Nowy rok szkolny 2010/2011
Po dwumiesięcznej przerwie znowu w naszej szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek,
który wezwał wszystkich nauczycieli i uczniów do podjęcia nowych obowiązków.
Dyrektor szkoły, pan Jarosław Janik, przywitał wszystkich nauczycieli, rodziców i
uczniów, przedstawił nowych pedagogów panią Krystynę Czyszczoń, nauczycielkę od
wychowania do życia w rodzinie oraz nauczycieli religii pana Janusza Kopycińskiego i
brata Waldemara Ligarzewskiego, a także zapoznał z pierwszymi, ważnymi dla szkoły
ogłoszeniami.
Po części oficjalnej wystąpiła grupa uczniów, która pod okiem pani Marii Twaróg
przygotowała okolicznościową akademię dotyczącą między innymi rocznicy wybuchu
II wojny światowej.
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie zostali
poinformowani o kolejnych dniach nauki oraz poinstruowani o potrzebie
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Ślubuję być…
8 października w naszej szkole stała się rzecz niesłychana. Otóż uczniowie klasy I
zostali zaczarowani przez złą czarownicę i nie mogli stać się godnymi uczniami tejże
szkoły. Na szczęście z pomocą przybyła do nich dobra wróżka, która obiecała ich
odczarować, ale tylko po spełnieniu kilku warunków.
Maluchy z najmłodszej klasy musiały przebyć bardzo długą drogę, aby udowodnić
dobrej wróżce, że są godni miana uczniów klasy I. I tak odwiedziły między innymi

krainę polskości, pracowitości, muzyki, gdzie wykazały się wiedzą i umiejętnościami
pozwalającymi na stwierdzenie, że każde ich kroki zdążają ku ich doskonałości.
Po tym zapewnieniu uczniowie mogli przystąpić do złożenia ślubowania oraz zostać
pasowani na uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce, którego
to aktu dokonał sam Dyrektor, pan Jarosław Janik. Po wręczeniu legitymacji szkolnej
oraz odciśnięciu swojego palca w kronice szkolnej prowadzonej przez Samorząd
Uczniowski pierwszoklasiści udali się na okolicznościowy poczęstunek.

IV Rajd papieski szlakami Jana Pawła II na Halę Krupową
W odezwie na apel Jana Pawła II, który prosił: Pilnujcie mi tych szlaków… oraz dla
uczczenia jego pontyfikatu uczniowie naszej szkoły udali się 8 października na Halę
Krupową, gdzie zmówili okolicznościową modlitwę dziękczynną za dar posługi
kapłańskiej Jana Pawła II oraz w intencji jak najszybszego wyniesienia go na ołtarze.
Jak twierdzą rajdowicze słoneczna pogoda i przepiękne widoki sprzyjały refleksji na
temat życia i działalności papieża oraz piękna świata i wielkości Stwórcy.

I tak nieprzerwanie trwają obok siebie dwa antagonizmy:
uczeń i nauczyciel…
14 października to dzień kiedy ster władzy w szkole przejmują uczniowie. To oni
dziękują wszystkim pedagogom za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie oraz
przygotowują okolicznościową akademię, na której nie brakuje śmiesznych, czasami
uszczypliwych wierszyków czy piosenek. Nie ma czemu się dziwić, bo kiedy uczniowie
mają szansę powiedzieć nauczycielom to, co czują, jak nie w dniu ich święta? I cóż
mogą na tę prawdę odpowiedzieć nauczyciele? Nic. Wszak dobrze wiedzą, że bez
uczniów nie ma nauczycieli, ale i bez nauczycieli nie ma uczniów.

Święto Odzyskania Niepodległości
Są święta narodowe, które wielkimi literami wpisują się w kalendarz imprez
szkolnych. Jednym z nich jest Święto Odzyskania Niepodległości. Co roku uczniowie
naszej szkoły przypominają chwalebne czyny polskich patriotów i uświadamiają nam,
zgromadzonym na apelu, jak wielką wartością dla nas Polaków powinna być wolna
Ojczyzna. Tak było i dzisiaj. W tamte czasy przenieśli nas uczniowie klasy V i VI,
którzy pod kierunkiem pani Agnieszki Wojtowicz i Pani Magdaleny Zając przygotowali
okolicznościową akademię.

Gerda i Kaj zapowiadają Mikołajki
Tegoroczne Mikołajki rozpoczęli uczniowie klasy V, którzy wraz z panią Elżbietą
Kowalczyk przygotowali inscenizację baśni Jana Christiana Andersena Królowa
Śniegu. Kiedy na scenie pojawiła się biała królowa, a wokoło powiało chłodem,
wszyscy wiedzieli, że zawitała u nas prawdziwa, sroga zima. Osłodzić ją mogła tylko
wizyta Świętego Mikołaja. Zanim do tego doszło, najmłodsi uczniowie mogli przenieś
się w magiczny świat baśni i śledzić niebezpieczne przygody Gerdy, która w
poszukiwaniu Kaja musiała przebyć długą i niebezpieczną drogę. Dziewczynce nie
straszne było zimno, nie przestraszyła się nawet zbójców, do celu prowadziło ją
gorące serce. Dowiedziała się również, że dobrze w życiu jest mieć kochającą babcię
i prawdziwych przyjaciół.

W oczekiwaniu na Nowy Rok
W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia pani Joanna Wietrzyk z uczniami naszej
szkoły zagościła w jednej z góralskich rodzin. Miała wiele szczęścia, ponieważ trafiła
na odwiedziny prawdziwych kolędników; wysłuchała wspomnień babci i dziadka o
życiu, które chociaż bez telewizora i komputera okazało się barwne i chyba nawet
weselsze od dzisiejszego; spotkała Stary i Nowy Rok; wysłuchała pięknych kolęd i
pastorałek, jakich w Ostrowcu nigdy nie dane jej było usłyszeć, a na dodatek
usłyszała wiele dobrych słów na nadchodzący czas Bożego Narodzenia i Nowego
Roku.
Życzeniami pełnymi ciepła podzieliła się także z nami, widzami tego, jakże
refleksyjnego przedstawienia.

Babciu, Dziadku cóż Wam dam…
Jest taki dzień bardzo ciepły, nie ten grudniowy, a styczniowy. Wtedy gościmy w
szkole nasze kochane Babcie i naszych kochanych Dziadziusiów. Mamy dla nich wiele
gorących słów ułożonych w bukiet najpiękniejszych i najcudowniej pachnących
kwiatów, zroszonych łezką wzruszenia, związanych więzami rodzinnymi, które płyną z
głębi dziecięcych serc.
Babciu, Dziadku cóż Ci dam …myślimy w tym dniu. Za serce, które dla mnie bije, za
czas, który dla mnie masz, za świat, który przede mną otwierasz …może mnie
samego?

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY NA WESOŁO I SPORTOWO
Pierwszy dzień wiosny, tradycyjnie zwany dniem wagarowicza, upłynął w naszej
szkole pod znakiem dobrej zabawy.
Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów i nauczycieli program, na który
składał się: konkurs piosenki śpiewanej – karaoke, konkurs, Jaka to melodia, mecz
piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców z gimnazjum oraz budzący najwięcej emocji
mecz piłki nożnej i siatkowej - uczniowie kontra nauczyciele. Na zakończenie i
ostudzenie zapału uczniów wyświetlono film Piraci z Karaibów.
Młodsi uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami wyruszyli w plener, aby
pożegnać złą zimę. Nieśli ze sobą marzannę. Podczas pięknej, słonecznej pogody
oraz przy śpiewie ptaków nie trudno było rozstać się ze śniegiem, mrozem i zimnem,
którą niesiona kukła symbolizowała. Uczniowie I gimnazjum powitali wiosnę na
Babiej Górze, chociaż tam raczej królowała jeszcze zima.
Wszyscy spędzili ten dzień miło i wesoło.
VI ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
Pamiętając o Wielkim Polaku, chlubie narodu polskiego, który nauczając, poruszał
najtwardsze sumienia ludzkie, który pochylał się nad chorymi, biednymi, walczył o
godność człowieka, był rzecznikiem Bożej miłości, uczniowie naszej szkoły przy wraz
z panią Marią Twaróg przygotowali okolicznościowy apel, upamiętniający rocznicę
śmierci papieża.
Uczniowie przypomnieli chwile, kiedy po śmierci papieża, sześć lat temu, tysiące osób
wołało Santo subito, zaznaczyli, że dzisiaj możemy cieszyć się wiadomością, że już 1

maja 2011r. w odpowiedzi na to wołanie, Jan Paweł II uosobienie dobra, prawdy,
życiowej mądrości i ŚWIĘTOŚCI zostanie ogłoszony błogosławionym.
O rocznicy przejścia Ojca Świętego na drugą stronę życia pamiętał również Samorząd
Uczniowski, który podtrzymując zapoczątkowaną przez pana Roberta Krupowskiego
tradycję palenia ogniska na parkingu koło cmentarza, przygotował okolicznościową,
góralską watrę. Przy dźwiękach gitary i śpiewie ulubionych pieśni papieża proboszcz
oraz zgromadzeni na parkingu uczniowie i mieszkańcy Rdzawki czekali na wybicie
godziny 21.37, aby chwilą ciszy i modlitwą uczcić postać Wielkiego Człowieka, Polaka,
Papieża.
KATYŃ – GOLGOTA WSCHODU

I znów zapłakała
Nad swoimi dziećmi
Zraniona Ojczyzna…
W rocznicę wydarzeń katyńskich i tragedii smoleńskiej uczniowie klasy III gimnazjum
pod kierunkiem pani Elżbiety Kowalczyk przygotowali okolicznościowy apel pt. Katyń
– Golgota Wschodu. Był on próbą odtworzenia tragicznych losów kwiatu polskiej
inteligencji oraz próbą zabrania głosu w sprawie, która 10 kwietnia na nowo będzie
budzić wiele wspomnień, ale i kontrowersji. Choć sprawa katyńska ujrzała światło
dzienne, tak samo, jak katastrofa w Smoleńsku, to jednak obie owiane są mgłą
tajemnicy, niedomówień, zroszone łzą tych, którzy utracili tam swych najbliższych.
Naszym zadaniem jest tej prawdy szukać, domagać się jej i nie zapominać o niej.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE W OBYCZAJU
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy uczniowie klasy III edukacji
wczesnoszkolnej oraz uczniowie II gimnazjum przygotowali odpowiednio dla
młodszych i starszych koleżanek i kolegów oraz zgromadzonych nauczycieli apel

wielkanocny, który przybliżył oglądającym znane, mniej znane i całkiem już
zapomniane zwyczaje związane z tym okresem w roku kalendarzowym.
Po apelu przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Natalia Kościelniak złożyła panu
Dyrektorowi, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim koleżankom i kolegom życzenia
zdrowych i wesołych Świąt wielkanocnych. Do życzeń tych dołączyli się również
młodsi koledzy z wychowawcą panią Anną Wróbel.
Nad oprawą muzyczną oraz dekoracją sali teatralnej czuwała pani Maria Twaróg.
DZIEŃ MATKI
Jest jeszcze taka miłość
ślepa bo widoczna
jak szczęśliwe nieszczęście
pół radość pół rozpacz
ile to trzeba wierzyć
milczeć cierpieć nie pytać
skakać jak osioł do skrzynki pocztowej
by dostać nic
za wszystko
miej serce i nie patrz w serce
odstraszy cię kochać
Ks. Jan Twardowski „Jest”

Z okazji Dnia Matki podopieczni pani Anny Żurek oraz pani Magdaleny Luberdy, czyli
najmłodsze dzieci z naszej szkoły, wystawili przygotowany przez nich program
artystyczny, w którym podziękowali swoim mamusiom za dar życia oraz codzienną
opiekę. Po przedstawieniu wszyscy udali się na słodki poczęstunek.
DZIEŃ DZIECKA

Trzy rzeczy zostały
-Alighieri Dante-
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Dzieci są kochane, chociaż czasami bardziej przypominają diabełki, niż aniołki.
Pierwszego czerwca zostaje im jednak wszystko wybaczone, a wszystko przez te
oczy… Dla nich też z okazji dnia dziecka przygotowano wiele atrakcji.
Z myślą o wszystkich dzieciach uczniowie klasy V oraz klasy III gimnazjum wystawili
dwa spektakle teatralne: inscenizację baśni J. Ch. Andersena pt. „Calineczka” i
teatrzyk kukiełkowy na podstawie norweskiej baśni pt. „Biały wilk”, nad którymi
pracowali w ramach kółka teatralnego i projektu unijnego „Sięgaj po więcej” wraz ze
swoim opiekunem panią Elżbietą Kowalczyk.

Panie: Anna Rapacz, Grażyna Jurzec i Anna Wróbel objęły
wychowanków podczas Parady Dzieci Świata w Rabce – Zdroju,
przez burmistrz miasta panią Ewę Przybyło.
Grupa uczniów świętowała ten dzień nad polskim morzem, jeszcze
Targu w kinie, a te dzieci, które zostały w szkole, brały udział
sportowych.

opieką swoich
zorganizowanej
inna w Nowym
w rozgrywkach

W POSZUKIWANIU KWIATU PAPROCI
W przedostatni dzień roku szkolnego uczniowie klasy IV wraz z opiekunem
panią Bożeną Sadkowską zaprosili wszystkich obecnych w szkole do wspólnej zabawy
pod znakiem kwiatu paproci.
Na początku obejrzeliśmy udaną inscenizację baśni Kwiat paproci, później
braliśmy udział w poszukiwaniu kwiatu na terenie naszej szkoły, by na końcu przy
wspólnym grillu świętować zakończenie roku szkolnego.
Impreza w szkole i plenerze udała się znakomicie i wszyscy mają nadzieję, że
wspólne zabawy połączone z pieczeniem kiełbasek wpiszą się w tradycję naszej
szkoły.

OSTATNI DZWONEK W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Dzień, na który z utęsknieniem czekają wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły,
przypadł w tym roku 22 czerwca. Jak co roku rozpoczął się on uroczystą Mszą świętą
w kościele parafialnym i okolicznościową akademią w szkole, przygotowaną przez
klasę III gimnazjum.
W tym dniu poznaliśmy uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, a
także tych, którzy przez cały rok aktywnie pracowali na rzecz klasy i szkoły. Później
nadszedł czas na spotkanie z wychowawcą , odbiór świadectw i upragnione wakacje!

