Zakończenie roku szkolnego 2009/2010
Uroczystość zakończenie roku szkolnego 2009/2010 rozpoczęła się Mszą Św. W intencji
wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie na
hali sportowej pan dyrektor podziękował za całoroczną pracę nauczycielom i uczniom oraz
pogratulował sukcesów wyróżniającym się uczniom, którym później wręczył świadectwa z
wyróżnieniem i nagrody książkowe.
Akademię uświetnił występ uczniów klas III gimnazjum, którzy słowem i piosenką jeszcze
raz podziękowali za 10 lat wspólnie spędzonych chwil w tej szkole.

Pożegnanie klas III gimnazjum
Szkoła z perspektywy 10 lat to tytuł przedstawienia, które wystawiła ostatni raz na
deskach sali teatralnej klasa III a i III b gimnazjum.
Podczas spektaklu uczniowie pokazali, jak widzą pokój nauczycielski z jego zaletami i
wadami. Udało im się uchwycić najczęstsze przyzwyczajenia nauczycieli, począwszy od
charakterystycznych słówek, a skończywszy na typowym zachowaniu. Oczywiście słabostki
nauczycieli zostały uchwycone w sposób humorystyczny w postaci sparafrazowanych tekstów
literackich i muzycznych.
Uczniowie podziękowali za trud włożony w ich wychowanie i nauczanie wszystkim
rodzicom i nauczycielom, którym wręczyli symboliczną różę i własnoręcznie zrobione aniołki.
Bardzo było im miło, ponieważ na uroczystość przybyli prawie wszyscy byli i obecni
wychowawcy klas, a więc pani Anna Rapacz, Julia Opyd, Ewelina Teper, Pan Robert Krupowski
oraz Joanna Wietrzyk i Marcin Spychała.
Wzruszeń nie było końca. Wyjątkowym momentem podczas akademii było odśpiewanie
przez wychowawcę klasy III a gimnazjum pana Marcina Spychałę piosenki na ich temat, a
później złożenie podziękowań rodzicom uczniów klasy III b przez wychowawcę panią Joannę
Wietrzyk. Kolejnych wzruszeń dostarczy łpan dyrektor Jarosław Janik, który pogratulował
rodzicom tak wyjątkowych i uzdolnionych dzieci, które po raz pierwszy odkąd wprowadzono
egzaminy gimnazjalne osiągnęły najlepszy wynik w odniesieniu nie tylko do uczniów tej szkoły,
lecz również do uczniów gminy, powiatu i województwa. Kolejne słowa pochwały i dumy z
tegorocznych absolwentów padły z ust byłego wychowawcy pana Roberta Krupowskiego,
obecnego dyrektora szkoły w Skawie, który powiedział do uczniów klasy III a, iż byli
sztandarem tej szkoły przez te 10 lat.
Po oficjalnym przedstawieniu Paulina Kowalczyk wyświetliła przygotowany specjalnie na tę
okoliczność pokaz slajdów, który pokazał jak zmienili się uczniowie przez te10 lat, jak również
przypomniał najwspanialsze chwile spędzone w tej szkole. Następnie nauczyciele, rodzice i
uczniowie udali się na przygotowany poczęstunek.

Dzień Matki
Jedno jest serce, wiedz, jedno jedyne,
Co dzieli twe łzy, twoje smutki, radości,
Jedno jest serce, to serce matczyne,
Pełne dobroci i pełne radości.
A. Rudowcowa”Matka”
Matka- przyjaciółka, niania, powierniczka, opiekunka, piastunka. Matka – czuła, troskliwa,
kochająca, jedyna, godna szacunku, niepowtarzalna, idealna, serdeczna.
Taki portret matki przedstawiły dzieci z klasy 0 i klasy II na okolicznościowym spotkaniu
dzieci i mam z okazji Dnia Matki. Przy rytmach muzyki cygańskiej oraz przy akompaniamencie
muzyki klasycznej dzieci wyśpiewały swoim ukochanym mamom najczulsze słowa miłości i
podziękowały za troskę i opiekę.

Konstytucja 3 maja
Ten historyczny moment w dziejach naszego narodu uczciliśmy okolicznościową
akademią, którą przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum razem z panią Agnieszką Wojtowicz
i panią Marią Twaróg.
Podczas apelu przypominaliśmy wydarzenia historyczne, które doprowadziły do
uchwalenia drugiej na świecie a pierwszej w Polsce konstytucji. Pięknym motywem akademii był
odtańczony polonez do muzyki Fryderyka Chopina.

Misterium Męki Pański
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych uczniowie biorący udział w zajęciach
języka polskiego – projekt unijny Sięgaj po więcej oraz młodzież działająca przy Samorządzie
Uczniowskim wystawili w szkole Misterium Męki Pańskiej.

Praca nad przedstawieniem była bardzo trudna, uczniowie musieli opanować pamięciowo
długie role, należało przygotować wiele kostiumów, ponadto wielu z aktorów wyjeżdżało na
tygodniową wycieczkę do Anglii. Chociaż wystąpiło kilka usterek, młodzieży udało się wystawić
misterium i oddać ważność i wzniosłość wydarzeń, rozgrywających się u wzgórza Golgoty.
Szczególne uznanie należy się Przemkowi Zającowi, który wcielił się w rolę Judasza, po
pierwsze za to, że ją przyjął, po drugie za to, że opanował najdłuższy tekst, po trzecie za
wspaniałą, pełną ekspresji grę aktorską. Na pewno będzie go brakowało na scenie, gdy za parę
miesięcy opuści mury naszej szkoły. Podobne gratulacje należy złożyć apostołom Piotrowi
(Adam Dziechciowski) i Janowi (Andrzej Magiera) oraz żołnierzom, których grali Szymon Twaróg,
Marcin Latawiec, Mateusz Dziechciowski, Darek Kwak. Nie wolno zapomnieć o śpiewających
dziewczynach Paulinie Łabuz i Emilii Żurek, które wniosły w misterium nutę ogromnego bólu i
żalu. Trudno wymienić wszystkich aktorów, którym należą się brawa, jedno jest pewne, bez ich
zaangażowania nie udałoby się sprostać temu zadaniu.

Opiekę nad całością misterium sprawowała pani Elżbieta Kowalczyk, która w imieniu swoim i
uczniów gorąco dziękuje pani Marii Twaróg za pomoc w opracowaniu wielkopostnych pieśni,
wszystkim nauczycielom, którzy umożliwili aktorom ćwiczenie swych ról, rodzicom, którzy uszyli
stroje, paniom: Agacie Kapłon, Iwonie Magierze, Ewie Piłat, Zofii Latawiec, Małgorzacie
Stolarczyk, Halinie Rapciak; pani Marii Sawinie za wypożyczenie szat dla apostołów oraz
Mateuszowi Jurcowi za wykonanie kostiumu setnika.

W V rocznicę śmierci Jana Pawła II
Każdy z nas potrzebuje w życiu nauczyciela – przewodnika po ścieżkach i manowcach. Do
niedawna był nim niezastąpiony Papież Jan Paweł II. Dzisiaj nie ma Go wśród nas, jednak
wszyscy czujemy jego duchową obecność. Nie pozostawił nas samych, cały czas słyszymy jego
słowa, tak, jakby przemawiał do nas w tej chwili:
Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy
zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest
wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.
— Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
W rocznicę śmierci uczniowie klasy V wraz z panią katechetką Urszulą Janusz przypomnieli
wszystkim zgromadzonym najważniejsze chwile z życia Papieża i wypowiedziane przez niego
słowa które na zawsze pozostaną kierunkowskazem w naszym życiu.

Nie wszystkie czarownice muszą być złe, nie wszystkie muszą być
brzydkie!
Jak się okazuje, w naszej szkole rozwija skrzydła do lotu powstały niedawno teatr Młode
Talenty. W jego skład wchodzą uczniowie klasy IV, którzy 23.03.2010r. na deskach naszej sali
teatralnej wystawili premierową sztukę pt. Malutka Czarownica. Opowiadała ona o Malutkiej
Czarownicy, która pragnęła jak każda wiedźma ,wziąć udział w zlocie czarownic, ale zapomniała,
że jest jeszcze na to za mała. Kiedy okazało się, że prawdziwą czarownicą może być tylko zła
jędza, która czyni ludziom złe rzeczy, nasza bohaterka stwierdziła, że woli być dobrą czarownicą,
niż prawdziwą jędzą.
W rolach głównych wystąpiły: Ania Pępek, Paulina Zając, Kasia Magiera, Ewa Kwak i Ania
Zając. Swoim wyjątkowym urokiem oczarowała publiczność nieszczęśliwa kwiaciarka – Natalka
Miśkowiec. Należy również wspomnieć o specjalistach od efektów specjalnych i wyśmienitych
kupcach. Chociaż chłopcy handlowali owocami i warzywami, to jednak widać, że talent do handlu
pantoflami w Rdzawce nie zaniknie. Na uwagę zasługuje również Kamil Starmach, który jak na
najwyższego chłopca w klasie przystało, poprowadził całe przedstawienie.
Inscenizację obejrzeli z wielką uwagą najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy wraz z
panem dyrektorem i wychowawczyniami nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami. Nad
całością czuwała nauczycielka języka polskiego pani Elżbieta Kowalczyk, muzyką zajęła się pani
Maria Twaróg, a scenografią pani Ewa Affek.

Będziesz moją damą, czy tego chcesz czy nie! -Walentynki 2010
Walentynki to taki uroczy dzień! Powinien kojarzyć się nam z amorkami, serduszkami,
czekoladkami… a tymczasem daje sposobność do otwartej walki. Na ringu, któż by pomyślał,
stają dziewczyny kontra chłopcy. Toczy się walka… dobrze, że tylko na słowa, nie przypomina
bowiem ona świergotu gruchających gołąbków. Gdy jeden śpiewa Będziesz moją damą, inne
składają śluby panieńskie; gdy panienki recytują słodkie wierszyki, chłopcy pokazują marsowe
miny. Chyba mamy do czynienia z nie byle jakim węzłem gordyjskim. Przydałoby się, aby
zwyczajem naszych dziadów zjawił się taki, który stanowczo powie: będziesz moją damą, czy
tego chcesz czy nie!

Okolicznościową akademię przygotowali uczniowie klasy IV i V pod kierunkiem pani Magdaleny
Zając, pani Agnieszki Wojtowicz oraz pani Marii Twaróg.

Jak Bóg stworzył Babcię i dlaczego potrzebny jest Dziadek?
Na te pytania odpowiadają wnuczkowie z klasy II
szkoły podstawowej.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie klasy II szkoły podstawowej razem z paniami:
wychowawczynią Anną Rapacz i katechetką Urszulą Janusz przygotowali przedstawienie, które
pokazało, jak wielką rolę w życiu wnucząt odgrywa Babcia i Dziadek.
Jak się okazało, pojawienie się Babci na świecie, to nie był zwykły przypadek. Była to
przemyślana i z góry zaplanowana decyzja samego Boga, który przy pomocy Aniołów stworzył
dzieło wyjątkowe, idealne, właśnie Babcię. Jakież było zdziwienie Boga, gdy okazało się, że z jej
oczu płyną łzy! Szybko odnaleziono przyczynę tej niedoskonałości. Okazało się, że łzy nie były
dziełem boskim, były one widocznym znakiem nieposłuszeństwa dzieci. Musiały więc one
przyrzec, że nigdy nie dopuszczą się takiego przewinienia, aby z oczu ich babć płynęły łzy.
Dopiero po tej obietnicy Bóg pozwolił jej zejść na ziemię.
Dlaczego potrzebny jest Dziadek? Dzieci odpowiedziały krótko, chociaż lista zadań dla
Dziadka jest bardzo długa, ponieważ jest potrzebny i niezastąpiony.
Przepiękne przedstawienie pokazało każdej Babci i każdemu Dziadkowi, jak bardzo są oni
kochani przez swoje wnuki i, jak bardzo oni są potrzebni swoim wnukom!
Po przedstawieniu czekała na seniorów jeszcze jedna niespodzianka. Wspólny bal
karnawałowy z wnukami, kawa i ciastko.

Wśród nocnej ciszy pastuszkowie z klasy V usłyszeli głos…
Ledwo zasnęli, a jakaś dziwna łuna obudziła ich i wśród nocnej ciszy rozległ się głos:
Pastuszkowie, dzisiaj narodził się Bóg, idźcie jak najszybciej do Betlejem, oddajcie pokłon
Maleńkiemu. I poszli…
22 grudnia 2009r. uczniowie klasy V przedstawili w szkole tradycyjne Jasełka, które
wprowadziły wszystkich zgromadzonych w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Nie
zabrakło więc Dzieciątka, Maryi i Józefa, pastuszków a także ludzi obojętnych na potrzeby
innych: bogaczy, Żydka. Udanej grze młodych aktorów towarzyszyła piękna, zimowa sceneria
oraz przejmująca, nastrojowa muzyka. Refleksyjne pastorałki przypomniały wszystkim, że w
nadchodzących dniach nie wolno nam zapomnieć o bliskich i samotnych.
Nad całością przedstawienia czuwali wychowawca klasy V pan Andrzej Błachut oraz katechetka
pani Urszula Janusz.
Tego dnia pan Dyrektor Jarosław Janik, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Dominika Główka oraz uczniowie klasy V złożyli okolicznościowe życzenia bożonarodzeniowe
wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom oraz uczniom.
W Betlejem mieście
Zbawiciel się rodzi,
Niech się Wam mili
Najlepiej powodzi.
Niech Wam służy szczęście
O każdej godzinie
I niech Was dobrego
Nic w życiu nie minie.

Mikołajki – czas prezentów
Przyjedź do nas Mikołaju... Te słowa piosenki słychać było w szkole już od rana, zwłaszcza
w oddziale przedszkolnym. A dlaczego? Każdy to wie. Dzisiaj do grzecznych dzieci przychodzi
Mikołaj. Zwróćcie uwagę, przychodzi, nie przyjeżdża, bo śniegu nie ma, nie ma co się dziwić!
Dobrze, że zabawki nadal są, bo wtedy byłoby nieco gorzej. Ale przejdźmy do sedna sprawy.
Na początku, Samorząd Uczniowski działający pod okiem pani Elżbiety Kowalczyk, wystawił dla
najmłodszych dzieci bajkę pt. Czerwony Kapturek.

Była więc dziewczynka, mama, babcia, zły wilk, no i bohater Gajowy. Potem przyszedł
Mikołaj, troszkę niskiego wzrostu, ale od dzieci wyższy i udał się z maluchami do klas. Tam
nastąpiło rozdawanie paczek i zapanowała ogólna radość. Później Mikołaj odwiedził starszych
uczniów, a nawet nauczycieli i dyrektora. O 11.30 musiał nas pożegnać i iść do innych,
grzecznych dzieci.
Niektórzy uczniowie, którzy nie wiedzieć czemu, nie wierzą w Mikołaja, pojechali do kina
na film pt. Opowieść wigilijna, jeszcze inni na film pt. Nowe przygody Mikołajka.

Aby Polska była wolna i niepodległa
11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Ustanowiono je, aby uczcić odzyskanie
niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku, po 123 latach niewoli.
Z okazji rocznicy tego wyjątkowego dnia, uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Bożeny
Sadkowskiej i pani Mirosławy Ponickiej, przedstawili okolicznościowy apel, w którym kolejny raz
przybliżyli najważniejsze chwile z życia naszego narodu, od utraty niepodległości, aż po jej
odzyskanie, jak również uczcili pamięć wszystkich tych, którzy walczyli o niepodległość Polski.
Przemawiające do serca każdego widza słowa patriotycznego tekstu mówionego i
śpiewanego oraz oddziałujące na wyobraźnię odgłosy toczącej się walki, zapewniły wszystkim
oglądającym chwile pełne uniesień, a młodym aktorom pełne uznanie Pana Dyrektora, grona
pedagogicznego i uczniów.

Ślubowanie klasy I
18 października przyszedł czas, aby wychowankowie pani Grażyny Jurzec, zdali swój
pierwszy egzamin przed Dyrektorem szkoły i rodzicami. Zebrali się więc oni na sali teatralnej,
aby udowodnić, że są gotowi stać się prawdziwymi uczniami naszej szkoły.
Jak wiemy, na żadnym sprawdzianie nie jest łatwo. Taki los czekał też pierwszoklasistów.
Czego oni nie musieli pokazać, aby dostąpić zaszczytu ślubowania. Aż strach pomyśleć, co ich
czeka za kilka lat. Poprzeczka będzie przecież wyższa!
Najważniejsze jednak, że wszystko poszło jak po maśle. Mazurek Dąbrowskiego został
pięknie odśpiewany, umiejętności polonistyczne i matematyczne zaliczone, zasady ruchu
drogowego opanowane, tekst ślubowania zatwierdzony. Panu Dyrektorowi Jarosławowi Janikowi
nie pozostało nic innego, jak przyjąć młodych uczniaków do społeczności szkolnej, co też
uczynił.
Trzeba było widzieć miny pierwszoklasistów, gdy wymawiane były magiczne słowa:
Mianuję cię uczniem klasy pierwszej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce…

Dzień Nauczyciela w zimowej szacie
Tego ranka nauczycieli i uczniów przywitała zimowa sceneria: z nieba spadał biały puch, w
policzki szczypał delikatny mrozik. Każdy zadawał sobie pytanie: czy to na pewno 14
października?
Jednak o godz. 9.30 już nikt nie miał żadnych wątpliwości. To był 14 października. Z tej
okazji uczniowie postanowili rozgrzać atmosferę w szkole i zaprosili na uroczystą akademię
wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły! Na sali teatralnej obok honorowych gości
zgromadzili się uczniowie, a wkrótce na scenie pojawił się cygański tabor. Piękne kobiety,
kolorowe stroje, porywająca muzyka sprawiły, że na teatralnej szybko powiało ciepłem
rozpalonego ogniska. Ogrzać przy nim mogli się nasi biedni uczniowie, którzy właśnie w ten
zimowy dzień wybrali się na wagary. Z wielkim żalem opowiadali Romom o swym smutnym
losie, ciągłych zadaniach i klasówkach oraz niewyrozumiałych nauczycielach, którzy dawno
zapomnieli o tym, że kiedyś i oni byli uczniami.
Z okazji święta przewodnicząca SU Dominika Główka złożyła gorące życzenia wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły, po czym wraz z innymi uczniami wręczyła im kwiaty.
Okolicznościowe życzenia złożyli również Pani Anna Potaczek - przewodnicząca Rady Rodziców
oraz Dyrektor szkoły Jarosław Janik.
Nad całością przedstawienia czuwała Pani Elżbieta Kowalczyk, Ewa Affek i Maria Twaróg.

Inauguracja roku szkolnego 2009/2010
Inauguracja roku szkolnego 2009/2010 przypadła dokładnie w 70 rocznicę wybuchu II
wojny światowej. Dlatego obok napisu „Witaj szkoło” pojawił się inny „Pamiętamy 1939-1945”.
Wiemy, że tamtego dnia uczniowie nie zasiedli w szkolnych ławkach, u niektórych w ręku
zamiast długopisu pojawił się karabin, dla wielu był to czas wielkiej próby i bohaterstwa.
Pamiętając o tragicznej przeszłości uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Marii Twaróg,
przygotowali okolicznościową akademię, podczas której głośno zaapelowali o pokój na świecie!
Podczas otwarcia nowego roku szkolnego głos zabrał pan Dyrektor Jarosław Janik, który
przedstawił uczniom nowych nauczycieli: panią Zuzannę Radosz – nauczycielkę fizyki oraz
księdza proboszcza Piotra Wojtyłę, który będzie uczył religii w klasie I i II szkoły podstawowej, a
także podał aktualne informacje o pracy szkoły.
Wszystkim zebranym życzył owocnej pracy.

