Rok szkolny 2011/2012
POWAKACYJNY POWRÓT DO RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ
Wraz z pierwszym dzwonkiem w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny 2011/2012.
Okolicznościowy apel przygotowała pani Maria Twaróg, która wraz z uczennicami klasy VI powróciła
na chwilkę do beztroskich, wakacyjnych dni, nie omieszkując wypomnieć kapryśnej pogodzie
deszczowych, nudnych i zimnych dni.
Po części artystycznej Dyrektor szkoły przedstawił uczniom i rodzicom nowych pedagogów, zapoznał z
nowymi zarządzeniami, a także przypomniał o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w szkole i na
ulicy.
Jak każe tradycja, kolejnym punktem dnia było spotkanie z wychowawcą, na którym oprócz wrażeń z
wakacji omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne. I tak nastał czas na naukę.

WYPRAWA NA ĆWILIN W HOŁDZIE PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II
6 października nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wyruszyli na Ćwilin, kolejnym szlakiem, po którym
zmierzał Karol Wojtyła. Jak co roku celem wycieczki było upamiętnienie dnia wyboru naszego rodaka
na papieża, a w tym roku również podziękowanie za ogłoszenie Go błogosławionym.
Rajdowicze, zwłaszcza ci, którzy wchodzili na Ćwilin najbardziej stromym stokiem i nim z niego
schodzili, na pewno na długo zapamiętają tę trasę.
Młodsi uczniowie z klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej uczcili papieża Polaka wędrując na Rabską
Górę.

PIERWSZAKI ŚLUBUJĄ…
13 października podopieczni pani Anny Wróbel przeżywali swoje pierwsze ślubowanie. Przyrzekali oni
być wzorowymi uczniami szkoły, zdali również egzamin z wiedzy o naszej ojczyźnie.
Nad oprawą wokalną i taneczną tej uroczystości czuwała pani Maria Twaróg.

UCZNIOWIE NAUCZYCIELOM
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy III gimnazjum oraz członkowie Samorządu
Uczniowskiego przygotowali okolicznościową akademię, na której złożyli całemu gronu
pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły serdeczne życzenia oraz podziękowania za trud wkładany
w swoją pracę.
Uczniowie w typowy dla nich sposób przedstawili obraz naszej szkoły, nie stroniąc od licznych aluzji i
parodii. Klaudia Rusnak, wokalnie uzdolnieni chłopcy z klasy III gimnazjum oraz Łukasz Piłat i
Maksymilian Kowalczyk uświetnili swoimi występami całe widowisko.
Pomoc w organizacji akademii okazały uczniom nauczycielki, pani Joanna Wietrzyk, Maria Twaróg i
Elżbieta Kowalczyk.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Oddając hołd tym, którzy zginęli za Ojczyznę, uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Bożeny
Sadkowskiej i pana Janusza Kopycińskiego przygotowali okolicznościową akademię, upamiętniającą
wydarzenia z 11 listopada 1918 roku.
Tym razem piątoklasiści wybrali się do muzeum, aby zapoznać się z pamiątkami historycznymi z końca
XIX i początków XX wieku. Dzieci nie były jednak zainteresowane historią Polski i nudziły ich wywody
pani przewodnik, jednak do czasu… Gdy z muzealnych portretów zeszli przodkowie uczniów oburzeni
brakiem świadomości narodowej dzieci, rozpoczęła się niecodzienna wędrówka. Dzięki barwnej
opowieści pra pra dziadka (Filip Słoński) pra pra babki (Paulina Piłat) i damy z portretu (Weronika
Kowalczyk), młodzi ludzie wrócili do czasów rozbiorów, walk narodowowyzwoleńczych z 1830 i 1863
roku oraz bohaterskiej walki o niepodległą Polskę w czasie I wojny światowej. Zrozumieli, jak wielkich
czynów dokonali polscy patrioci walczący o wolność naszej ojczyzny i za co powinni być im wdzięczni.

Przejmujące sceny walki (Szymon Zając, Bartłomiej Jurzec, Mateusz Wojtowicz i Sebastian Chudy),
nastrojowa muzyka i żołnierskie piosenki (Mateusz Starmach, Karol Jurzec) oraz okolicznościowe
wiersze (Angelika Czyszczoń, Natalia Biernat, Beata Miśkowiec i Anna Jurzec) dopełniły obraz tamtych
tragicznych wydarzeń, jak i wielkich dokonań Polaków.
Mamy nadzieję, że ta, jakże udana patriotyczna uroczystość szkolna na długo zagości w pamięci
wszystkich uczniów naszej szkoły.

MIKOŁAJKI 2011
Tegoroczne spotkanie z Mikołajem poprzedziła inscenizacja baśni Jana Christiana Andersena pt.
Księżniczka na ziarnku grochu. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy IV pod kierunkiem pani
Elżbiety Kowalczyk, gościnnie wystąpiły dwie uczennice z klasy II. Dzięki baśniowej scenerii i
nastrojowej muzyce nie trudno było wprowadzić wszystkich oczekujących na mikołajkowe prezenty w
błogi, świąteczny nastrój. Pomoc w dekorowaniu sali teatralnej zaoferowały panie Maria Twaróg i Ewa
Affek.

KIEDY NARÓD ZAPOMNI, KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ
W 30 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego pan Andrzej Kubiński razem ze swoimi wychowankami
oraz pozostałymi uczniami gimnazjum przygotował rekonstrukcję zamieszek ulicznych, które
13.12.1981 roku miały miejsce w niejednym polskim mieście. Kulminacyjne starcie „oddziałów MO”
oraz „członków Solidarności” i ludności cywilnej miało miejsce na moście koło szkoły. Nie zabrakło
petard, świec dymnych czy wycia syren. Po zajściach ulicznych uczniowie II gimnazjum kontynuowali
swój program artystyczny na sali teatralnej. Przybyłym gościom przedstawili oni montaż słowno –
muzyczny poświęcony nie tyle rocznicy wydarzeń grudniowych, co ludziom, którzy ponieśli ofiarę za
to, abyśmy dzisiaj byli wolni. Przygotowany spektakl, zarówno ten uliczny, jaki i teatralny na pewno na
długo pozostanie w pamięci młodego pokolenia, które tragedię tamtych dni, może pamiętać tylko z
kart podręcznika historii lub wspomnień rodziców.

JASEŁKA KLASY III
W tym roku tradycję szkolnych Jasełek pielęgnowali uczniowie klasy III. Pieczę nad całością
przedstawienia sprawowały panie Grażyna Jurzec i Maria Twaróg. Pracy miały niemało, bo i pojawiły
się cuda na niebie, i pastuszkowie strasznie byli niepokorni, a cóż dopiero mówić o Herodzie, Diable
czy Śmierci. Mimo różnych trudności wszystko przebiegło sprawnie: Maryja powiła Dzieciątko,
Herodem zajęły się „służby specjalne”, nawet przybyli trzej królowie: Kacper, Melchior i Baltazar.
Przedstawienie podobało się tak bardzo, że można je będzie zobaczyć jeszcze raz 2 lutego. Serdecznie
zapraszamy.

BOŻE NARODZENIE Z DZIEWCZYNKĄ Z ZAPAŁKAMI
Święta Bożego Narodzenia to okres, na który z utęsknieniem czekają wszyscy ludzie, zwłaszcza
dzieci. Kojarzy się on z choinką, prezentami, czasem, kiedy każdy może usiąść przy rodzinnym stole,
połamać się opłatkiem, złożyć życzenia.
Niestety ten świąteczny czas nie dla wszystkich jest tak łaskawy. Dlatego uczniowie klasy VI pod
kierunkiem pani Elżbiety Kowalczyk oraz złotych rączek pani Marii Twaróg i pani Ewy Affek, wystawili
spektakl teatralny oparty na baśni „Dziewczynka z zapałkami”, w którym przypomnieli tragiczne losy
dziecka i pokazali, że nie musiały one skończyć się tak smutno. Dzięki ludziom dobrego serca można
pomóc tym, którzy święta Bożego Narodzenia zazwyczaj spędzają samotnie, czasami bez kromki
chleba.
Szóstoklasiści składając życzenia świąteczne pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom prosili,
aby w nadchodzących dniach nikt z nas nie był obojętny na potrzeby innych i, aby dla nikogo nie
zabrakło miejsca przy wspólnym stole.

DLA CIEBIE DZIECINO MAŁA DZISIAJ ŚPIEWA SZKOŁA CAŁA
Pod tym hasłem, w przeddzień zimowej przerwy świątecznej, rozpoczął się między klasowy
przegląd kolęd i pastorałek. Zorganizował go katecheta pan Janusz Kopyciński, który z pozostałymi
członkami jury: paniami Marią Twaróg i Agnieszką Wójtowicz oraz ks. Krzysztofem przysłuchiwał się
naszym uczniom i oceniał ich zdolności wokalne. Na szkolnej scenie debiutowali także najmłodsi
wielbiciele gry na skrzypcach. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni gromkimi brawami,
pan Janusz postarał się także o nagrody rzeczowe. Przy śpiewie kolęd i pastorałek wszystkim miło
upłynął dzień.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Z okazji święta wszystkich babć i dziadków podopieczni pani Anny Rapacz, czyli dziewczynki i
chłopcy z klasy II, przedstawili przygotowany przez siebie spektakl słowno-muzyczny i taneczny,
który zachwycił nie tylko przybyłych na tę uroczystość seniorów, lecz także pana Dyrektora i
zaproszonych nauczycieli. Oprócz pięknej deklamacji i zdolności wokalnych uczniów na uwagę
zasługiwał przygotowany przez panią Marię Twaróg menuet oczywiście w wykonaniu drugoklasistów.
No, no, czego te dzieci nie potrafią. Do życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka dołączyli także uczniowie
klasy IV, którzy z tej okazji jeszcze raz wystawili baśń pt. „ Księżniczka na ziarnku grochu”.

VII rocznica śmierci bł. Jana Pawła II
2 kwietnia o godz. 21.00 z inicjatywy opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Elżbiety
Kowalczyk i jego członków oraz ks proboszcza Piotra Wojdyły zostało rozpalone ognisko
upamiętniające Wielkiego Polaka Jana Pawła II. O rocznicy śmierci polskiego papieża
pamiętali nie tylko dorośli mieszkańcy Rdzawki lecz przede wszystkim młodzież
gimnazjalna, która licznie przybyła na symboliczne spotkanie przy watrze i która swą
modlitwą oddała cześć zmarłemu papieżowi. Szczególne podziękowanie ks proboszcz
kierował do inicjatora tej tradycji, przypomnijmy pana Roberta Krupowskiego - byłego
nauczyciela i opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a także do młodzieży, która
przygotowała i rozpaliła ogień - chłopcom z klasy III gimnazjum, nie zapomniał również o
pani Marii Twaróg która grą na gitarze uświetniła obchody rocznicy śmierci papieża.

Straż Graniczna w naszej szkole
4 kwietnia w ramach programu edukacyjnego "Zastanów się, czy warto?" naszą szkołę
odwiedzili funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem oraz ich
czworonożny przyjaciel "specjalizujący" się w wykrywaniu narkotyków. Goście spotkali się
z uczniami gimnazjum i przybliżyli im zagrożenia, jakie mogą nieść ze sobą środki
odurzające, a także jak je rozpoznawać i jak się ich wystrzegać. Kulminacyjnym punktem
programu był pokaz umiejętności psa w wykrywaniu narkotyków. Prelekcja spotkała się z
żywym zainteresowaniem uczniów, w związku z czym dyrektor szkoły zaproponował
kolejne spotkanie profilaktyczne.

Golgoto...
Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy Natalia Kościelniak - przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego - złożyła wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom
okolicznościowe życzenia i zaprosiła na apel wielkanocny. Montaż słowno-muzyczny
przygotowany przez członków Samorządu Uczniowskiego przy współpracy p. E.

Kowalczyk i M. Twaróg zachęcał do refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa oraz
zmartwychwstaniem. W apelu wykorzystano teksty ks Jana Twardowskiego oraz pieśni
wielkopostne. Po przedstawieniu głos zabrał dyrektor szkoły, który złożył życzenia
wielkanocne nauczycielom i uczniom.

O TYM DNIU PAMIĘTA KAŻDE DZIECKO – DZIEŃ MATKI
Z okazji Dnia Matki dzieci z grupy przedszkolnej pani Anny Żurek i pani Magdaleny Luberdy wystąpiły
przed swoimi mamusiami z przygotowanym przez siebie programem. Wdzięcznie wyrecytowane
wierszyki i słodko zaśpiewane piosenki, jak zawsze wycisnęły łzę wzruszenia u mam oglądających
swoje pociechy na scenie. Po okolicznościowej akademii zostały one zaproszone na słodki
poczęstunek, gdzie razem ze swoimi dziećmi świętowały swój dzień w roku. Z tej okazji, jak również z
okazji Dnia Ojca, swój program artystyczny pokazała klasa IV, która z wychowawcą panią Joanną
Wietrzyk zaprosiła na 17.00 do szkoły swoich rodziców. I tutaj nie zabrakło emocji i radości z występu
najdroższych pociech.

O TYM DNIU POWINIEN PAMIĘTAĆ KAŻDY DOROSŁY – DZIEŃ DZIECKA
W tym dniu, w naszej szkole zaprezentowali się uczniowie niezwykle zdolni i tak samo nieśmiali. Długo
trzeba było ich namawiać, aby pokazali drzemiące w nich talenty. Na początku wystąpił szkolny teatr
„Młode talenty”, którego aktorzy sięgnęli po repertuar kabaretowy i odegrali scenki na temat Euro
2012. Później swoje zdolności muzyczne zaprezentowało rodzeństwo Paulina i Łukasz Piłat, które
zagrało dwa przeboje: Ai Se Eu Te Pego i Żono moja. Po nich byliśmy świadkami sztuki baletowej w
wykonaniu Blanki Słońskiej. Następnie swoje zdolności wokalno - muzyczne zaprezentowały uczennice
z klasy V i klasy VI, które zagrały na gitarze piosenki poznane na zajęciach nauki gry na gitarze
prowadzonych pod kierunkiem pani Marii Twaróg. Kolejnym punktem programu była prezentacja
projektu gimnazjalnego przygotowanego przez uczniów klasy II gimnazjum na temat Motywu dziecka
w literaturze i sztuce. Projekt ten przybrał formę montażu słowno – muzycznego, inscenizacji Jasia i
Małgosi w wydaniu ekologicznym, konkursu wiedzy ekologicznej dla najmłodszych uczniów oraz
prezentacji publikacji zawierającej zgromadzony materiał literacko – artystyczny. W dalszej kolejności
wystąpiły dzieci z klas I-III, które dały koncert piosenek nauczonych w ramach zajęć muzycznych.

Ostatnim wydarzeniem tego dnia były rozgrywki sportowe pomiędzy uczniami szkoły podstawowej i
uczniami gimnazjum. Nad całością imprezy czuwała pani Elżbieta Kowalczyk, opiekun SU i pozostali
nauczyciele.

II PIKNIK SZKOLNY - W POSZUKIWANIU KWIATU PAPROCI
Zgodnie z ubiegłoroczną obietnicą pani Bożena Sadkowska zorganizowała dla wszystkich
uczniów naszej szkoły II piknik szkolny, który odbył się 27 czerwca na boisku sportowym.
Obfitował on w występy artystyczne naszych uczniów oraz liczne konkursy
zręcznościowe, a całej zabawie towarzyszyła dobra muzyka niezapomnianego disc
jockeya Piotra Wojtowicza, który w tym roku opuścił mury naszej szkoły.
Imprezę rozpoczęło poszukiwanie kwiatu paproci, który w tym roku cudownie się
rozmnożył, ponieważ uczniowie znaleźli go, aż cztery sztuki! Zresztą rozmnożeniu uległy
także nagrody dla uczestników konkursów i smaczne kiełbaski, których wystarczyło dla
wszystkich uczestników zabawy.
Pogoda dopisała, nastrój był cudowny, bawili się wszyscy, cóż dodać…szkoda tylko, że tak
krótko trwał.

TO JUŻ JEST KONIEC!
Słowa znanej wszystkim piosenki stały się mottem przewodnim ostatniego dnia w szkole,
który w tym roku szkolnym przypadał na 29 czerwca.
Było jednak na co czekać! Pożegnaliśmy panią Annę Żurek – wieloletnią nauczycielkę
najmłodszych uczniów szkoły, tzw. zerówki, która przeszła na zasłużoną emeryturę oraz
pana Andrzeja Błachuta nauczyciela matematyki, który wysoko awansował i musiał
opuścić nasze mury. Poznaliśmy najpracowitszych uczniów naszej szkoły, najlepszych
sportowców roku 2011/2012 a także wysłuchaliśmy Piotra Wojtowicza w niezapomnianej
interpretacji piosenki z repertuaru Elektrycznych Gitar To już jest koniec oraz
pożegnaliśmy największych szczęściarzy - tegorocznych absolwentów – uczniów klasy III
gimnazjum. Na koniec otrzymaliśmy upragnione świadectwa i rozpoczęliśmy zasłużone
wakacje!

Uczniowie wyróżnieni w roku szkolnym 2011/2012

Sportowcy roku w piłce siatkowej

Sportowcy roku w biegach przełajowych

