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Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej nastał czas wytężonej pracy w nowym roku szkolnym 2011/2012. Inaugurację roz-
poczęto mszą świętą, następnie w sali gimnastycznej dyrektor Wioletta Klak z radością przywitała: uczniów, rodziców, nau-
czycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.

ritas. Placówka w szczególny spo-
sób dba o uczniów, którzy miewają
trudności w nauce, dlatego też za-
pewnia im pomoc w ramach zajęć
wyrównawczych, logopedycznych,
korekcyjno-kompensacyjnych.
Przygotowano również bogatą
ofertę konkursów przedmiotowych,
międzydyscyplinarnych i sporto-
wych. Nadal prężnie działać bę-
dzie Samorząd Uczniowski.
We wrześniu powołano w kla-

sach II – VI Samorządy Klasowe:
kl. II – Kamil Lis, Weronika
Homska, Eryk Michalski, kl. III –
Tobiasz Bartlewicz, Katarzyna
Chuda, Anna Laskowska, kl. IV –
Jacek Skowronek, Szymon Idko-
wiak, Weronika Biernacka, kl. V –
Natalia Wawrzyniak, Paweł Bana-
sik, Michał Apolinarski, kl. VI –
Paula Wojciechowska, Michał
Otto, Weronika Konieczna.
Uczniowie kl. I w pierwszym se-
mestrze nabywają umiejętności
zespołowego działania, a także
wzajemnego wspierania się i przej-
mowania współodpowiedzialności
za jednostkę i grupę, dlatego też
do wyboru trójki klasowej przystą-
pią w drugim okresie.
Od wielu lat uczniowie szkoły w

Świerczynie aktywnie uczestniczą
w akcji „Sprzątanie Świata”, dla-
tego i tym razem dzieci wyposa-
żone w worki i rękawiczki
wyruszyły do najbliższych lasów,
by tam zagościł ład i porządek na-
tury, który bywa zakłócony bez-
myślnością ludzi i aby wszystkie
jego warstwy nadal zachwycały
swym pięknem. Tegoroczne
oczyszczanie terenów leśnych
związane jest z hasłem przewod-
nim akcji „Lasy to życie – chrońmy
je”,
a także z włączeniem się w ob-

Wystąpienie dyrekcji zawierało
życzenia satysfakcjonującej i in-
spirującej pracy, sukcesów szkol-
nych na miarę możliwości każdego
dziecka, przynoszącej efekty
współpracy nauczycieli, rodziców i
uczniów oraz tworzenia atmosfery
wzajemnej życzliwości. Ważnymi
odbiorcami tych słów byli pierw-
szoklasiści, którzy rozpoczęli
naukę szkolną, ale także szósto-
klasiści, na których czeka pierwszy
poważny egzamin w ich życiu.
Do Zespołu Przedszkole i

Szkoła Podstawowa w roku szkol-
nym 2011/2012 uczęszcza 135
dzieci, w tym 88 uczniów i 47
przedszkolaków. Wychowawstwo
w poszczególnych klasach objęli:
kl. I – Anna Kubańda, kl. II – Hanna
Jakubowska, kl. III – Joanna Mar-
szałek, kl. IV – Marlena Graf, kl. V
– Aleksander Glumiński, kl. VI –
Anita Podrzycka. W grupach
przedszkolnych: Maria Ratajczak i
Beata Czabajska. Do grona peda-
gogicznego dołączyła Hanna Mać-
kowiak (technika). W Zespole
pracuje 18 nauczycieli i 6 pracow-
ników administracji i obsługi.
Szkoła zapewnia swoim wy-

chowankom możliwość uczestni-
czenia w zajęciach
pozalekcyjnych, które rozwijają ich
kreatywność, zainteresowania, a
co najważniejsze kształtują pozy-
tywne postawy i przygotowują do
konstruktywnego działania na
rzecz innych. Są to koła przedmio-
towe: polonistyczne, historyczne,
matematyczno - przyrodnicze, ję-
zyka angielskiego, języka niemiec-
kiego, informatyczne. Działają
również: koło wokalne, ekolo-
giczne oraz grupy rekreacyjno-
sportowe i wychowania
komunikacyjnego, a także koło Ca-

chody Międzynarodowego Roku
Lasów. Najmłodsi (przedszkolaki,
uczniowie kl. I - III) przygotowują
swoich starszych kolegów do dzia-
łań w terenie, dlatego wyruszają
jako pierwsi, by uprzątnąć okolice
szkoły i kościoła.
Nauczycielka Anita Podrzycka

wraz z uczniami klasy VI zorgani-
zowała wystawę zatytułowaną
„Układ Słoneczny”. Szóstoklasiści
swą wiedzę astronomiczną zapre-
zentowali w formie przestrzennych
prac, tworząc strukturę tego
układu.
Uczniowie kl. IV – VI wzięli

udział w Mistrzostwach Powiatu w
Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych. Najlepsze V miejsce zajęła
uczennica kl. V – Aleksandra

Kasprzak. Pozostali uczestnicy to:
kl. IV – Jakub Banasik, Jakub
Gała, kl. V – Paweł Banasik, Łu-
kasz Chudziński, Kamil Mróz, Woj-
ciech Pawel, kl. V – Weronika
Konieczna, Paula Wojciechowska,
Bartosz Gano, Szymon Kmiecik,
Michał Otto.
W przedszkolu rozpoczęto za-

jęcia z edukacji antynikotynowej
zmierzające do kształtowania pra-
widłowych postaw zdrowotnych
wśród dzieci. Głównym celem pro-
gramu „Czyste powietrze wokół
nas” jest uwrażliwienie przedszko-
laków na szkodliwość dymu tyto-
niowego.

Słoneczne sobotnie popołudnie,
17 września, idealnie nadawało
się do muzycznego świętowania
w plenerze.
Nic więc dziwnego, że do “Raj-

skiego Saduʼʼ w Kątach przybyli
miłośnicy bluesa, aby wysłuchać
koncertu w wykonaniu formacji
BBB czyli Boogie Bron Band. W
2000 roku grupę założył Bron Sae-
ger, który jest jej liderem. Razem z
nim zagrali: Ania Wejman, Grze-
gorz Czarnecki i Piotr Soroka.
Każdy kto przybył na koncert,

zanim dotarł na “widownięʼʼ mógł
obejrzeć ustawione na sztalugach
trzy sporych rozmiarów obrazy,
które powiązane były tematycznie

z imprezą. Bowiem przedstawiały
wizerunki gwiazd muzyki blu-
esowo-rockowej lat 60-tych i 70-
tych. Zaś ich autorem jest lider
zespołu BBB. Publiczność bawiła
się wybornie, o czym świadczyły
nie tylko rzęsiste brawa i okrzyki
po każdym zagranym kawałku, ale
także… taneczne pląsy. Oprócz
ducha, karmiono i ciało kawą, her-
batą, napojami oraz szarlotką i
plackiem drożdżowym.
Na zakończenie koncertu wi-

dzowie mieli także możliwość wy-
słuchania popisów młodych
adeptek muzyki. Wykonały one
utwory na gitarę i akordeon. A
potem dalsze muzykowanie i śpie-
wanie, ale już przy ognisku z
grzańcem i pieczonymi kiełbas-
kami. Ostatni uczestnicy wieczoru
opuścili “Rajski Sadʼʼ ok. godz. 23.


