oczekują niczego w zamian. 
Można na nich polegać w każdej sytuacji. Wykazują się kreatywnością w działaniach 
wolontarystycznych. 

1. Klaudia Czeczeniuk Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego Karolewo, Klaudia Będzie 
reprezentowała Gminę Kętrzyn na ogólnopolskich eliminacjach, które odbędą się 5 
kwietnia w Warszawie. 

2. Damian Szymankiewicz – SP nr 3 Kętrzyn 
3. Hanna Waszkiewicz – SP nr 4 Kętrzyn 
4. Patrycja Matuszewska – Gimnazjum Nr 2 Kętrzyn 
5. Paulina Pierzchanowska – SP nr 4 Kętrzyn 
6. Helena Kosior – SP nr 1 Kętrzyn 
7. Oliwia Tylutka – Sp nr 1 Kętrzyn 
8. Ewelina Gagdzis – SP 4 Kętrzyn, Teofil Kołdys – Sp nr 4 Kętrzyn 

Gratuluję!! 

 
 
 
 
 
 

 



 

Dnia 2 kwietnia uczniowie klasy 7a naszej szkoły wzięli udział w Miejskich Obchodach 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Uroczystość pod patronatem Burmistrza 
Miasta Kętrzyn odbyła się  w Kinie Gwiazda. Podzielona była na część: artystyczną, 
wręczenie nagród laureatom konkursów towarzyszących  i  symboliczne wypuszczenie 
niebieskich baloników w niebo. 

W części artystycznej nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z uczniami 
przygotowali przedstawienie „Niebieski ptak” oraz kila utworów wokalno – muzycznych 
poruszających tematykę autyzmu, niepełnosprawności i wykluczenia, ale również 
tolerancji, empatii, zrozumienia, współdziałania i szeroko pojętej integracji.  Integracji, 
która w życiu tak młodych ludzi jak nasi uczniowie ma ogromne znaczenie. Może 
spowodować, że osoby borykające się z tym zaburzeniem będą miały okazję znaleźć 
przyjaciół, współtowarzyszy zabaw i odkrywania świata, który dla tych osób  dużych                     
i małych może być dość trudny. 
Na uroczystości wręczono również dyplomy i wyróżnienia, które były nagrodą za udział  
w konkursach towarzyszących temu przedsięwzięciu. W kategorii praca literacka  
nagrodzono:  
I miejsce Karolina Korenik, 
III miejsce Zuzanna Modliszewska. 
W kategorii test wiedzy o autyzmie nagrodzono: 

I miejsce Kinga Winiarska, 
II miejsce Alicja Służała. 
W kinie zorganizowano też wystawę prac plastycznych  najmłodszych uczniów 
kętrzyńskich szkół.    Na wystawie znalazły się przepięknie wykonane rysunki, kolaże, 
wyklejanki, które w dziecięcy, ale jakże mądry  sposób pokazały, że świat autyzmu to nie 
jest coś odległego, nie naszego, obcego, że to tu i teraz, wspólnie, razem. Nasi 
uczniowie Mateusz Fibikowski – I miejsce w kategorii klas I, Anna Warkowska –  I 
miejsce w kategorii klas III  i Julia Wessel –  III miejsce również w kategorii klas III, też 
zaznaczyli na tej wystawie swoją obecność. 
Klasa 7a z wychowawczynią 

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY 

 



 

 
Święta Wielkanocne dopiero przed nami, ale w naszej szkole świąteczną atmosferę 
mogliśmy już poczuć, a to za sprawą pięknych wielkanocnych ozdób, które przygotowali 
nasi uczniowie. Przez cały tydzień wielkanocne jaja, zajączki, kurczaczki, baranki, stroiki, 
palmy, kartki zdobiły szkolny korytarz przy bibliotece. Świąteczny kącik cieszył się dużą 
popularnością, wszyscy z ogromną przyjemnością przypatrywaliśmy się tym wspaniałym 
rękodziełom. Zgromadzone prace zostały zgłoszone do Szkolnego Konkursu 
Wielkanocnego. 

Wyniki konkursu: 

kategoria KARTKA 
Im Michał Tyborowski kl.2c, Kamil Dymidziuk kl. 6c 
IIm Mateusz Fibikowski kl. 1c, Amelia Kwiatkowska 5d 
IIIm Bartosz Poniatowski kl. 3a, Zuzanna Modliszewska kl. 7a 
wyróżnienia:JzabelaGojło kl. 1a, Joanna Sieńko kl. 2a, Liliana Lech kl. 4a, Dominik Kujawa 
kl. 6c 
kategoria STROIK 
Im Nikola Mieczkowska kl. 1a, Anna Predko kl. 4c 
IIm Iga Pawelec, Blanka Truszkowska kl. 2a 
IIIm Adam Kwiatkowski kl. 2a 
kategoria ZAJĄC 
Im Anna Warkowska kl. 2a 
IIm Julia Czerniawska kl. 2b 
IIIm Wojciech Waszkiewicz kl. 2d 
wyróżnienie: Wiktoria Durzyńska kl. 2c, Hanna Służała kl. 1a 
kategoria BARANEK 
Im Kacper Kujawa kl. 2a, Adam Chodak kl. 5d 
kategoria KURCZAK 
Im Joanna Sieńko kl. 2a 
IIm Kornelia Milewska kl. 1e 
IIIm Lena Opałka kl. 1b 
kategoria PALMA 
Im Nadia Niedziółka kl. 2c 



 

IIm Natalia Koprowska kl. 1a 
IIIm Dominik Kujawa kl. 6c 
NAGRODA SPECJALNA: Jakub Sieńko kl. 6a 

Wręczenie nagród odbędzie się 25 kwietnia 2019r. w sali 21 o godz. 12.25-12.40. 

Organizatorzy 
 

KLASA 6D Z WIZYTĄ W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 

 
Klasa 6D wraz z wychowawcą odwiedziła Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie. 
Spotkanie odbyło się dnia 3 kwietnia 2019 r. Celem wizyty było rozdanie dzieciom, 
zabawek zebranych podczas AKCJI CHARYTATYWNEJ zorganizowanej w naszej szkole 
specjalnie dla nich. Organizatorami  zbiórki była klasa 6D oraz samorząd szkolny. 
Chcieliśmy się także dowiedzieć czegoś na temat niepełnosprawnych dzieci. Zwiedzaliśmy 
wiele pomieszczeń i podczas tego rozdawaliśmy zabawki. Byliśmy w przedszkolu, klasach 
pierwszych, czwartych i  piątych, a na końcu w szóstych i ósmych. Miło było patrzeć, jak 
dzieci się cieszą z zabawek, które dostały. Zwiedziliśmy także zawodówki i internat. 
Przyjemność nam sprawiła także sala doświadczenia świata. Znajdowało się tam łóżko 
wodne i różne neonowe lampy. Dzięki tej sali , dzieci poznawały świat poprzez słuch, 
dotyk i wzrok. Pani dyrektor wraz z zastępcą, opowiedziały nam o tym, jak opiekować się 
dziećmi niepełnosprawnymi. Po pierwsze nie wolno się z nich wyśmiewać, a po drugie to 
są takie same dzieci jak my. Wyjście było udane. Zrozumieliśmy, że popełnialiśmy wielki 
błąd, uważając, że  te dzieci są inne. Mamy nadzieję, że spotka nas jeszcze okazja, aby 
odwiedzić Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się w naszą akcję. 
                                                                                                                                              
 

Karolina D., Wiktoria O., Gabrysia M.         
 
 

WARSZTATY DLA RODZICÓW I DZIECI 



 

 

Największe marzenia wszystkich Rodziców dotyczące Dzieci? 
aby nasze dzieci: 
– były szczęśliwe, 
– ufały Rodzicom i zwracały się do Nich w każdej potrzebie, 
–  były ludźmi pełnymi wiary w siebie i nigdy się nie poddawały. 
            W klasie 2d w dniach 03.04 – 04.04.19 r. odbyły się warsztaty dla rodziców i dzieci 
prowadzone przez psychoterapeutę p. Annę Kardas oraz terapeutę p. Daniela 
Sapińskiego. 
Prowadzący w czasie spotkania z rodzicami przypomnieli jak ważną rolę odgrywają                
w życiu dzieci. Rozmawiali o tym, że rodzice mają wpływ na to, jakie będą dzieci, jak będą 
sobie radzić w życiu, czy będą nieśmiałe czy przebojowe, czy będą ufać nam, innym 
ludziom, a może będą wycofane i zamknięte w sobie . Od nich zależy również w jaki 
sposób ich pociechy będą podchodzić do porażek i zwycięstw oraz czy będą cierpliwe, czy 
też będą szybko się zniechęcać. Bo w kim będą mieć oparcie? W Rodzicach, w swoich 
pierwszych i najważniejszych nauczycielach. 
            Często zapominamy o tym, że emocje w słowach dorosłych odbijają się w dzieciach 
i mają na nie wielki wpływ, ponieważ to właśnie w dzieciństwie kształtują się pierwsze 
przekonania, poczucie własnej wartości, wiara w siebie, poczucie akceptacji oraz 
motywacja. To w dzieciństwie dzieci uczą się jak radzić sobie z emocjami – tymi 
wspaniałymi i tymi trudnymi. 
            Dzieci muszą sprostać wielu zadaniom, oczekiwaniom, wymaganiom, a także 
nauczyć się uczestniczyć w życiu społecznym oraz potrafić nazywać i reagować na 
otaczające ich emocje. Niektórym nie sprawia to większych trudności, istnieje jednak jest 
grupa takich, która nie radzi sobie z tym aż tak dobrze. 
            Spotkanie z dziećmi polegało na pokazaniu im, jak ważne jest słuchanie innych oraz 
reagowanie w bezpieczny sposób na krzywdę wyrządzoną kolegom lub koleżanką. 
Uczniowie dowiedzieli się również, że każdy, bez względu na to, czy jest dorosłym, czy 
dzieckiem, przeżywa emocje oraz, że nie ma ani dobrych, ani złych emocji, – i wszystkie są 
nam potrzebne, ponieważ uczą rozróżniania i nazywania ich. 
  
                                                                                                                      Ewelina Konieczna 

           



 

SPOTKANIE Z CIEKAWYMI LUDŹMI W “CZERWONYM TULIPANIE” 

 

W środę 3.04. 19r. klasa 6a pod opieką wychowawcy Doroty Gwardy odwiedziła 
Powiatowy Dom Kultury. Uczniowie powitani przez samą panią dyrektor mieli okazję 
zapoznać się z pracą wszystkich osób tam zatrudnionych. 
 Pani Marlena Szypulska opowiedziała o swoich pasjach, które mogła połączyć z pracą 
zawodową.  Dzięki temu  wykonuje  swoją pracę z dużym zaangażowaniem                                
i przyjemnością. Zachęcała dzieci do podążania za marzeniami,  do odnajdywania w sobie 
różnych pasji. Praca dyrektora ośrodka kulturalnego może nie należy do najłatwiejszych, 
ale z pewnością jest bardzo ciekawa i pełna różnych możliwości.                                      
   To jednak nie był koniec spotkania. Szóstoklasiści poznali też zawód strażaka.  
Tym zajął się  ogniomistrz Krzysztof Lebiedziok. Bardzo szczegółowo przedstawił blaski        
i cienie tak trudnego i gorącego zawodu. Uczniowie dowiedzieli się, jak reagować                   
w razie pożaru,  jaki zakres obowiązku mają strażacy, do czego są wzywani.  Zobaczyli 
specjalistyczny strój strażaka. Mieli też okazję sprawdzić się w udzielaniu pierwszej 
pomocy. Okazało się, że chociaż w szkole są edukowani w tym zakresie, takie praktyczne 
przypomnienie było bardzo potrzebne. Pan Krzysztof  również realizuje się w swojej 
pracy. Nie ukrywa, że bardzo ją lubi i szanuje.  Potwierdził, że  bardzo ważne   w dorosłym 
życiu jest  odczucie  satysfakcji z wykonywanego zawodu.  Widać było, że w swoją pracę 
wkłada wiele serca. Dziękujemy Paniom  Marlenie Szypulskiej, Katarzynie Rutkowskiej           
i Panu Krzysztofowi Lebiedziok za to wyjątkowo pouczające spotkanie.  

 

 

 

 

 



 

TRZECIAKI NAGRYWAJĄ AUDYCJĘ 

 
Trzecioklasiści  postanowili spróbować swoich sił w przygotowaniu audycji radiowej. Dnia 
04.04.19r. odwiedzili Powiatowy Dom Kultury “Czerwony Tulipan”.  
Dzięki uprzejmości Pani dyrektor Marlenie Szypulskiej, stawiali pierwsze kroki                               
w nieczynnym już studiu “Radia Barcja”. Praca nie należała do najłatwiejszych. Uczniowie 
samodzielnie podzielili się na grupy zadaniowe. Byli więc: literaci,  grupa zajmująca się 
przygotowaniem reklamy, plastycy i dźwiękowcy. Nad całością audycji czuwał wybrany 
przez dzieci kierownik radiowy. Tematyka nagrania dotyczyła hobby uczniów klasy 3a.                 
Z wielkim zapałem wszyscy zabrali się do działania.  Praca nad materiałem trwała dwa 
dni.  Dzieci na własnej skórze przekonały się,  jak trudne, a zarazem interesujące,  jest to 
 zajęcie. Okazało się, że bardzo ważną rolę odgrywa technik radiowy, który czuwa nad 
właściwym nagraniem całości. Próbowano  dwadzieścia razy,  zanim uzyskano założony 
efekt. Emocjom nie było końca.  Pani dyrektor zaprosiła dzieci do swojego gabinetu, by 
odsłuchać materiał. Wspólna praca przyniosła świetne efekty, a dzieciaki były z siebie 
dumne. Teraz pozostało już tylko złożyć nagranie w całość. Uczniowie mieli również 
okazję poznać pracę pani Marleny Szypulskiej, osoby od lat związanej  z kulturą. 
Zaczynała od śpiewania krótkich piosenek w reklamach, gdzie poznała pracę w radiu. 
Potem była redaktorem w „Gazecie Kętrzyńskiej”, a następnie szefem “Radia Barcja“.                    
To bardzo twórcza osoba. Pisze teksty piosenek i komponuje do nich muzykę, pięknie je 
śpiewa i pisze książki. Jej  publikacja  pt. “Życiu mówię tak” fragmentami ukazywała się 
w „Tygodniku Kętrzyńskim”.  Pani Marlena zachęcała wszystkich do pogoni za 
marzeniami, odkrywania swoich talentów, które drzemią w każdym człowieku. Była pod 
wrażeniem zaangażowania dzieciaków w realizowanie tak trudnego zadania, jakim było 
przygotowanie audycji radiowej. W nagrodę zagrała, zaśpiewała i nauczyła wszystkich 
piosenki o cyrku. To wyjątkowe spotkanie z panią Marleną dostarczyło niezapomnianych 
wrażeń,  przeżyć i  wiedzy na temat pracy ludzi związanych z kulturą.  Miejmy nadzieję, że 
to  dopiero początek twórczych spotkań uczniów klasy trzeciej w radiowym studio. 
 Chcemy tam wrócić! 



 

Bardzo dziękujemy Pani Marlenie Szypulskiej za tak duży “łyk energii”. 

 

 

MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA 

 
Uczniowie  z klas 1-3 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie czytelniczym  pt. „Moja 
ulubiona książka” organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Dzieci 
stworzyły plakaty reklamujące pozycje, o których mogą bez wahania powiedzieć: to moja 
ulubiona książka. 
Były to pozycje bardziej znane i zupełnie niszowe. Wybór był całkowicie po stronie 
dziecka. Prace zostały wykonane w dowolnej technice oraz miały dowolne wymiary. 



 

Klasy  zaangażowane w realizację zadań konkursowych: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2c i 3a. oraz 
nauczyciele:  p.Beata Borowska,  p. Sylwia Szymańska, p. Małgorzata Jalowska, p. Dorota 
Szakiel, p. Agnieszka Dziemiańczyk, p. Dorota Wilczak, p. Dorota Gwarda. 
Koordynatorami konkursu w szkole były panie: Agnieszka Trypucka i Aneta Duda. 

W bibliotece rozstrzygnięto etap szkolny konkurs i wyłoniono laureatów prac: 

Klasy 1 
I miejsce – Gabriela Rzyp kl. 1a 
II miejsce – Natalia Koprowska kl. 1a 
III miejsce – Dominik Siwek kl. 1a 
III miejsce – Luiza Matyjasek kl. 1a 
WYRÓŻNIENIA: Maja Supińska kl. 1b, Nikola Mieczkowska kl. 1a, Fabian Mieczkowski kl. 1a, 
Aleksandra Kozak kl. 1a, Lena Mieczkowska kl. 1a, Gaia  Czepułkowska kl. 1e, Liliana 
Adamowicz kl 1d, Dawid Kostrzewa kl. 1b, Patryk Seges kl. 1b 
Klasy 2 
I miejsce – Zuzanna Kędzior kl. 2c 
II miejsce – Kacper Kowalczyk kl. 2c 
Klasy 3 
I miejsce – Julia Wessel kl. 3a 
II miejsce – Szymon Pawlak kl. 3a 
III miejsce – Anna Strzyż  kl. 3a 
  O terminie wręczenia nagród laureatów konkursu szkolnego powiadomimy. Prace 
wszystkich dzieci biorących udział w konkursie przesłano na etap ogólnopolski. Wyniki 
poznamy 15 maja. Trzymamy kciuki!!! 

MISTRZOWIE CZYTANIA 

 

 

 

 
 



 

Dnia 5.04.2019r. odbył się w bibliotece szkolnej SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 
dla klas I-III, którego  celem  było doskonalenie techniki czytania oraz rozbudzanie 
wrażliwości na piękno słowa. 

Tytuł MISTRZA CZYTANIA 2019 otrzymali: 
Maciej Fenik z klasy 1d 

Łukasz Jakoniuk z klasy 2c 
Szymon Pawlak z klasy 3a 

POMAGAMY, WIDZIMY 

 

 
4 kwietnia 2019r. w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu 
pt. „Książeczka sensoryczna”. Na konkurs wpłynęły prace uczniów klas:  1b, 1d, 2a, 3a, 
6c,7b pod kierunkiem nauczycieli: Sylwii Szymańskiej, Anny Rackiej, Agnieszki 
Dziemiańczyk, Doroty Gwardy, Agnieszki Przybylińskiej. Koordynatorami konkursu                
w szkole były panie: Agnieszka Trypucka  i Sylwia Szymańska. W konkurs zaangażowali się 
również rodzice i opiekunowie dzieci. 
Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Trypucka, Sylwia Szymańska i  Aneta Duda 
postanowiła nagrodzić wszystkie prace i ich autorów. Pani Dyrektor Barbara Groch 
wręczyła nagrody i dyplomy laureatom konkursu: 

 

 

Kategorie: PRACE ZBIOROWE 
I miejsce 



 

Julia Cichecka kl. 2a, Milena Syrzysko kl. 2a, Lena Bieniek – kl. 2a 
I miejsce 
Kacper Kujawa – kl. 2a, Dominik Kujawa – kl. 6c 
II miejsce 
Anna Warkowska kl. 3a, Michał Warkowski – kl. 6c, Małgorzata Warkowska – mama 
                                                               II miejsce – Klasa 1b 
Kategorie:  kl. 1- 3 PRACE INDYWIDUALNE 
I miejsce 
Dorota Kostyła – kl. 1d 
II miejsce 
Iga Pawelec – kl. 2a 
II miejsce 
Urszula Narbutowicz – kl. 1b 
Wyróżnienia 
Maksymilian Kosiorek – kl. 1d 
Emilia Bieniek – kl. 2a 
Igor Stasieło – kl. 2a 
Kategorie: KLASY  7 – 8 
I miejsce 
Tomasz Rybacki – kl. 7b 
II miejsce 
Marek Dolewski – kl. 7b 
III miejsce 
Lena Podgórska – kl. 7b 
Wyróżnienia 
Prace wykonane indywidualnie przez uczniów z klasy 7b: 
Kacper Andzulewicz 
Bartosz Bućko 
Alicja Służała 
Oliwia Leśniak 
Zuzanna Woźniakowska  
Mateusz Kudosz 
Julia Babynko 
Zuzanna Chodak 
Julia Dyśko 
Wiktoria Grabowska 
Jakub Kliszewicz 
Gabriel  Żółtowski  
Grzegorz Moczadło 
Aleksander Żejmo 

Serdecznie wszystkim gratulujemy zaangażowania, kreatywności i pomysłowości. 
Książeczki zostaną przekazane do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińsku.                S. Szymańska 
 



 

NOWY ETAP PROJEKTU – „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM,-WIOSNA„ – 

ROZPOCZĘTY. 

 
Klasa 1c i 1e rozpoczęła nowy etap projektu „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM –  WIOSNA”. 

Przed nami kolejnych 6 zadań do wykonania. : 

 „Stawiam na śniadanie” 
 „Piramida zdrowia” 
 „Najlepszy rysunek pierwszego śniadania” 
 ,,Gra planszowa utrwalająca wiadomości o piramidzie zdrowia” 
 „Forum zdrowia dla rodziców”. 
      Pierwsze z nich, które wykonaliśmy – „Stawiam na śniadanie”, przybliżyło dzieciom jak 
ważny jest pierwszy posiłek przed wybraniem się do szkoły. Analizując przykłady: co jest 
potrzebne samolotom, samochodom, rowerom, czy komputerom do poruszania się, czy 
też prawidłowego działania, stwierdziły, że to  w jednym przypadku paliwo odpowiedniej 
jakości, w drugim- powietrze w oponach, praca mięśni nóg, a w innym przypadku – 
energia elektryczna. 
Przez analogię wspólnie doszły do wniosku, że takim paliwem dla dzieci jest pierwsze 
śniadanie, które dostarcza energii oraz niezbędnych składników z pożywienia, aby 
przygotować organizm do ciężkiej pracy, jaką  jest NAUKA!!! 
      Drugie śniadanie jest nie mniej ważne jak pierwsze. Przede wszystkim i jedno i drugie 
ma być zdrowe i pożywne. Dobrze jest, gdy drugie śniadanie jest kolorowe, czyli bogate 
w witaminy ( świeże warzywa, owoce). A najważniejszym napojem powinna być woda, 
herbata z cytryną lub świeży sok. 
     Gdy brzuszek dzieci jest napełniony, wtedy nasze pociechy pięknie pracują na lekcjach. 
Dowodem tego było przygotowanie kolorowych kanapek, które dzieci same przyrządziły 
i z apetytem spożywały. Dzieci już wiedzą, że: 
BEZ ŚNIADANIA , NIE MA NAUCZANIA!!! 
   A  rodzice zapoznani z tą samą co dzieci wiedzą  dotyczącą pierwszego i drugiego 
śniadania,  bogatsi  też w doświadczenie , na pewno zadbają o to, żeby śniadanie było 
przede wszystkim zdrowe,  smaczne i kolorowe.  



 

JAK UATRAKCYJNIĆ LEKCJĘ MATEMATYKI? 

 

Jak się odżywiamy? Takie pytanie postawili sobie uczniowie klasy 6b na nietypowej lekcji 
matematyki.  Na zajęcia przynieśli opakowania po  żywności. Ich zadaniem było dokładne 
obejrzenie produktów i  na podstawie zebranych informacji  przeliczenie, ile  tłuszczu, soli 
i cukru zawierają produkty, które jedli. Wielu uczniów było zaskoczonych zawartością 
cukru w napojach, które piją. Okazało się, że chipsy, które dość często spożywają, 
 pokrywają 1/3 ich zapotrzebowania energetycznego i jak sprawdzili w aplikacji – ZDROWE 
ZAKUPY,  zawierają wiele  szkodliwych składników.  Są jedynie przekąską i  będą po nich 
wkrótce głodni, a zawierają zbyt dużo energii, która powinna zostać dostarczona w ciągu 
całego dnia.  

Odpowiedź na postawione na początku zajęć pytanie nasuwała się sama- czas na zmiany, 
na zadbanie o prawidłową  wartość odżywczą  posiłków. Pod koniec lekcji, korzystając        
z piramidy żywieniowej, którą znaleźli w książce z techniki, uczniowie  ułożyli zdrowy 
jadłospis na cały dzień. 

Zajęcia przeprowadzone z uczniami pozwoliły  mi na połączenie  zdobytych przez  
uczniów umiejętności matematycznych z  ważnym tematem zdrowego żywienia. 
Uczniowie zauważyli, że matematyka nie musi być nudna i zdobyte przez nich wiedza 
 matematyczna pozwala na praktyczne jej wykorzystanie. 

                Barbara Groch 
 

NASZ NAUCZYCIEL WYRÓŻNIONY WYSOKIM ODZNACZENIEM 



 

 
15 kwietnia 2019 roku nasz nauczyciel Pan Andrzej Kliszewicz został odznaczony 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
 Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy, dokonali Sekretarz Stanu KPRP 
minister Andrzej Dera oraz Doradca Prezydenta RP, Przewodnicząca Zespołu ds. 
opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń dla działaczy Opozycji Demokratycznej Irena 
Zofia Romaszewska. 

KOLEJNY WOKALNY SUKCES 

 
   12 kwietnia2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbył się X 
Wojewódzki Przegląd Wokalny ,,Komu Piosenkę”. Zaprezentowały się na nim trzy 
uczennice z klasy 6a : Zuzanna Wielgus, Nikola Rogińska oraz ja – Izabela Ławrywianiec. 
Kategoria, w której brałyśmy udział, obejmowała      36 uczestników. Poziom był bardzo 
wysoki. Jurorzy po długiej naradzie wyłonili zwycięzców, wśród których znalazła się nasza 
Zuzia zajmując bardzo wysokie – 2 miejsce. Do konkursu przygotowała nas nasza  Pani 
Dorotka Gwarda, której bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. Występ na 
przeglądzie był dla nas kolejnym wspaniałym doświadczeniem, które wzbogaciło nas            
o nowe doznania i zmobilizowało do jeszcze cięższej pracy nad naszym warsztatem 
wokalnym, co w przyszłości powinno zaowocować większymi sukcesami.  
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy naszej Zuzi! 
                                                                                                                                   Izabela Ławrywianiec 
 

SPOTKANIE Z CIEKAWĄ OSOBĄ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski


 

 
 Na początku kwietnia  klasa 6a gościła  trenera rolek z klubu ,,Blue Bear” – Pana Jerzego 
Pruszyńskiego.  Opowiedział   on   o swoich licznych  pasjach. Dowiedzieliśmy się o nim 
dużo ciekawych rzeczy. Był trenerem drużyny koszykarskiej, bilardowej, hokeja na 
rolkach. To także śpiewający drużynowy i doskonały  matematyk. Obecnie  jest trenerem 
 sportów wrotkarskich.  Zajął się techniką freestyle – slalom, czyli jazdą artystyczną na 
rolkach. Dzięki rolkom i ludziom, z którymi pracował, zwiedził liczne kraje (Francja, 
Niemcy, Hiszpania, Holandia, Czechy, Włochy). Na swoim koncie ma wiele nagród                   
i wyróżnień. Spotkanie  miało charakter prezentacji na żywo.  Pan Jerzy do pokazów 
zaangażował  naszych kolegów, a zarazem członków drużyny. Chłopcy  przedstawiali 
kolejne triki          i oczywiście swoje   umiejętności . Najlepsze jest to, że ich dwóch kręci 
kompletnie coś innego. Wojtek Kasprzak specjalizuje się w skoku przez tyczkę. Jego 
rekord to ponad 90 cm – niesamowite prawda? Natomiast Wiktor Smosarski upodobał 
jazdę na rolkach na długość rozłożonych kubków  i to na  jednym kole. Chyba każdy 
chciałby tak umieć!  Dowiedzieliśmy się , że nasi koledzy są reprezentantami kadry 
narodowej. Obaj reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata w Holandii i Europy w 
Barcelonie.  Należą do jednych z lepszych zawodników drużyny BLUE BEAR. Pan Jerzy 
wciąż odkrywa coraz to nowe pasje. Najnowszym hobby  są drony. To sposób na 
podniebne loty.  Nie przestaje szukać, testować, uczyć się i „zarażać” innych swoimi 
pomysłami. Nasz gość zapewnił nas, że warto wierzyć w swoje możliwości i nigdy nie 
należy się  poddawać.  Na pewno wszyscy wzięli to do serca i mam nadzieję, że w naszej 
klasie ujawniać się będzie coraz więcej ciekawych talentów. Dziękujemy za spotkanie. 
                                                                                                                             Nikola Rogińska 

KOLEJNE SUKCESY “JEDYNECZEK” 

   

 

 



 

 

 26 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach odbył się VII 
Regionalny Konkurs Piosenki „ŚPIEWAJĄCY KORMORAN”. Naszą szkołę rezentowały        
w kategorii: zespoły – Jedyneczki w składzie: Zuzanna Wielgus, Nikola Rogińska, Izabela 
Ławrywianiec, Lidia Korzeniewska, Roksana Wależak, Maja Kranowska, Liliana Lech, 
Maciej Pędzich i Jakub Sieńko.  Wystąpiły z utworem „Moje morze”, do którego same 
sobie zapewniły akompaniament. Na gitarach zagrali Iza i Maciej, natomiast na flecie 
poprzecznym Nikola. Swoim występem zdobyły III miejsce.  W kategorii: soliści 9-12 lat 
zaprezentowały się również nasze 3 wokalistki: Zuzanna Wielgus, Nikola Rogińska oraz 
Izabela Ławrywianiec. Grupa ta obejmowała 30 uczestników, którzy reprezentowali sobą 
bardzo wysoki poziom . Po długiej naradzie jury wyłoniło zwycięzców, wśród 
których „Kormoranem Uśmiechu” wyróżniona została Zuzanna Wielgus.                                  
   Do konkursu, zarówno zespół Jedyneczki jak i solistki, przygotowała Pani Dorotka 
Gwarda, której składamy serdeczne podziękowania. Rodzicom dziękujemy za pomoc          
w organizacji wyjazdu. 

         Izabela Ławrywianiec 

KOLEJNY ETAP KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 



 

  W kwietniu odbyły się   eliminacje rejonowe XXXVII konkursu recytatorskiego “Spotkania 
z Poezją”. Po przesłuchaniach, których organizatorem było Kętrzyńskie  Centrum Kultury, 
do wojewódzkiego etapu jury zakwalifikowało  ucznia klasy 6a Wiktora Smosarskiego.  
Zaprezentuje on wiersz “Dyrektor i pomnik” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego              
w Olsztynie 21 maja. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

DNI OTWARTE SZKÓŁ 

 

W kwietniu uczniowie klas gimnazjalnych oraz ósmych  uczestniczyli w Dniach Otwartych 
Szkół, których celem było zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok 2019/2020. 
Przybyli goście w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej mogli zobaczyć stoiska 
promujące poszczególne typy klas liceum ogólnokształcącego (klasa – matematyczno-
językowa, humanistyczno-językowa oraz technikum (ekonomiczne, elektryczne, 
informatyczne, analityczne). Następnie udali się na warsztaty  do Powiatowego Centrum 
Edukacji. Tam czekały na przybyłych również atrakcyjne pokazy w poszczególnych 
pracowniach. Zwieńczeniem Dni Otwartych była możliwość wnikliwego obejrzenia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  im. W. Kętrzyńskiego. 
Z pewnością dzięki bogatej ofercie edukacyjnej szkół, uczniowie będą mogli wybrać taki 
kierunek kształcenia, który odpowiada ich zainteresowaniom i planom na przyszłość. 

                                                                                                          
                                                                  Beata Balak-Rawinis 

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 
 



 

Podczas zajęć z Doradztwa Zawodowego uczniowie tworzyli prezentację na temat 
wybranego przez siebie zawodu. Następnie w bardzo ciekawy sposób próbowali 
przekonać swoich kolegów, że dany zawód jest satysfakcjonujący i poszukiwany na rynku 
pracy. Omawiano wady i zalety zawodu, cechy charakteru, umiejętności, predyspozycje 
jakie powinna posiadać osoba wybierająca dany zawód. Praca w grupach sprawiała 
uczniom tyle radości, że podczas kolejnych zajęć – zaprojektowano własne gospodarstwo 
agroturystyczne. Każdy uczestnik miał przydzieloną inną funkcję, aby mógł przedstawić 
efekt swojej pracy podczas prezentacji ogólnej. 
Dana tematyka jest jedną z nielicznych podejmowanych podczas lekcji doradztwa 
zawodowego. Natomiast wątpliwości i zaangażowanie uczniów wskazuje na potrzebę 
kontynuacji przedmiotu. 
                                                                                                                                           

Beata Balak-Rawinis  
 

TORUŃ, PIERNIKI I STARY FORT… 

 
Szkolne wycieczki wzbogacają naszą wiedzę i dostarczają nam ogromnej ilości wrażeń. 
Taka właśnie była wycieczka do Torunia klasy V c w dniach 6-7 maja. 
Pierwszym punktem naszego programu było zwiedzanie starego miasta. Podziwialiśmy 
Krzywą Wieżę, dom Mikołaja Kopernika, Bazylikę św. Jana Chrzciciela oraz ruiny zamku 
krzyżackiego. W pamięci został mi też pomnik flisaka – fontanna, zwieńczona statuetką 
mężczyzny grającego na skrzypcach. Wysłuchaliśmy pięknej legendy, która głosi,                  
że pewnego lata po powodzi Toruń nawiedziła istna plaga żab. Płazy były na tyle 
uciążliwe, że burmistrz wyznaczył nagrodę dla tego, kto pozbędzie się żab. Udało się to 
flisakowi Iwo. A jak? Proponuję odwiedzić Toruń i się dowiedzieć. Następnie pojechaliśmy 
do twierdzy Toruń Fort IV, gdzie się rozgościliśmy. Zwiedziliśmy fort artyleryjski, który 
został zbudowany w latach 1878-1884 z cegły na planie pięciokąta. Super przeżyciem było 
dla nas zamieszkanie w takim historycznym miejscu. Wieczorem zintegrowaliśmy się 
podczas zabaw i odpoczynku przy ognisku. Było niesamowicie. Noc minęła szybko na 
rozmowach i dzieleniu się wrażeniami z kolegami.  
Nazajutrz po śniadaniu przygotowywaliśmy i piekliśmy pierniki, które są wizytówką 
Torunia. Pierniki były wyrabiane według starego przepisu przekazywanego od pokoleń. 
Chętnie zostalibyśmy w Toruniu jeszcze dłużej, ale, niestety, trzeba było  wracać do 



 

domu. Powrót do Kętrzyna minął bez zakłóceń. Zostały nam piękne wspomnienia                 
o mieście, do którego z pewnością jeszcze wrócimy.  
W imieniu uczniów klasy V C  wyrażam szczególne podziękowania naszemu wychowawcy 
panu M. Wąsikowi i pozostałym opiekunom za organizację tej wspaniałej wyprawy.  
                                                                                                                                                                            

                  Edwin Koleśnik 

„Z PSZCZOŁAMI ZA PAN BRAT…” – WYCIECZKA KLASY 2A DO PASIEKI 

 

 

 
Wszyscy doskonale wiemy, jak pożytecznymi owadami są pszczoły,  pieczołowicie 
zapylają trzy czwarte roślin stanowiących nasze pożywienie. Nie tylko są to rośliny, które 
bezpośrednio spożywamy, ale również należą do nich rośliny, z których wytwarza się 
potrzebne nam produkty. 8 maja 2019r. uczniowie klasy 2a udali się na wycieczkę 
edukacyjną do pasieki Państwa Pucer, aby zgłębić wiedzę, na temat pszczół. Właścicielka 
pasieki, Pani Agnieszka Pucer w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała                
o swojej pracy, pracy pszczelarza. Państwo Pucer od wielu lat zajmują się hodowlą 
pszczół, celem pozyskania miodu, który jak się dowiedzieliśmy jest bardzo zdrowy                  
i niezastąpiony wręcz przy różnych dolegliwościach. Pszczelarze dbają o ule, w których 



 

żyją pszczele rodziny, znają ich zwyczaje, wiedzą o pszczołach wszystko. Znaczenie 
pszczół dla utrzymania życia człowieka jest niepodważalne. Te małe stworzenia potrafią 
niesamowicie zorganizować sobie pracę. Już od samego narodzenia każda z pszczół 
należy do osobnej grupy, która zajmuje się bądź to pracami w ulu, bądź zbieraniem 
nektaru. Na czele każdego roju stoi królowa pszczół odpowiedzialna za znoszenie jak 
największej ilości jaj. Dzięki wskazówkom Pani Agnieszki, dzieci bez problemu wskazały 
królową (w końcu nosi koronę). 
Oprócz zapylania niemal wszystkich roślin rosnących na ziemi, z ich ciężkiej pracy uzyskuje 
się uzdrawiający miód, składnik wielu lekarstw i spożywany jako główny produkt                        
w leczeniu chorób przeziębieniowych. Ponadto dzięki pszczołom otrzymuje się naturalny 
kit pszczeli, który w medycynie naturalnej stawiany jest za przykład środka niebywale 
uzdrawiającego i służącego do poprawy zdrowia i samopoczucia człowieka. Dzieci miały 
okazję spróbować odżywczego miodu, okazało się że jest wiele rodzajów miodu, a każdy 
ma inne zastosowanie. Wielką sensację wzbudziły miody wzbogacone cynamonem, 
imbirem, przyprawą piernikową. Dzieciom najbardziej smakował miód czekoladowy… 
Najgorszym okresem w życiu pszczół jest zima. Pozostają one wówczas w swoich ulach        
i zapadają w letarg. Są wtedy rozleniwione i osowiałe. Żywią się zapasami 
zgromadzonymi podczas letnich prac. Nie rozmnażają się, a jedynie wyczekują wiosny, 
aby ponownie móc zacząć pracę przy zapylaniu kwiatostanów. W hodowlach 
kontrolowanych przez pszczelarzy stosuje się wiele zabiegów mających na celu pomoc 
pszczołom w ich przetrwaniu podczas bardzo mroźnych dni. Dzięki ocieplaniu uli mniej 
pszczół narażonych jest na zginięcie. 
Dlaczego pszczoły giną? 
Tematyką wyginięcia pszczół zaczęto szerzej zajmować się w wyniku badań 
stwierdzających, że stworzeń tych jest coraz mniej. Być może jest to wynik ogólnej 
globalizacji lub dużego zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego.                                                                                        
Dzięki zajęciom w „Pszczelandii” wzrosła świadomość dzieci na temat roli pszczół, 
przecież aż 1/3 pożywienia, które spożywamy, zależy właśnie od pszczół. 
Wiele owoców, warzyw, ale i produktów z nich wytwarzanych, stosowanych na co 
dzień,jest efektem zapylania. Nasiona roślin ozdobnych, które sadzimy w ogrodach i na 
balkonach, a także warzyw, takich jak marchew i kapusta również pochodzą z zapylania. 
Dziękujemy za wspaniałą lekcję z pszczółkami. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

DZIEŃ OTWARTY W I LO CENTRUM NAUKOWO-BIZNESOWE IM. POLSKICH 
SPADOCHRONIARZY W KĘTRZYNIE 

 



 

 
 

Rekrutacja do kętrzyńskich szkól trwa, w ostatnim czasie uczniowie III klasy Gimnazjum         
i VIII klasy Szkoły Podstawowej mieli okazję zwiedzać szkoły średnie, które organizowały 
atrakcyjne dni otwarte. 13.05.2019 r. dostaliśmy zaproszenie również na dzień otwarty do 
I LO Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks  w Kętrzynie. 
Uczniowie oraz kadra pedagogiczna opowiedzieli o nauce w tej szkole. Dla kandydatów 
przygotowali pokazy walki wręcz oraz postaw strzeleckich, towarzyszyli im byli żołnierze 
4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariusze Straży 
Granicznej.  Kilkoro śmiałków spróbowało także swoich sił w testach sprawnościowych. 
W szkole tej zajęcia prowadzone są przez oficerów Wojska Polskiego, policji i straży 
pożarnej. Szkoła współpracuje, także m.in. z Akademią Sztuki Wojennej, Akademią 
Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Sił Powietrznych w Dęblinie, Warmińsko-Mazurskim 
Oddziałem Straży Granicznej. 
Aby dostać się do tej trzeba spełnić kilka warunków czyli przede wszystkim uzyskać 
wystarczającą liczbę punktów (punktacja wg Zarządzenia Kuratora o rekrutacji do klas 
pierwszych) z następujących przedmiotów: język polski, geografia, język angielski, 
wychowanie fizyczne. 
– Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów. 
– Wynik z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty. 
– Wynik z testu sprawnościowego. 
– Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej(w dniu testu sprawnościowego). 
– Dostarczenie do sekretariatu szkoły podania o przyjęcie do szkoły. 
Szkoła wyjątkowo kładzie nacisk na poczucie odpowiedzialności, honoru i godności 
osobistej, koleżeństwa i uczciwości, stanowczości, zdyscyplinowania i posłuszeństwa,          
a ponadto poczucie estetyki, ładu, porządku oraz dbałość o wygląd zewnętrzny. 
Wszystkim zainteresowanym nauką w centrum kształcenia Feniks życzymy powodzenia,     
a organizatorom dziękujemy za ciekawą prezentację. 

Red. Karolina Kosiorek, Sylwia Oleksiak 

 

POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE 



 

 
13 maja na pływalni w Kętrzynie odbyły się powiatowe zawody pływackie dla klas 
gimnazjalnych i klas 7,8, szkół podstawowych. 
Najlepsze wyniki osiągnęły: Karolina K. kl.7a  I m. 50 m stylem grzbietowym, Patrycja M. 
kl.3a  III m 25 m stylem dowolnym. , Hanna L. kl.3a. III m stylem klasycznym. Sztafeta 
dziewcząt zajęła II miejsce, a w klasyfikacji drużynowej dziewczyny uplasowały się na III 
miejscu. 

Gratulujemy 
Opiekun B. Kulesza 

W NAGRODĘ DO SEJMU RP 

 



 

 
  W dniu 14 maja 2019 r. trójka uczniów z klasy 8A Amelka, Paweł i Dominik wzięła udział  
w wycieczce do Warszawy, celem było zwiedzanie gmachu Sejmu Rzeczypospolitej. 
Wyjazd odbył się wczesnym rankiem. Podróż przebiegła w miłej atmosferze, gdzie 
mogliśmy poznać uczniów z innych szkół. W stolicy, jadąc autokarem mogliśmy obejrzeć 
Pałac Kultury i Zamek Królewski. Po przybyciu na miejsce powitał nas pan poseł- Jerzy 
Gosiewski, który opowiedział nam o najważniejszych elementach architektury sejmowej. 
Mogliśmy zasiąść w galerii dla publiczności a pan poseł opowiedział nam o historii Sali 
Posiedzeń. Widzieliśmy gdzie zasiadają ministrowie oraz prezydent RP. Przeszliśmy się 
korytarzami Sejmu i poznaliśmy w jaki sposób należy zachowywać się w miejscu 
publicznym o tak doniosłym znaczeniu. Zostaliśmy poddani procedurom wejścia do  
Sejmu, korzystania z szatni i poruszania się pomiędzy pomieszczeniami. Na słynnych 
schodach hallu głównego wysłuchaliśmy ciekawostek o tym miejscu, później obejrzeliśmy 
tablicę upamiętniającą katastrofę smoleńską. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na 
obiad do stołówki sejmowej, tutaj ku naszemu zdziwieniu również zostaliśmy poddani 
kontroli bezpieczeństwa. Po obiedzie i deserze wróciliśmy do autokaru, którym 
wróciliśmy do Kętrzyna. Wyjazd do Sejmu był elementem projektu edukacyjnego 
skierowanego do uczniów najwyższych klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej                          
i ponadgimnazjalnej organizowanego przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii 
Sejmu. Jego ważną częścią był udział w ,,Konkursie Wiedzy o Sejmie” oraz wykładzie           
o współczesnym polskim parlamentaryzmie. Amelka, Dominik i Paweł zostali w ten 
sposób nagrodzeni za swoje wyniki. Warto brać udział w konkursach! 

 

NAGRODA GŁÓWNA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE “MOJA ULUBIONA 

KSIĄŻKA” 

 



 

 
Z przyjemnością ogłaszamy, że jury wyłoniło zwycięzców etapu 
ogólnopolskiego. NAGRODĘ GŁÓWNĄ otrzymała Liliana Adamowicz z klasy 1d za pracę 
plastyczną pt. “Moje ciało” (nauczyciel Anna Racka). 
Przypominamy, że uczniowie  z klas 1-3 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 
czytelniczym  pt. „Moja ulubiona książka” organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe. Dzieci stworzyły plakaty reklamujące pozycje, o których mogą bez wahania 
powiedzieć: to moja ulubiona książka. 
Były to pozycje bardziej znane i zupełnie niszowe. Wybór był całkowicie po stronie 
dziecka. Prace zostały wykonane w dowolnej technice oraz miały dowolne wymiary. 
  

ETAP SZKOLNY 
Klasy  zaangażowane w realizację zadań konkursowych: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2c i 3a. oraz 

nauczyciele:  p.Beata Borowska,  p. Sylwia Szymańska, p. Małgorzata Jalowska, p. Dorota 
Szakiel, p. Agnieszka Dziemiańczyk, p. Dorota Wilczak, p. Dorota Gwarda. 

Koordynatorami konkursu w szkole były panie: Agnieszka Trypucka i Aneta Duda. 
W bibliotece rozstrzygnięto etap szkolny konkurs i wyłoniono laureatów prac: 

Klasy 1 
I miejsce – Gabriela Rzyp kl. 1a 

II miejsce – Natalia Koprowska kl. 1a 
III miejsce – Dominik Siwek kl. 1a 
III miejsce – Luiza Matyjasek kl. 1a 

WYRÓŻNIENIA: Maja Supińska kl. 1b, Nikola Mieczkowska kl. 1a, Fabian Mieczkowski kl. 
1a, Aleksandra Kozak kl. 1a, Lena Mieczkowska kl. 1a, Gaia  Czepułkowska kl. 1e, Liliana 
Adamowicz kl 1d, Dawid Kostrzewa kl. 1b, Patryk Seges kl. 1b 

Klasy 2 
I miejsce – Zuzanna Kędzior kl. 2c 

II miejsce – Kacper Kowalczyk kl. 2c 
Klasy 3 

I miejsce – Julia Wessel kl. 3a 
II miejsce – Szymon Pawlak kl. 3a 

III miejsce – Anna Strzyż  kl. 3a 
  Dnia 14 maja 2019r. w bibliotece szkolnej miała miejsce uroczystość wręczenia nagród 
laureatom  etapu szkolnego konkursu. 
Dziękujemy Radzie Rodziców za nagrody książkowe i słodkości 



 

CZYTALIŚMY NA PRZERWACH 

 

 

 
W tym roku  15 maja  z inicjatywy nauczycieli biblioteki wzięliśmy po raz pierwszy udział       
w IV ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa 
na czytanie. Wydarzenie odbyło  się  w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 
Celem akcji była: 
– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 
– integracja środowiska lokalnego; 
– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe; 
– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi; 
– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. 



 

Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. 
Czytaliśmy w tym dniu ulubione książki podczas wybranych przerw: w klasie, w bibliotece, 
na szkolnym korytarzu i podczas plenerowej wycieczki.  
Nauczyciele zaangażowani w naszą akcję: p Aneta Duda, p. Sylwia Szymańska, p. Beata 
Borowska, p. Anna Racka, p. Dorota Wilczak, p. Agnieszka Dziemiańczyk, p. Agnieszka 
Przybylińska,  p. Renata Kliszewicz, p. Małgorzata Jalowska, p. Dorota Gwarda, p. Alicja 
Zwierzykowska, p. Andrzej Hapoński, p. Klaudia Ludwiczak, p. Justyna Krajewska, p. Anna 
Zygowska i p. Agnieszka Trypucka. 
W „IV Przerwie na czytanie” wzięło udział 240 uczniów i 16 nauczycieli. Kolejny raz  
udowodniliśmy, że  lubimy czytać! Zachęcamy do częstych i miłych przerw z książką. 

 

Dziękujemy! 

KONCERT W SZKOLE MUZYCZNEJ 

 
14 maja  wysłuchaliśmy koncertu muzycznego w Szkole Muzycznej. Uczniowie grali na 
fortepianie, saksofonie,  gitarze, akordeonie, skrzypcach  i flecie. Popis dali uczniowie  
zaczynając od klas początkowych. Świetnie poradzili sobie nasi koledzy z klasy Marysia 
Racka  i Oliwier Kaziński . Wystąpił również  chór. Było to nasze pierwsze w tym roku 
spotkanie z muzyką, tak pięknie zaprezentowaną. Pod wielkim wrażeniem opuszczaliśmy 
progi  Szkoły Muzycznej. 

Uczniowie klasy 2b z wychowawczynią 

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 



 

W czwartek 09.05.2019r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VIII. 
Uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością zasad ortograficznych i napisać 
dyktando. Najlepsi okazali się: 

kl.IV 
I miejsce – Julia Rejnat –  kl.4b 

II miejsce – Maria Iwanowska – kl.4a  
III miejsce – Zuzanna Falkowska – kl.4b 

kl.V 
I miejsce – Milena Kwiatkowska – kl.5a 

II miejsce – Zuzanna Michałkiewicz – kl.5b  
III miejsce – Maja Olejnik – 5c 

kl.VI 
I miejsce – Lidia Korzeniewska – kl.6a 
II miejsce – Kamil Dymidziuk – kl.6b  

III miejsce – Piotr Mazurowski – kl.6b 
kl.VII 

I miejsce – Maciej Skukowski – kl.7c 
II miejsce – Zuzanna Modliszewska – kl.7a 

III miejsce – Karolina Korenik – kl.7b 
kl. VIII 

I miejsce – Wiktoria Brasiun – kl.8c 
II miejsce – Sandra Wieczorek – kl.8c 

III miejsce – Katarzyna Mączyńska – kl.8a 
III miejsce – Weronika Sobieraj – kl.8c. 

Laureaci konkursu będą reprezentować naszą szkołę w Miejskim Konkursie 
Ortograficznym, który odbędzie się 20.05.19r. 

 
Gratulujemy i życzymy powodzenia 



 

LAUREAT OGÓLNOPOLSKIEGO MISYJNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 
Uczeń klasy 6a, Maciej Rutkowski, zajął I miejsce i otrzymał tytuł Laureata w kategorii 
klas 4-6 w Ogólnopolskim Misyjnym Konkursie Plastycznym: „Gdy myślę misje… Świat 
radości i pokoju”. 
Była to już VI edycja konkursu, na który wpłynęło 1 389 prac z całej Polski.  Organizatorem 
jest Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie. 
Głównym zaś celem jest uwrażliwienie uczestników na takie wartości jak przyjaźń, zgoda, 
solidarność, wrażliwość i pokój. To one sprawiają, że świat i życie człowieka pod każdą 
szerokością geograficzną stają się godne, radosne i szczęśliwe – wyjaśnia o. Wiesław 
Dudar SVD, dyrektor muzeum.Podkreśla również, że człowiek, który od najmłodszych lat 
z szacunkiem podchodzi do innych ludzi, niezależnie od koloru skóry, jest budowniczym 
lepszego świata – świata żyjącego w pokoju i z optymizmem patrzącego w przyszłość. 
Zaprzeczeniem tego są waśnie, spory i konflikty zbrojne, a w sposób szczególny II wojna 
światowa, której 80. rocznicę wybuchu wspominać będziemy 1 września 2019 r. 
Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję Maciejowi za tak piękną i bardzo przemyślaną 
tematykę pracy. 
  

Małgorzata Piekarska 

SIATKÓWKA PLAŻOWA DZIEWCZĄT KLAS VI 

 



 

17.05.2019r. na obiektach sportowych Hali Mistrzów w Kętrzynie rozegrany został finał 
powiatowy w siatkówce plażowej dziewcząt klas szóstych. Pierwotnie zawody miały się 
odbyć na obiekcie SKATE PARKU w Kętrzynie jednak ze względu na złe warunki 
atmosferyczne przeniesione zostały do hali SP nr4. Z bardzo dobrej strony 
zaprezentowały się reprezentantki naszej szkoły zajmując w turnieju drugie miejsce 
awansując do rozgrywek na szczeblu rejonu, które rozegrane zostaną w ostatnim 
tygodniu maja bieżącego roku w Kętrzynie. 
Szkołę naszą reprezentowały: Wiktoria Sławecka, Nikola Rogińska i Ewa Biełaga. 
Wszystkim uczestniczkom gratulujemy osiągniętych wyników. 
Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny. 

 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM SG – ZAJĘCIA NT HANDLU LUDŹMI 

W dniach 16-17 maja 2019 r. gościliśmy na zajęciach klas VIII i III gimnazjum panią Sylwię 
Plichtę, która przedstawiła nam niezwykle trudny problem, jakim jest handel ludźmi. 
Wbrew powszechnej wiedzy handel ludźmi to nie tylko sprzedaż człowieka, to także 
handel organami, krwią, to praca niewolnicza i zmuszanie do kradzieży. Uczniowie 
dowiedzieli się również dlaczego media społecznościowe są tak niebezpieczne, dla osób 
które umieszczają w nich zbyt dużo informacji  sobie. Poznaliśmy historię osób, które 
zostały zmuszone do niewolniczej pracy i te, które musiały walczyć o życie. Celem 
spotkania było uczulenie młodych ludzi aby zawsze kierowali się ograniczonym zaufaniem 
do osób nieznanych. Szczególnie w czasie wakacji należy być ostrożnemu na wszelkie 
nowe znajomości. Dowiedzieliśmy się o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa 
oraz gdzie szukać pomocy, jeśli będziemy jej potrzebować. Było to bardzo pouczające 
spotkanie, wynieśliśmy z niego bardzo dużo. Bardzo dziękujemy pani Sylwii. 

A. Lesik 

KANGUR MATEMATYCZNY 

 
              Dnia 21 marca 2019r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. 
Polska edycja konkursu Kangur prowadzona jest pod patronatem Wydziału Matematyki        
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ma na celu popularyzację 
matematyki, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów, 
zachęcenie młodych do wspólnej, intelektualnej, międzynarodowej zabawy. 
Dzień konkursu, “Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym 
świętem matematyki. 



 

Główną ideą konkursu jest – jak przyznają sami jego organizatorzy – dobra zabawa 
intelektualna, a także „sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej”. 
Sam konkurs przeprowadzany jest w szkole. To jednorazowy test, który trwa 75 minut           
i nie jest poprzedzony eliminacjami ani testem finałowym. Udział w nim może wziąć każdy 
chętny uczeń. 
W naszej szkole udział w konkursie brali uczniowie kl.II w kategorii ŻACZEK, uczniowie 
kl.III i IV w kategorii MALUCH, uczniowie kl.V i VI w kategorii BENIAMIN oraz uczniowie 
kl.VII w kategorii KADET i uczniowie klas VIII i III gimnazjum w kategorii JUNIOR – łącznie 
80 uczniów. 
Wśród naszych uczniów są uczniowie , którzy uzyskali wynik bardzo dobrym lub 
wyróżnienie. 
A oto i oni: 
1. Kacper Kocięcki- bardzo dobry 
2. Stanisław Korzeniewski-wyróżniony 
3. Szymon Turko-wyróżniony 
4. Anna Walusiak-wyróżniona 
5. Łukasz Jakonuk-wyróżniony 
6. Iwanowska Maria-wyróżniona 
7.Michalkiewicz Zuzanna-wyróżniona 
8.Grądzki Artur – wyróżniony 
9.Trypucka Aleksandra- wyróżniona 
10. Mazurowski Piotr- bardzo dobry 
11. Ossowski Marcel- wyróżniony 

12. Korenik Karolina- wyróżniona 
13. Rybacki Tomasz- wyróżniony 
14. Dolewski Marek- wyróżniony 
15. Kocięcki Jakub- wyróżniony. 
 

Wielkie gratulacje . 
Jolanta Korsak 

  

WYCIECZKA ŁEBA – SEA PARK klas 4C i 4D „Co najbardziej lubimy ? – 
dzięcioły! Czego nie lubimy? – lisiura! :)” 

 



 

 
W dn. 16. 05. 19 klasy 4C i 4D wyruszyły na  dwudniową wycieczkę do Parku Rekreacyjno-
Edukacyjnego- Sea Park  w Sarbsku  i Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się 
trzecie co do wielkości jezioro w Polsce – jez. Łebsko oraz ruchome wydmy. Swoją 
przygodę rozpoczęliśmy od zapoznania się  z morświnem Barnim, który miał trzy żony 
oraz fokami szarą i pospolitą. W Sea Parku zwiedziliśmy wrak na wspak, po którym 
chodząc kołysało nas jak podczas najprawdziwszego sztormu, rozmawialiśmy                         
z  błękitkiem, jedynym interaktywnym wielorybem, dzięki któremu zgłębiliśmy tajniki 
oceanu. Odwiedziliśmy  Oceanarium Prehistoryczne 3D, w którego wnętrzach można było 
poczuć się jak      w środku oceanu. Moc wrażeń i  emocji dostarczyło nam kino 5D. 
Kolejnego dnia wraz z panem przewodnikiem Jackiem udaliśmy się meleksami na 
ruchome wydmy, gdzie spacerowaliśmy brzegiem morza i wdrapaliśmy się na najwyższą 
ok.40 m wydmę Łącką Górę. Zwiedziliśmy też  Muzeum Wyrzutni Rakiet na terenie 
dawnego niemieckiego poligonu doświadczalnego, na którym testowano prototypy 
rakiet dalekiego zasięgu. Po drodze dowiedzieliśmy się co piją sarny i dzięcioły i czy sowy 
mają oczy…( a wy wiecie? ). Na koniec czekała nas jeszcze niespodzianka- rejs statkiem, 
podczas którego  pan przewodnik pokazywał nam bursztyny i opowiadał o ich 
pochodzeniu.  I choć pogoda nas nie rozpieszczała („trochę” wiało i padało)  to bardzo 
gorąco  będziemy wspominać właśnie te dwa dni  pełne wrażeń  spędzone razem. 
„Najbardziej podobało mi się to, kiedy pan zaczynał gwizdać ,a my wszyscy zaczęliśmy 
biec na wydmę i zbiegać , a pani w tym czasie robiła nam zdjęcia” Gabrysia 4C 
„Chłopcy, dlaczego jeszcze łóżka nie są zasłane?   Odp. : A jak to się śli ? ” (Autora 
serdecznie pozdrawiamy!:) 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE „OD UPRAWY DO POTRAWY” 

 



 

 

                                  20 maja ramach programu TESCO “Od uprawy do potrawy” uczniowie 
klasy 1a uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach edukacyjnych. 
Między regałami sklepu odkrywali nowe produkty i smaki. Wyprawa ta była dla nich 
niezwykłą przygodą i atrakcyjną lekcją poznawania zdrowego odżywiania. W związku           
z tym, że nową wiedzę najlepiej przyswaja się poprzez zabawę, dlatego też sklep stał się 
na czas wycieczki poligonem doświadczalnym i miejscem gry terenowej, podczas której 
mentorem i wspaniałym przewodnikiem okazała się pani Edyta. Głównym celem zajęć 
było zapoznanie uczniów z różnorodnością zdrowej żywności oraz przypomnienie zasad 
zdrowego odżywiania. 

Realizując kolejne punkty scenariusza zajęć uczniowie dowiedzieli się między innymi, co 
kryją tajemnicze cyfry na jajkach, skąd pochodzą niektóre owoce i warzywa dostępne na 
półkach sklepu, z czego się robi kaszę i mąkę oraz jakie informacje możemy znaleźć na 
etykietach produktów spożywczych. Nie obyło się również bez degustacji niektórych 
owoców, warzyw i bakalii. Ciekawym doświadczeniem okazało się wyszukiwanie 
określonych asortymentów na półkach oraz ukrytych na hali sklepowej naklejek, które 
wykorzystano w jednym z ostatnich etapów wyprawy – do wspólnego ułożenia 
prawidłowej piramidy żywieniowej. Po bardzo ciekawych warsztatach zaproszono nas do 
pomieszczenia zwanego BAZĄ, gdzie każdy uczeń mógł skomponować swoją ulubioną 
sałatkę owocowo – bakaliową, do której dodatkiem był zdrowy jogurt naturalny. Na 
pożegnanie otrzymaliśmy materiały edukacyjne oraz niezbędnik do założenia klasowego 
ogródka z ziołami. 
Dziękujemy TESCO w Kętrzynie za umożliwienie nam udziału w tym bogatym programie 
edukacyjnym. 

KOLEJNE RELIGIJNE SUKCESY UCZNIÓW JEDYNKI 

 



 

               Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie po raz kolejny w obecnym roku 
szkolnym godnie reprezentowali nasze miasto, a nawet województwo w zmaganiach 
konkursowych o tematyce religijnej. 
Miłą niespodziankę sprawili  uczniowie klasy VIb, Piotr Mazurowski i Kamil 
Dymidziuk, którzy wzięli udział w trzecim etapie konkursu biblijnego, który odbył się           
w Rumi. Był to stopień metropolitalny, zorganizowany przez Archidiecezję Gdańską. 
Piotr został Laureatem, zaś Kamil Finalistą. 
Był to bardzo trudny finał, lecz uczniowie poradzili sobie wspaniale. Nie mógł być łatwy, 
gdyż w trzecim etapie zmagań w Rumi mogą wziąć udział tylko ci, którzy wcześniej 
przystąpili do drugiego etapu Konkursu w swoich poszczególnych diecezjach w marcu 
(nasi uczniowie w Miłakowie) i uzyskali wówczas tytuły laureatów. 
W dniu 18 maja uczeń klasy 6a, Maciej Rutkowski, zajął I miejsce i otrzymał 
tytuł Laureata w kategorii klas 4-6 w Ogólnopolskim Misyjnym Konkursie Plastycznym: 
„Gdy myślę misje… Świat radości i pokoju”. 
Była to VI edycja konkursu, na który wpłynęło 1 389 prac z całej Polski. Organizatorem jest 
Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie. 
Warto również wspomnieć, iż w międzyczasie Piotr Mazurowski otrzymał także 
tytuł Laureata, a Kamil Dymidziuk tytuł Finalisty w XVIII  Diecezjalnym Konkursie Wiedzy 
Religijnej, który odbył się w dniu 15 marca w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli                       
w Olsztynie. 
Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję moim wspaniałym uczniom za włożony trud oraz 
tak piękną, lecz bardzo czasochłonną pracę w przygotowania do konkursów. 
             Małgorzata Piekarska 

POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O „PUCHAR 

STAROSTY POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO” 

 
W dniu 15.05.2019r na krytej pływalni PCE w Kętrzynie odbyły się  Powiatowe Zawody 
Pływackie o „Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego”. 
              Podopieczni p. Marka Powolnego zmierzyli się  w zawodach z reprezentacjami 
pięciu  szkół  reprezentujących powiat  kętrzyński.  Szkoła nasza  wystawiła  w  tym  roku 



 

13-osobową reprezentację chłopców składającą się z uczniów klas IV – VI. Z bardzo dobrej 
strony zaprezentowali się nasi reprezentanci zajmując w zawodach w klasyfikacji szkół  II 
miejsce. 
                Indywidualnie w wielu wyścigach nasi reprezentanci zajmowali miejsca na 
podium: Szymon Pietryka I miejsce na 25m stylem dowolnym, Sylwester Radzik – I 
miejsce na 50m stylem dowolnym, Marcel Ossowski II miejsce na 25 oraz 50m stylem 
grzbietowym, Oskar Witczak – III miejsce na 50m. stylem dowolnym, . Najwięcej emocji 
dostarczyła nam jednak nasza sztafeta( 4x50m ), która po zaciętej rywalizacji zajęła II 
miejsce przegrywając nieznacznie z zawodnikami SP nr4. 
             Na duże słowa uznania i wyróżnienie zasługują w szczególności uczniowie klas 
czwartych i młodsi, którzy musieli rywalizować w zawodach z dużo od siebie starszymi 
 kolegami. Mimo różnicy wieku większość z nich zajęło miejsca gwarantujące cenne 
punkty do ogólnej punktacji szkoły. Gratulujemy! 
Oprócz wyżej wymienionych uczniów szkołę naszą reprezentowali: Aleksander Pyrzak, 
Dominik Szyszko Wojtków, Karol Siemieniako, Kacper Matus, Nathan Lewkowicz, Maciej 
Rykowski i Karol Lender. 
Uczestnikom zawodów dziękujemy za sportową rywalizacje i osiągnięte rezultaty. 
  

Ze sportowym pozdrowieniem:  Marek Powolny 
 

AWANS SIATKARZY PLAŻOWYCH ,,JEDYNKI” DO FINAŁU REJONOWEGO 

 

17 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się mistrzostwa powiatu w siatkówce 
plażowej szkół podstawowych (rocznik 2007 i młodsi). 
Uczniowie Filip Kobarynka i Sylwester Radzik z klasy VId zajęli I miejsce i awansowali do 
turnieju rejonowego. 
                                                                                    
                                                                                                              
 
                          Marek Gabryszak 
 
 



 

PIELGRZYMKA DO ŚWIĘTEJ LIPKI 

 
Początki kultu Matki Bożej w Świętej Lipce sięgają  XIV  w. Według ustnie przekazywanej 
informacji więziony w lochach kętrzyńskiego  kościoła skazaniec wypełniając prośbę 
Matki Bożej wyrzeźbił w drewnie Jej figurkę z Dzieciątkiem. Po wykonaniu rzeźby został 
uwolniony, a figurkę zawiesił na  lipie  przy drodze z  Kętrzyna  do  Reszla . Rzeźba Matki 
Bożej z Dzieciątkiem zasłynęła cudami. Co roku, ponad 100 tys. turystów przyjeżdżających 
na Mazury odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium Maryjne. 16 maja udali się również          
z darem wdzięczności za I komunię św. uczniowie klasy IIIa. Uczestniczyli w uroczystej 
Mszy św., wysłuchali koncertu organowego, poznali historię objawień oraz zwiedzili 
Sanktuarium. Kolejnym etapem pielgrzymki było dostrzeganie śladów Boga i podziwianie 
piękna krajobrazów oraz spotkanie integracyjne. 

A. Jurewicz 

KONKURS MOWY MAZURSKIEJ 

         16 maja 2019 roku już po raz dwunasty odbył się konkurs “Mazurzymy po 
Kętrzyńsku”. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie dwóch utworów 
pochodzących z terenu Warmii i Mazur. Jeden z nich musiał być koniecznie wygłoszony             
w gwarze mazurskiej, która do najłatwiejszych nie należy. Tym bardziej cieszyć może 
udział aż trzech uczniów naszej szkoły: Mateusz Fibikowski (klasa 1 c), Liwia Żebrowska 
(klasa 1 c), Anna Strzyż (klasa 3 a).   
Jury doceniło starania młodych adeptów gwary mazurskiej i nagrodziło II miejscem Annę 
Strzyż i III miejscem Liwię Żebrowską. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie 
Kulturalne “Konik Mazurski”.  
 



 

JAK POKONAĆ ZŁOŚĆ? 

 

Dnia 21 maja 2019r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kętrzynie 

dzięki inicjatywie pani Bożeny 
Musielak odbyła się lekcja 

biblioterapeutyczna pt. „Jak pokonać 
złość”, którą poprowadziła pani 

Sylwia Wąsowicz – dyrektor 
 Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

 

       W spotkaniu uczestniczyła klasa 1b wraz z wychowawczynią i panią Agnieszką 
Trypucką  w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Czytanie kluczem do wielu sukcesów”. 
       Dzieci wysłuchały opowiadania Dagmary Geisler pt. „Jestem wściekły!”, które                         
w przystępny sposób pokazało  dzieciom czym jest złość i jak sobie z nią radzić, nie 
szkodząc przy tym inny ani wyrządzając krzywdy. 
Przedstawione sytuacje były doskonałym punktem wyjścia do rozmowy o sposobach 
rozładowania emocji.  Na zakończenie dzieci wykonały rysunki, na których przedstawiły 
radość i złość. 
 To było bardzo ciekawe spotkanie. 
          Sylwia Szymańska 

ZAKOŃCZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „WHERE IS HARRY POTTER ?” 

 

 

 

Innowacja pedagogiczna autorstwa p. Marty Roszak i Elżbiety Wąsik była zaplanowana 
do realizacji na trzy lata, jednak ze względu na nieobecność drugiego autora programu 
(język polski), od października  2017/2018 nastąpiła jego wcześniejsza ewaluacja. Biorąc 
pod uwagę potrzeby i zaangażowanie uczniów w realizację programu w roku szkolnym 



 

2017/2018 realizacją zajmowali się nauczyciele: Marta Roszak, Mariola Korneluk, Sylwia 
Szymańska oraz Andrzej Kliszewicz. Uczniowie realizowali tylko zaplanowane bloki 
tematyczne z języka angielskiego (zgodnie z planem działań zawartych w innowacji)- 
projektowali swoje pokoje, domy oraz sklepy , pisali listy do Harrego z świątecznymi 
życzeniami, prezentowali swoje prace przy użyciu tablicy interaktywnej lub wykonując 
prezentacje multimedialne, samodzielnie przygotowywali zajęcia na temat swoich 
domów, prowadzili dialogi grupowe. 
       W kwietniu’18 adresaci programu uczestniczyli w projekcie gimnazjalnym ESCAPE 
ROOM. Uczniowie z klasy 2a z gimnazjum pod opieką p. Agnieszki Czeszun 
zaprezentowali owoce swojej pracy, czyli efekty projektu gimnazjalnego KOMNATA 
TAJEMNIC współpracując ściśle z realizowaną innowacją  „Where is Harry Potter?”               
w klasie 5c. Zaproszeni uczniowie, w ciemności przy użyciu latarek, rozwiązywali 
magiczne zagadki, wykonywali różne skomplikowane zadania i odgadywali ukryte hasła. 
Te ułożone kolejno wskazały miejsce, w którym został ukryty klucz do wyjścia. 
Przepięknie wykonana dekoracja biblioteki, przebrania, różdżki, które przygotowali 
uczniowie przy pomocy opiekuna projektu pozwoliły każdemu uczestnikowi przenieść się 
w wyobraźni do mrocznego Hogwartu i poczuć jak prawdziwy czarodziej. 
      Zabawa wzbudziła ogromne emocje wśród uczniów, dlatego w roku szkolnym 
2018/2019 zaplanowano modyfikację programu rozszerzając go o kilku realizatorów:            
p. Agnieszkę Czeszun  (nauczyciel fizyki) z klasą gimnazjalną 3a przygotują dla uczniów już 
klasy 6c LEKCJE MAGII. Opracują gry i zabawy wykorzystując przy tym doświadczenia           
z fizyki: zabawy z kolorami i balonami, lot na miotle, rozpoznawanie ziół oraz 
rozpoznawanie postaci. Planowana jest również zabawa w podchody. LEKCJE MAGII 
posłużyły do naukowego czarowania i co za tym idzie , do odnalezienia Harrego, który 
został uwięziony w magicznej przestrzeni pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym. 
Pan Andrzej, nauczyciel informatyki, wprowadził element zabawy wirtualnej MÓJ 
HOGWARD, którą stworzyli sami uczniowie z pomocą starszych kolegów i koleżanek. 
Dzięki zaangażowaniu p. Anny Chomontowskiej z klasą 8b, odbiorcy programu 
 otrzymywali tajemnicze listy od  samego Harrego. Na każdy list odpowiadali i prosili 
naszego bohatera o wskazówki do dalszych jego poszukiwań.  Podczas ostatnich zajęć 
magii, uczniowie bawili się nauką. Przy użyciu suchego lodu, baniek mydlanych i ziół 
poznawali tajniki doświadczeń fizycznych.  Już wiemy, że nauka, to także zabawa.               
Na ostatnich lekcjach języka angielskiego uczniowie przed kamerą będą opowiadać o 
swoich przeżyciach i emocjach związanych z realizacją prac w programie. 
      Magia istnieje!!! Wystarczą tylko odpowiednio dobrane składniki, wiedza i gotowe!!! 
Nieważne ile masz lat, granice wyobraźni wyznaczamy my sami, dlatego warto marzyć, 
wyznaczać sobie nowe cele. Świat daje nam wiele możliwości, wystarczy tylko wyciągnąć 
rękę. 
                                                                Marta Roszak – autor innowacji pedagogicznej 

WIELKI SUKCES NASZEJ GAZETKI W KONKURSACH! 



 

 

Nasza gazetka szkolna „Nowinki Jedynki” osiągnęła sukcesy na szczeblu ogólnopolskim                
i wojewódzkim. 

 Została LAUREATEM 
25. Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych 

„NASZA GAZETA” 
i otrzymała WYRÓŻNIENIE 

  
XVI Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych 

dla szkół podstawowych pod patronatem 
Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty 

przyniósł nam 
I MIEJSCE 

w kategorii gazetek elektronicznych. 
 „Złota” redakcja w składzie: Kamil Dymidziuk 6b, Nikola Rogińska 6a, Magdalena 

Jurewicz 6a, Jakub Sieńko 6a, Milena Kwiatkowska 5a, Aleksandra Trypucka  5c, Nathan 
Lewkowicz 5c, Martyna Jurewicz 5c, Aleksandra Wojtkiewicz  5c, Oliwia Kwasiborska 

5c, Anna Strzyż 3a, Anna Warkowska 3a. 
Współpracują z nami uczniowie: Zuznanna Modliszewska 7a, Alicja Służała 7a, Zuzanna 
Chodak 7b,  Szymon Andzulewicz 5a, Katarzyna Borowcz 5e, Maja Kliszewicz 5e. 
Zaangażowani nauczyciele: p.Aneta Duda i  p. Dorota Gwarda oraz p. Mariusz Wąsik- 
nasz„korektor” . Pomocą w wyborze prac plastycznych do  numerów konkursowych 
służyła p. Sylwia Szymańska. 



 

Dziękuję za współpracę młodym redaktorom i nauczycielom.  To wielki sukces naszej 
społeczności szkolnej.  Gratuluję!  
Zapraszam do lektury najnowszego numeru: Nowinki Jedynki 6(2018-2019) 
 

      Agnieszka Trypucka – opiekun koła dziennikarskiego  „ Nowinki Jedynki” 
 

ZAJĘCIA Z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI 

 

 

                   23 maja uczniowie klasy 2b   doskonalili swoje umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy. Mieli możliwość potrenowania pod okiem ratowników medycznych pani Kasi        
i pana Grzegorza  (taty Maćka) używając defibrylatora. Dzieci dowiedziały  się, że użycie 
tego urządzenia nie jest skomplikowane. Komunikaty dotyczące tego, co należy robić, 
płyną  z urządzenia. 

 Warto zajrzeć na  https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/pierwsza-pomoc-materialy 
Renata Kliszewicz 

http://sp1ketrzyn.pl/wp-content/uploads/2019/05/Nowinki-Jedynki-62018-2019.pdf
https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/pierwsza-pomoc-materialy


 

SUKCES NASZEGO UCZNIA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 

 

 
Wiktor Smosarski z klasy 6a zdobył II miejsce w XXXVII 
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Spotkania                

z Poezją”, który odbył się 24 maja b.r. w Centrum Edukacji        
i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Tym razem 

zaprezentował utwór Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego „Dyrektor i pomnik”. 

 
 

            Wiktor od pierwszej klasy reprezentuje naszą szkołę w różnego rodzaju konkursach 
recytatorskich. Przypominając jego największe sukcesy należy wspomnieć o nagrodach 
podczas Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej, Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”.  
            Ponadto w 2016 roku Wiktor reprezentował nasze województwo podczas 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych w Legnicy.  
Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia podczas kolejnych zmagań recytatorskich.  

 

ZAWODY PŁYWACKIE I-III 

 

27 maja odbyły się powiatowe zawody pływackie dla klas I-III. Naszą szkołę 
reprezentowało 30 uczniów. 
Medale wywalczyli Szymon R. i Ula K. w stylu dowolnym, Zuzia K., Antek K. i Wojtek M.        
w stylu klasycznym oraz Zuzia K., Maciek S., Miłosz P.  oraz Igor N., którzy  płynęli stylem 
grzbietowym. Reprezentacja chłopców  zdobyła najwięcej punktów wśród szkół 



 

podstawowych i wygrała zawody drużynowo,  dziewczynki natomiast zajęły drugie 
miejsce. 
 Gratulujemy wszystkim młodym pływakom,  którzy wzięli udział w zawodach. 

Opiekunowie B.Kulesza, J.Rusiecki 

MUZYCZNE PODIUM 

 

24 maja 2019 roku w Jezioranach odbył się XII Wojewódzki Festiwal Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej “Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Ten wyjątkowy konkurs objęty został 
honorowym patronatem wojewody warmińsko – mazurskiego, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz 
patronatem medialnym Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie i Polskiego Radia Olsztyn. 
Podczas tego wydarzenia zaprezentowało się  31 uczestników z 17 szkół województwa 
warmińsko – mazurskiego. Naszą placówkę reprezentowały trzy solistki z zespołu 
“Jedyneczki”: Izabela Ławrywianiec, Nikola Rogińska i Zuzanna Wielgus. Jury w składzie: 
przewodniczący – dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach – Janusz 
Ciepliński, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie – Teresa Taradejna, 
Agnieszka Krajewska – Werecka, Paweł Piekarczyk, Leszek Czajkowski, Łukasz Majewski 
nagrodziło III miejscem Zuzannę Wielgus za wykonanie utworu „Tango na głos, orkiestrę 
i jeszcze jeden głos”. Do konkursu uczennice przygotowała Pani Dorota Gwarda. 
Gratulujemy sukcesu i życzymy wytrwałości w dalszej pracy! 

TYM RAZEM MAMY 14 LAUREATÓW I 16 WYRÓŻNIEŃ !!! 

 

Z  ogromną przyjemnością przedstawiamy wyniki   Ogólnopolskiego Konkursu z Języka 
Angielskiego  MEMORY MASTER – edycja wiosenna dla klas 5 i 4. 
Klasy piąte: 
Laureat –  100 punktów – Milena Kwiatkowska z klasy 5a 



 

Laureat II stopnia – 96 punktów – Zuzanna Michałkiewicz z klasy  5b 
Laureat III stopnia – 91 punktów – Rafał Grabias z klasy 5e 
Laureat III stopnia – 90 punktów – Michał Zięba z klasy 5e 
Laureat III stopnia – 90 punktów – Edwin Koleśnik z klasy 5c 
Wyróżnienia: 
Nathan Lewkowicz  z klasy 5c – 88 punktów 
Aleksandra  Trypucka z klasy 5c – 88 punktów 
Maja Olejnik z klasy 5c – 87 punktów 
Oliwia Kwasiborska  z klasy 5c – 87 punktów 
Szymon Aftyka z klasy 5d – 87 punktów 
Martyna Bierżyńska z klasy 5d – 87 punktów 
Wiktoria Milewska z klasy 5a – 86 punktów 
Zuzanna Rzeczycka z klasy 5c – 86 punktów 
Bartosz Piasecki z klasy 5c – 86 punktów 
Klasy czwarte: 
Laureat II stopnia – 98 punktów – Aleksandra Ławrywianiec z klasy 4a 
Laureat II stopnia – 96 punktów – Anna Predko z klasy 4c 
Laureat II stopnia – 95 punktów – Adam Strzyż z klasy 4b 
Laureat III stopnia – 94 punkty – Hanna Zięba z klasy 4d 
Laureat III stopnia – 93 punkty – Eliasz Andrejczuk z klasy 4b 
Laureat III stopnia – 93 punkty – Adrianna Banasik z klasy 4e 
Laureat III stopnia – 92 punkty – Jan Celej z klasy 4c 
Laureat III stopnia – 91 punktów – Liliana Lech z klasy 4a 
Laureat III stopnia – 91 punktów – Nowicki Błażej z klasy 4a 
Wyróżnienia: 
 Maria Iwanowska z klasy 4a – 89 punktów 
Szymon Żyźniewski z klasy 4e – 88 punktów 
Lena Turczyńska z klasy 4d – 88 punktów 
Kacper Matus z klasy 4e – 86 punktów 
Szymon Messerszmidt z klasy 4e – 86 punktów 
Magdalena Borak z klasy 4c – 86 punktów 
Lena Korzeniewska z klasy 4d – 85 punktów 
  

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 

 

WYCIECZKA DRUGOKLASISTÓW 



 

   

               Uczniowie klas 2a i 2c w czasie wycieczki do Olsztyna (w dniu 28.08.19r.) obejrzeli                  
w Planetarium seans filmowy pt.” Ziemia, Księżyc i Słońce”. Niezwykle bogaty w efekty 
dźwiękowe i wizualne film zachwycił dzieci ciekawym sposobem przekazu informacji            
o porach roku. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali wydarzenia związane                   
z historią podróży na Srebrny Glob, poznawali tajemnice Słońca. Wizyta w Planetarium 
umożliwiła im odnalezienie odpowiedzi na wiele pytań związanych z Układem 
Słonecznym. 
Kontynuacją niezwykłych doświadczeń w czasie wycieczki były odwiedziny w Ogrodach 
Pokazowych – Motylarni w Marcinkowie. Zapamiętywanie nazw roślin (także z innych 
kontynentów) , poznawanie ich zapachu, obserwowanie rzadko spotykanych gatunków 
motyli i poznawanie procesu ich rozwoju, było niezwykłym przeżyciem dla wszystkich 
uczestników wycieczki. Wspaniały pobyt w ogrodzie zakończyliśmy warsztatami 
ekologiczno- przyrodniczymi. Samodzielnie wykonana doniczka z plastikowej butelki                
i posadzona w nią roślinka – przyjechały z dziećmi do domu. Teraz każdy uczeń będzie ją 
pielęgnował, aby mogła jaj najdłużej  być wspaniałą pamiątką z wycieczki. 
 

 

 



 

ZIELONA SZKOŁA 

 
         Dnia 29.05.19r. klasa 3a rozpoczęła swój trzydniowy pobyt w Gwarku na Pięknej 
Górze. Pierwszy dzień był  bardzo intensywny. Między kroplami deszczu udało się 
rozegrać mecz piłki siatkowej i przeprowadzić zawody sprawnościowe.  Chmury zostały 
przegonione i słońce spojrzało na uczniaków  łaskawie. Rozpoczęto kolejne zajęcia –             
z samoobrony. Były świetne. Trzecioklasiści poznali podstawowe chwyty skutecznej 
obrony  przed napastnikiem.  Druga część poświęcona była grom sportowym.  Ale to nie  
koniec… Wieczorem odbyła się szalona zabawa dyskotekowa. Były prawdziwe tańce 
wywijańce i to w wykonaniu wszystkich uczestników z klasy trzeciej. Pierwszy dzień 
uważamy za udany! 
 – Najbardziej podobał nam się taniec króla Juliana.  (Oliwia, Weronika, Ula)                              
  – Dania były znakomite i można było się nimi najeść. (Igor, Olek F, Fabian, Szymon P)             
– Przy grze w palanta najlepsze było bieganie. ( Piotr, Patryk, Olek S, Szymon R)                        
                     
 – Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie tak samo świetnie. (Łukasz, Kajtek, Emil)                 
– Najbardziej podobały nam się zajęcia z samoobrony. Mogliśmy potrenować  stosowanie    
      ich w praktyce. (Miłosz, Sebastian, Bartek)                                                                                        
–  Królami i królowymi dyskoteki zostało dużo dzieci: Olek S, Igor, Kasia, Ania S, Ania W,        
    Ula,  Oliwia. Bardzo dobrze wspominamy ten dzień.  (Kasia, Jula, Ania S, Ania W) 

 
Dzień drugi… 



 

Zabawy rozpoczęły  się zaraz po śniadaniu.  Wraz z nimi przenieśliśmy się do innych 
państw. Poznaliśmy indonezyjską grę  “Tarcza i wikingowie” i francuską “Bule”. 
Najciekawsze jednak były  afrykańskie “Lew i antylopa” oraz “Mrówka, człowiek, słoń”. 
Kolejną atrakcją były zajęcia kulinarne-Mistrz smaku”. W grupach samodzielnie 
przygotowywaliśmy pizzę i oczywiście ze smakiem ją zjedliśmy. Była pyszna! Chwila 
relaksu, pyszny obiad i spotkanie z magiem i druidem. Wyposażeni w różdżki, które sami 
wykonaliśmy, i wiedzę dotyczącą zaklęć, rozpoczęliśmy walkę. Spowodowaliśmy przy tym 
wybuch wulkanu, który zakończył spór. Pełni sił przenieśliśmy się do lasu. Nauczyliśmy się 
budować szałas, krzesać ogień i ugotować jajko bez wody. Na zakończenie dnia 
wykazywaliśmy się soją wiedzą w teleturniejach. 

 

Dzień trzeci… 

Pakowaniem plecaków rozpoczęliśmy ostatni dzień. Szkoda, że to już koniec naszej 
klasowej przygody na zielonej szkole. Ostatnie zajęcia ze sztuki negocjowania zakończyły 
pobyt w Gwarku.  – Bardzo nam się podobał pobyt na Pięknej Górze. Nauczyliśmy się 
współodpowiedzialności i współpracy. Wiemy, że dobra zabawa polega na kompromisie.  
Ciekawiej jest spędzać czas w grupie. Wszystkim polecamy wyjazdy na zieloną szkołę. 
Dziękujemy rodzicom za umożliwienie nam wyjazdu, a naszym opiekunom pani Dorocie 
Gwarda i p. Markowi Gabryszakowi za opiekę i cenne wskazówki.  

SPACER Z TUWIMEM PO KĘTRZYNIE 

 



 

 
  „Potyczki z Julianem Tuwimem”, to gra terenowa , w której 31.05.19r. uczestniczyli 
uczniowie klasy 2c. Do udziału w tej wspaniałej zabawie zaprosiły nas Panie z  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.  Naszymi rywalami w turnieju byli uczniowie z klasy drugiej z SP nr 4.  
  Bardzo podekscytowani rozpoczęliśmy turniej w Loży, gdzie rozwiązaliśmy pierwsze 
zadanie. Kolejne zagadki, krzyżówki, zabawy słowami czekały na nas w  : parku przy 
fontannie, sklepie ogrodniczym, sklepie warzywniczym, księgarni , biurze podróży. 
Bohaterami zabawy były oczywiście postacie z wierszy J. Tuwima. Możemy być dumni           
z siebie – wykonaliśmy bezbłędnie wszystkie zadania i oczywiście zostaliśmy za swoją 
wiedzę nagrodzeni. Otrzymaliśmy od organizatorek słodycze i zbiór wierszy J. Tuwima, 
który wzbogaci naszą klasowa biblioteczkę. 
Serdecznie dziękujemy P. Agnieszce Trypuckiej za pomoc i opiekę w czasie turnieju, 
organizatorom „Potyczek z J. Tuwimem, a także naszym rywalom za wspólną zabawę. 
Udało na się również włączyć w  realizację projektu czytelniczego “1,2,3 .. głośno 
poczytamy”, którego założeniem jest kształcenie nawyków czytelniczych dzieci. 
          Dorota Wilczak 

SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT” 
Dnia 31 maja z okazji DNIA DZIECKA w naszej szkole odbył się konkurs „ Mam Talent”,  
podczas którego uczniowie z klas V, VI, VII, VIIIi III Gimnazjum mogli zaprezentować swoje 
umiejętności i pasje.  Konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności Uczniów, promowanie 
i odkrywanie nowych talentów, popularyzację działań artystycznych oraz propagowanie 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Tego dnia każdy Uczestnik miał na 
szkolnej scenie swoje „5 minut” sławy. Mimo  towarzyszącej tremy, złośliwości sprzętu 
wszyscy spisali  się świetnie wykazując przed publicznością nieprzeciętny talent. 
W grupie klas V i VI największe wrażenie na komisji konkursowej wywarł Wojtek z klasy 
VIA, który zaprezentował swoje zdolności związane z magią kart, Wiktoria i Tomek z klasy 
VIC, którzy zachwycili swoim tańcem oraz Nikola z  klasy VIb i Iza z klasy VIa, które 
oczarowały nie tylko komisję, ale i widownię swoim śpiewem. 
Z kolei w grupie klas VII, VIII i III Gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Agnieszka z klasy IIId, 
która śpiewem a capella wzbudziła ogromne emocje w szkolnej auli, drugie miejsce 
Uczniowie z klasy IIIa w zabawnym, wesołym skeczu i trzecie miejsce Martyna z klasy IIIB, 
która urzekła pięknym śpiewem i ciepłą barwą głosu. 
Wykonawcom gratuluję i dziękuję za udział w konkursie. Podziwiam Waszą odwagę, 
zaangażowanie i umiejętność radzenia sobie ze stresem.  



 

Zaprezentowaliście się wspaniale!!! 
Bardzo dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu konkursu – obsługa nagłośnienia Panu 
Sławkowi oraz chłopcom z klas VII: Gabrysiowi i Kacprowi, a także serdeczne 
podziękowania składam Jurorkom – Paniom: Eli, Iwonie, Anecie, Eli, Joli. 

FAJNĄ FRYZURĘ MAM 

 
3 czerwca 2019r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej klasie 2a panią Beatę Kupis (mamę 
naszego kolegi Sebastiana). Pani Beata od 20 lat zajmuje się zawodowo fryzjerstwem            
i przyszła do nas, aby opowiedzieć dzieciom o swojej pracy. Nieodłącznym atrybutem 
każdego fryzjera są nożyczki fryzjerskie, pani Beata tym razem nie wykorzystała ich do 
cięcia włosów, ale pokazała, w jaki sposób należy je trzymać, żeby właściwie wykonać 
fryzurę, nie spodziewaliśmy się, że jest to tak trudne. Pani Beacie towarzyszyły jej 
uczennice, które odbywają staż w zakładzie fryzjerskim, uczą się układania włosów, 
farbowania, cięcia. Do klasy przyniosły różne akcesoria, co sprawiło, że nasza sala 
lekcyjna zamieniła się na jakiś czas w salon fryzjerski. Dzieci w szczególności zaciekawiły 
manekiny, które służą do ćwiczeń, przyszłe fryzjerki ćwiczą na nich modelowanie fryzur. 
Oglądaliśmy peruki wykonane z naturalnych i sztucznych włosów. Dziewczynki zaraz 
przystąpiły do czesania włosów manekinom, w ruch poszły grzebienie i szczotki, wałki           
i spinki. Stażystki wykonywały pokazowe fryzury: fale na włosach z wody i mydła, 
pierścionki, tzw. Ślimaczki z włosów, wyglądało to bardzo efektownie. Każdy skorzystał       
z okazji, żeby mieć fajną fryzurę. Bardzo dziękujemy Pani Beacie oraz jej uczennicom za 
wspaniałą lekcję o fryzjerstwie. 

Agnieszka Dziemiańczyk 
 
 

 

AWANS SIATKARZY PLAŻOWYCH ,,JEDYNKI” DO PÓŁFINAŁU 

WOJEWÓDZKIEGO 



 

 

                  4 czerwca 2019 r. na boiskach kompleksu sportowego ,,Kętrzynianka” odbyły 
się mistrzostwa rejonu w siatkówce plażowej szkół podstawowych. (rocznik 2003-2005). 
Termin zawodów nie był dla siatkarzy ,,jedynki” łaskawy, gdyż zbiegł się z wycieczką 
klasową Kacpra Kowalika (VIIc), który startował we wcześniejszych turniejach. Swego 
doświadczonego kolegę wyśmienicie zastąpił Kacper Andzulewicz, który wraz z kolegą 
klasowym Gabrysiem Żółtowskim (obaj VIIb) wygrali turniej i awansowali do półfinału 
wojewódzkiego, który odbędzie się  już 11 czerwca.  
Zwycięzcom gratulujemy!                                                                                    
                                                                                           Marek Gabryszak 

WĘDRÓWKA W CZASIE 

 
Dnia 6 czerwca 2019 r. klasy  I –III   obejrzały w  kinie  przedstawienie teatralne                      
pt.  „Polskie miasta w baśni i legendzie” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego               
z Krakowa. Poznaliśmy legendy i baśnie związane z historią najważniejszych miast                
w Polsce. Z panem Dionizym  i chłopcem  Dyziem  przenieśliśmy się w czasie za pomocą 
czarodziejskiego rogu. W Krakowie poznaliśmy historię  hejnału z wieży kościoła 
Mariackiego. W Warszawie  przypomnieliśmy  legendę o “Syrence Warszawskiej”                      
i opowieść o Bazyliszku. Natomiast w Poznaniu spotkaliśmy koziołki , które uciekły na 
 ratuszowy zegar. Na końcu naszej wspaniałej przygody znaleźliśmy się w  Kruszwicy, 



 

gdzie okrutnego króla zjadły myszy. Bardzo mi się podobało przedstawienie, dzięki  
któremu przypomniałam  sobie  historię naszej pięknej Ojczyzny.  Na koniec odbyło 
spotkanie  z aktorami. ABC teatru utrwaliło  wiedzę  na ten temat. Przypomniano nam, jak 
powstaje sztuka,  jak przygotować scenę do występu i co trzeba zrobić, by zostać 
aktorem.  Dużo wiedzieliśmy i byliśmy z siebie dumni.  Zachęcam do oglądania sztuk 
teatralnych, gdyż one rozwijają naszą wyobraźnię. 

          Ania Warkowska kl.3a 

“JEDYNECZKI” WYŚPIEWAŁY NAGRODĘ 

 
Dnia 7.06.19r. w Pasłęku odbył się  XVI Wojewódzki Konkurs Wokalny  Talent 2019 
“Przeboje z dużego ekranu”.  Przebiegał w dwóch etapach.  Nagranie płyty demo 
otwierało drogę do przesłuchań finałowych. Zespołowi udało się.   Tegoroczna edycja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zaprezentowało się ok. stu wokalistów  w pięciu 
kategoriach. Zespół wystąpił w ostatniej bez podziału wiekowego.  Nie była to łatwa 
sprawa.  “Jedyneczki” wykonały   piosenkę Marka Grechuty “Dni, których nie znamy”. 
Siedmiogodzinne oczekiwanie na występ opłacało się.   Zespół zauważono                                 
i nagrodzono pierwszym miejscem.  Dzieciaki zaprezentowały się naprawdę świetnie.  
Zasłużyły na taką nagrodę. W dobrym stylu zakończyły  artystyczną działalność                      
w bieżącym roku szkolnym. Gratulujemy  młodym artystom i życzymy dalszych sukcesów.  
        

XXIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 



 

Jak co roku w czerwcu ( 9.06.19r.) kętrzyńskie szkoły prezentują się podczas Przeglądu 
Artystycznego organizowanego przez KCK. Tegoroczny temat dotyczył hejtu, który tak 
boleśnie dotyka nie tylko młodego człowieka. Wszystkie  szkoły przygotowały programy 
słowno – muzyczne poruszające ten temat. Nasi uczniowie – zespół “Jedyneczki” 
wspierany przez swoich kolegów i koleżanki z klasy 6a, przedstawił cztery obrazy 
przykrego zjawiska. Dotyczyły one dzieci posiadających pasje muzyczne: śpiew i granie na 
instrumentach, zainteresowania sportowe, komputerowe. W każdym przypadku 
uczniowie ci  spotkali  się z falą krytyki. Na szczęście znalazły się i pozytywne głosy oraz 
rady, jak z tym walczyć.  Trzeba być silnym i nie należy rezygnować ze swoich pasji… Nie 
odpisuj na hejty… Jeśli nie możesz sobie z tym poradzić, zadzwoń pod nr 116111…Zamiast 
hejtować, zacznij nad sobą pracować…                                                      
 To był dobrze przygotowany program. Miejmy nadzieję, że  pomógł zrozumieć powagę 
problemu związanego z hejtem. Dzieci nagrodzono słodkościami i pięknymi statuetkami.  
 

 

 

KONKURS DLA KLAS I-III ZUCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 



 

Na początku maja liczna grupa naszych uczniów z klas najmłodszych brała udział                   
w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego. Testy konkursowe zawierały 21 pytań        
o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich 
umiejętności. Pytania konkursowe mogły  zawierać jedną lub więcej poprawnych 
odpowiedzi. 
W konkursie najlepiej poradzili sobie uczniowie: 
Czepułkowska Gaia kl.1e – dyplom laureata, nagroda książkowa, 
Pawlak Szymon kl.3a – dyplom laureata 
Wielkie gratulacje dla nich! 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a wyróżnieni dodatkowo 
inne , jak tylko otrzymamy przesyłkę od organizatora konkursu  – firmy Centrum Edukacji 
Szkolnej . 

Joanna Wirgowska -Lender 

XXIV MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY oraz POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE 

 
Konkurs ortograficzny odbył się 20 maja 2019r. w RATUSZU. Uczestniczyli w nim 
uczniowie kętrzyńskich szkół podstawowych Przeprowadziła go komisja w składzie:  
Alina Rudak – przewodnicząca, Małgorzata Olenkowicz, Bożena Kowalczyk – 
Pietkiewicz,Bożena Tomczak, Szymon Januszanis. Nauczyciele po sprawdzeniu 
dyktand wyłonili laureatów konkursu. A oto lista nagrodzonych. 
Klasy III 
I miejsce – Igor Malinowski SP1 
II miejsce – Szymon Pawlak SP1 
III miejsce – Anna Poncyleusz SP4 
Klasy IV 
I miejsce – Zuzanna Falkowska SP1 
II miejsce – Ignacy Cwalina SP5 
III miejsce – Michał Januszanis SP5 
wyróżnienie  – Szymon  Strączyński SP4 
Klasy V 
I miejsce – Milena Kwiatkowska SP1 
II miejsce – Zuzanna Michałkiewicz SP1 
III miejsce – Cyprian Włosik SP5 
  



 

Klasy VI 
I miejsce – Kamil Dymidziuk SP1 
II miejsce – Piotr Mazurowski SP1 
III miejsce – Karol Stefański SP3 
Klasy VII 
I miejsce – Joanna Kreczman SP5 
II miejsce – Lena Melnyczok SP5 
III miejsce – Łukasz Surowiec SP4 
wyróżnienie – Julia Trypucka SP5 
Klasy VIII 
I miejsce – Agata Ożga SP3 
II miejsce – Maciej Kiliszewski SP5 
III miejsce – Klaudia Pupek SP3 
wyróżnienia  – Weronika Sobieraj SP1, Julia Szadziewska SP4 
Klasy III – gimnazjum 
I miejsce – Weronika Wróblewicz SP5 
II miejsce – Anna Wyszkowska SP1 
III miejsce – Alicja Dyszkiewicz SP1, Kamil Knodel SP5 
         Dnia 3 czerwca 2019r. o godz. 16.45 w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Wojska 
Polskiego odbyła się uroczystość, podczas której Pan Burmistrz Ryszard Niedziółka oraz 
Pani Daria Zecer wręczyli wszystkim laureatom nagrody książkowe oraz dyplomy. 
         Podczas tego spotkania swoje nagrody odebrali także zwycięzcy etapu miejskiego 
konkursu wiedzy o zamkach gotyckich. Odbył się on już po raz dziewiętnasty. 
Organizatorem tego konkursu jest Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie, do 
którego nasze miasto należy. Testy, przechowywane  w Urzędzie Miasta, dostarczyła w 
dzień konkursu Pani Daria Zecer. Komisja  w składzie: Alina Rudak, Marta Wojciechowska, 
Dorota Korpalska sprawdziła testy i wyłoniła zwycięzców. 
I miejsce – Alicja Służała SP1 
II miejsce – Piotr Racki SP1, Tomasz Rybacki SP1 
III miejsce – Oliwia Pusio SP1, Mateusz Deszczyński SP4 
wyróżnienie – Aleksandra Kozioł SP1 
         Alicja Służała (VIIa) oraz Piotr Racki (VIIc)  reprezentowali nasze miasto na szczeblu 
centralnym we Fromborku. Odbył się on 10 czerwca 2019r. Piotr Racki zajął I 
miejsce!!! Uzyskał bardzo wyskoki wynik 40/42 możliwe do zdobycia punkty. W nagrodę 
otrzymał teleskop. Ala zajęła VII miejsce , uzyskując również wspaniały wynik – 36,5 pkt. 
Jestem dumna z moich historyków. 
         Dziękuję Władzom Kętrzyna za wspaniałe spotkanie z dziećmi, młodzieżą rodzicami 
oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród oraz dyplomów.  
  

Alina Rudak 

 

TORUŃSKA WYCIECZKA KLASY VB 

Dnia 3 czerwca nasza klasa wyruszyła w niezapomnianą podróż do Torunia. Jechaliśmy na 
miejsce ok. 6 godzin, ale nie nudziło nam się, ponieważ  w autokarze fajnie się bawiliśmy. 



 

 Po dojechaniu  do Torunia spotkaliśmy się z Panem Błażejem, który miał być naszym 
przewodnikiem po mieście. Było super! Toruń okazał się bardzo ciekawym i pięknym 
miastem. Następnie wędrowaliśmy mostem przez Wisłę do naszego hotelu. Po 
zakwaterowaniu, czekał  na nas pyszny obiad. Jeszcze tego samego dnia  pojechaliśmy 
autokarem do Fortu nr IV. Tam spotkaliśmy Pana Wojtka, który oprowadził nas                           
i opowiedział o   Forcie.  Wieczorem miło spędzaliśmy czas  przy ognisku, piekliśmy 
kiełbaski, pianki. Następnie wróciliśmy do hotelu, trochę powygłupialiśmy się w swoich 
pokojach i bardzo zmęczeni położyliśmy się spać. Drugiego dnia rano dostaliśmy pyszne 
śniadanko 
i pojechaliśmy zwiedzać Stare Miasto.  Tam mogliśmy  kupić te sławne toruńskie 
pierniczki 
i pamiątki. Udaliśmy się też do Fortu na warsztaty pieczenia piernika  oraz świetne 
zabawy takie jak; strzelanie z łuku, hulahop, przeciąganie liny. Niestety nasz czas dobiegał 
końca. Musieliśmy się pożegnać  z Toruniem i wracać do domu. Po drodze zatrzymaliśmy 
się 
w Brodnicy, aby zjeść coś na obiad. W tym samym czasie dowiedzieliśmy się, że nasz 
autokar ma awarię i tym sposobem spędziliśmy kilka godzin w McDonaldzie. Wydaliśmy 
wszystkie pieniążki, objedliśmy się fastfoodami i lodami. Jednocześnie świetnie się tam 
integrowaliśmy podczas wspólnej zabawy. Całą wycieczkę zaliczamy do bardzo udanej. 

                                                                                    Ola Misiejuk i  Maja Jarzynka 

POZNALIŚMY CIEKAWE MIEJSCE PRACY 

 
Województwa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie, podobnie jak inne tego 
rodzaju placówki w kraju, świętuje w tym roku 100-lecie istnienia Sanepidu w Polsce.  Z tej 
to właśnie okazji  uczniowie klasy 2c wzięli udział w niezwykle ciekawej lekcji. Mieli okazję 
poszerzyć swoją wiedzę na temat higieny, zdrowego odżywiania, utrwalenia sposobów 
właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, zapoznać się             
z obowiązkami pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dużym przeżyciem dla 
dzieci były mini warsztaty – badanie czystości stolików za pomocą próbek algowych. 
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody za wykonane zadanie. 
Skupienie w czasie wykonywania zadań i radość uczestniczenia w niezwykłej lekcji zostały 
uwiecznione na zdjęciach. 
Serdecznie dziękujemy Paniom: Ewie Łonyszyn i Sylwii Borowicz za wspólnie spędzony 
czas.                                    Dorota Wilczak                           



 

ZOSTALIŚMY ZAELEKTRYZOWANI!!! 

 

 
11 czerwca 2019 r. naszą szkołę odwiedzili Zaelektryzowani – grupa animatorów z Lublina, 
która specjalizuje się w propagowaniu atrakcyjnej edukacji poprzez przedstawienie 
interaktywnych pokazów doświadczeń, wyjaśniając zjawiska przyrodnicze i nie tylko. 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w eksperymentach, badali prawdziwość teorii 
fizycznych i doświadczali ich na własnej skórze. W ramach pokazów uczniowie mogli 
obejrzeć m.in. eksperymenty z wodorem, helem, powstanie pary wodnej, latający balon 
na ciepłe powietrze, powstawanie wirów pierścieniowych, zabawić się ciekłym azotem                    
i wziąć udział w ciekawym eksperymencie poznawczym tzw. efekcie Stroopa. Dziękujemy 
za atrakcje i miłe spotkanie. Grupa ZAELEKTRYZOWANI pokazała wszystkim, że nauka 
może być wesoła, widowiskowa, ciekawa i pasjonująca. Organizatorzy: Ewelina Drabarz, 
Karolina Kosiorek 

SIATKARZE JEDYNKI W PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM 

 



 

10 czerwca 2019 r. na boisku kompleksu rekreacyjno- sportowego ,,Kętrzynianka” odbył 
się półfinał wojewódzki w siatkówce plażowej chłopców (rocznik 2003- 2005). 
Pod nieobecność kapitana drużyny Gabriela Żółtowskiego, nasi siatkarze wystąpili 
w rezerwowym składzie. Najmłodsza para turnieju Kacper Andzulewicz (VIIb) i Kacper 
Kowalik (VIIc) zajęła miejsce czwarte. 
                                                                                        

                                                                                                   Marek Gabryszak 

„W ŚWIECIE WARTOŚCI” 

 

 

Zakończyliśmy realizację innowacji pedagogicznej  „ W świecie wartości”. Uczniowie klasy 
2a i 2c przez 5 miesięcy (luty/czerwiec)   w ramach zajęć obowiązkowych poznawali „ 
Mądre bajki  z całego świata” Fundacji Kulczyk Efekt Domina. Dzięki tym bajkom odbyły 
wirtualną podróż do wielu egzotycznych miejsc świata: Filipiny, Gruzja, Irak, Kambodża, 
Madagaskar, Nikaragua, Togo, Uganda, poznawały kulturę tych krajów. Podstawą 
każdych zajęć były bajki czytane przez dzieci, aktorów, podróżników. W każdej bajce 
uczniowie doszukiwali się określonych wartości, które stawały się inspiracją do rozmów, 
działań. W przyjaznej  atmosferze dzieci rozmawiały o uczuciach, emocjach, które 
towarzyszą im każdego dnia w szkole , w domu , na podwórku. Przy użyciu dramy 
demonstrowały różne realne sytuacje , których były świadkami, o których słyszały, 
którym towarzyszyły często niezrozumiałe dla nich zachowania uczestników zdarzeń, 
niezrozumiałe emocje. Ulubionym elementem bajkowych spotkań były zajęcia rozwijające 
twórcze myślenie. Dzieci zastanawiały się np. nad tym „ Co by było, gdyby wszyscy ludzie 
wyglądali jednakowo?” Odpowiedzi były różne, a im dłużej myśleliśmy, tym pomysły były 
bardziej oryginalne. Dużym powodzeniem cieszyły się również zajęcia plastyczne, 
podczas których powstawały piękne prace, mówiące o tym, co w życiu jest najważniejsze. 

Podczas realizacji innowacji dzieci rozwijały kompetencje emocjonalne i społeczne. 
Nauczyły się dostrzegać znaczenie wartości takich jak: miłość, przyjaźń, życzliwość, 



 

wrażliwość, pomoc drugiemu, tolerancja, szacunek. Dowodem tego są piękne plakaty 
wykonane przez uczniów,  promujące najważniejsze życiowe wartości. Prace zdobią 
szkolny korytarz i wywołują wiele emocji wśród oglądających je uczniów  zarówno 
młodszych, jak i starszych. 

Realizacja innowacji przyczyniła się również do propagowania czytelnictwa wśród dzieci. 
Słuchanym bajkom towarzyszyły teksty przeznaczone do czytania w postaci wierszy, 
rymowanek. 

Mimo, że zakończyliśmy realizację innowacji „ W świecie wartości”, to na pewno nie 
wyczerpaliśmy tematu. O emocjach i  wartościach  rozmawiamy każdego dnia, bo 
towarzyszą nam one codziennie, zdecydowanie lepiej je rozumiemy dzięki „ Mądrym 
bajkom z całego świata”. Mamy nadzieję, że poruszona przez nas kostka domina 
przyniesie pożądany efekt. 

 
Agnieszka Dziemiańczyk, Dorota Wilczak 

WYCIECZKA DO TEATRU LALEK 

 

 

 



 

Dnia 14.06.2019r. klasy Id i II b spędziły miło czas na wycieczce do Olsztyna. Głównym 
punktem wycieczki był spektakl w teatrze lalek pt. „Krawiec Niteczka”. Sztuka 
wystawiona była przez jedną aktorkę, która wcielała się w wielu bohaterów. Było to 
niesamowite doznanie  obserwować z jaką lekkością i naturalnie aktor przeobraża się na 
scenie.  Największe wrażenie zrobiły lalki ukryte pod spódnicą aktorki. Były 
przymocowane  do kolan i odgrywały  stamtąd swoje role. Był  to absolutny majstersztyk. 
Zaskoczeni byli nawet dorośli widzowie. 
Kolejnym punktem wycieczki było szaleństwo w centrum rozrywki „Małpi Gaj”. Dzieciaki 
dały upust swojej energii tak skrzętnie skrywanej podczas oglądania spektaklu – teatr                  
w końcu zobowiązuje. Wszyscy cudownie się bawili, włącznie z paniami. Po dużej dawce 
rozrywki przyszedł czas na ulubiony posiłek z McDonalds, który przyjechał do nas. 
Wycieczka się udała, atmosfera była serdeczna i ciepła, a dzieciaki świetnie się 
zintegrowały. 
Anna Racka 

CZYTELNIK ROKU 

 

 
 
 
CZYTELNIKIEM  roku szkolnego 2018/2019 została 

ANNA MICIŃSKA z klasy 4c 

 

 

 

 

WYCIECZKA NA KRANIEC POLSKI 

 



 

W dniach od 3 do 5 czerwca, klasy 7a i 7c wyjechała na „drugi koniec Polski”, a dokładnie 
do Krakowa i jego okolic. Pierwszego dnia po zakwaterowaniu zwiedzaliśmy kopalnie soli 
w Wieliczce. Zeszliśmy 135 m pod ziemię. Znajduje się tam 3 km krętych korytarzy                           
z wieloma komnatami. Każda z nich jest poświęcona innej sprawie m.in : wyglądu 
górników, legendzie o powstaniu kopalni itp. 
 Następnego dnia wyjechaliśmy do Zatoru, aby przeżyć niezapomniane chwile                                 
w Energylandii. Jest tu mnóstwo atrakcji : od tych dla najmniejszych dzieci (karuzele, 
łódeczki ), przez rollercoastery ( różnych wielkości ), aż do aqua parku. Niektórzy 
skorzystali również z Hyperiona – największego rollercoastera w tym parku.   Po bardzo 
krótkiej nocy spędzonej w wozach campingowych, wyjechaliśmy do Krakowa. Tutaj 
spotkaliśmy naszą przewodniczkę. Oprowadziła nas ona po Wawelu i starym mieście. 
Przy każdej okazji opowiadała nam historię oraz legendy związane z tym miejscem. Na 
początku weszliśmy na wzgórze Wawelskie, gdzie mieliśmy okazje zobaczyć pomnik 
smoka, zamek królewski, katedrę Wawelską oraz mogliśmy podziwiać panoramę miasta. 
Weszliśmy do krypty Pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywa ciało Józefa 
Piłsudzkiego oraz małżeństwo Kaczyńskich. 
Dalej, przechodząc pięknymi uliczkami zwiedzaliśmy kilka zabytkowych kościołów.                        
W końcu dotarliśmy na sukiennice. Tutaj mieliśmy chwilę czasu wolnego…   Przeszliśmy 
obok Barbakanu i obejrzeliśmy Pomnik Grunwaldzki. 
          To było niestety ostatnia rzecz, którą zobaczyliśmy w tym pięknym mieście.  Czas 
wracać… 

Alicja Służała i Nikola Dudzik kl. 7a 
 

 

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA KLASY 5D 

 

13 maja 2019 roku nasza klasa 5d uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej. Mieliśmy 
 zaszczyt poznania aż czterech  zawodów: optyka, optometrysty, ortoptysty i okulisty. 
Najdokładniej zaś optyka i okulisty. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i zaskakujących 
informacji np. jak wyciągnąć paproch z oka. Wielu uczniom podobały się etapy produkcji 
okularów, zarówno tych noszonych na co dzień, jak i tych do czytania. Panowie dużo nam 



 

opowiadali o różnych ciekawych urządzeniach i przyrządach. Mieliśmy szansę założyć 
okulary, które miały szkiełka do wady aż -25. Po ich założeniu było bardzo trudno 
zobaczyć przedmioty, ponieważ były bardzo rozmazane. Okulista zaprosił nas do 
swojego gabinetu i poprosił do badania jednego ochotnika. Zgłosiła się nasza koleżanka. 
Powiedział, aby usiadła na fotelu i zaczął badać jej wzrok. Na koniec  pokazał nam 
urządzenie, które potrafi odczytywać z okularów wadę wzroku, czyli sprawdza, czy szkła 
to plusy, czy minusy. Praca optyka i okulisty bardzo nam się spodobała. Cieszyliśmy się,                        
że nasza wychowawczyni zabrała nas na tak ciekawą i pełną informacji wycieczkę . 

                                                                                     Uczennica klasy 5d Patrycja Kozak 
 

                                                                                                                               
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018-19 

 

  
Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny 2018/2019 pani dyrektor Elżbieta Jadczak  
wręczyła dyplomy i pogratulowała uczniom, którzy za wysokie wyniki w nauce otrzymali 
stypendium. 

      W II półroczu nagrodzeni zostali: 
 Łabaj Kacper – kl.3a Gim. 
 Matuszewska Patrycja – kl.3a Gim. 
 Wyszkowska Anna – kl.3 a Gim. 
 Kocięcki Jakub – kl.3a Gim. 
 Bućko Patryk – kl.3a Gim. 
 Krysiak Klaudia – kl.3a Gim. 
 Lender Hanna – kl.3a Gim. 
 Jakubiec Nikola – kl.3c Gim. 
 Modzelewska Dominika – kl.3c Gim. 
 Kłek Małgorzata – kl.3c Gim. 



 

 Koprowski Dominik – kl. 8a 
 Nowak Amelia – kl.8a 
 Wiśniewski Jan – kl.8a 
 Korenik Karolina– kl.7a 
 Służała Alicja – kl.7a 
 Dudzik Nikola – kl.7a 
 Rybacki Tomasz – kl.7b 
 Osuch Wiktoria – kl.6d 
 Lender Karol – kl.6a 
 Sieńko Jakub – kl.6a 
 Ławrywianiec Izabela – kl.6a 
 Dymidziuk Kamil – kl.6b 
 Mazurowski Piotr – kl.6b 
 Grądzki Artur – kl.5a 
 Jachimowska Amelka – kl.5a 
 Kłek Lena – kl.5a 
 Kwiatkowska Milena – kl.5a 
 Kozak Patrycja – kl.5d 
 Lewkowicz Nathan – kl.5c 
 Trypucka Aleksandra – kl.5c 
 Iwanowska Maria – kl.4a 
 Krzyżewska Vanessa – kl.4a 
 Ławrywianiec Aleksandra – kl.4a 
 Falkowska Zuzanna – kl.4b 
 Karbownik Urszula – kl.4b 
 Strzyż Adam – kl.4b 
 Predko Anna – kl.4c 

 
Za wysokie wyniki sportowe stypendium otrzymał 

Sebastian Stankiewicz – kl.3c Gim. 
 
 

    
 
 
 
 



 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I WITAJCIE UPRAGNIONE WAKACJE !!! 

 


