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Kiermasz Bożonarodzeniowy
20 grudnia 2011 roku w naszej szkole odbył się kiermasz bożonarodzeniowy.
Organizatorami tej imprezy byli szóstoklasiści. Przygotowali bogaty asortyment
stroików i ozdób świątecznych. Nie zabrakło również smacznych wypieków, które
zachęcały nabywców swoim estetycznym wyglądem, nęciły zapachem i smakiem. Kto z
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły mógł oprzeć się smakowitym makowcom,
kremówkom, czy też orzeszkom prosto z foremek? Nic też dziwnego, że oferowane do
sprzedaży wiktuały i ozdoby cieszyły się ogromną popularnością wśród kupujących.
Organizatorzy oprócz satysfakcji ze sprawnie przeprowadzonego kiermaszu zyskali
dodatkowe fundusze w wysokości 233 zł, które przeznaczyli na wycieczkę szkolną. Oby
więcej tak udanych imprez.
/ Red. Dawid Biegus i Piotr Guziak/

„Bóg się rodzi”- szkolne jasełka i wigilijne spotkanie uczniów

Anielski chór: Julia Bąk, Natalia
Kędzior, Magdalena Kurpiel, Julia
Piestrak.
Z przerażeniem spoglądaliśmy na śmierć z
kosą, diabełka z rogami, straszącego
długim ogonem i widłami, króla Heroda.
Widzowie mogli podziwiać małych
aktorów, którzy nie tylko odgrywali w
wielkim skupieniu swoje role, ale też grali
na cymbałkach i śpiewali kolędy te starsze
i ogólnie znane, jak również zupełnie
nowe, takie jak „ Pastuszek bosy”.
Trzej Mędrcy : Kamil Czyż, Maksymilian
Barszczak, Patryk Kozdrój.

„Bóg się rodzi” – słowa tej pięknej, polskiej
kolędy stały się motywem przewodnim
jasełek zorganizowanych 22 grudnia przez
panie: Dorotę Mazur, Annę Korneluk,
Annę Warzochę i Marię Piątek. Było na co
popatrzeć! Szkolną scenę wypełniła szopka,
a w niej jak z obrazka Matka Boska- czyli
Małgorzata Kiełt oraz Patryk Trzak jako
św. Józef. Wokół zebrały się w
przepięknych białych strojach, z uroczymi
aureolkami nad głowami chóry aniołkówuczniów klas od 0- III, przy ognisku
zasiedli pastuszkowie z kosturkami, odziani
w kożuszki i w kapeluszach na głowach, z
dalekich krain przybyli wystrojeni w
purpurę, szmaragd i złoto Trzej Królowie.
Nie zabrakło też kolędników, którzy
przyszli obwieścić wesołą nowinę widzom.

Akapit 12/2011

Z życia szkoły

str.3

Nie zabrakło też akcentów folklorystycznych. Małej Dziecinie w strojach ludowych
skocznego krakowiaka zatańczyli Arleta Król i Michał Podpinka. Wszyscy z zachwytem
obejrzeliśmy to barwne przedstawienie i nagrodziliśmy aktorów zasłużonymi, gromkimi
brawami. Nie był to koniec uroczystości, ponieważ w atmosferze świątecznej przeszliśmy
do jadalni, aby tam zjednoczyć się przy wigilijnym stole. Spotkanie rozpoczęliśmy
wspólną modlitwą oraz wysłuchaniem odpowiedniego fragmentu „Pisma Świętego”.
Jak każe tradycja podzieliliśmy się
opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia
świąteczne i noworoczne. Następnie
spożyliśmy tradycyjne potrawy: barszcz z
uszkami, pierogi oraz kompot ze suszonych
owoców. Po odśpiewaniu kolędy wróciliśmy
do domów, aby pomóc rodzicom
w przygotowaniu do świąt. To były
niezapomniane chwile. /red. Basia Biegus./

Jak to z choinką było…
Przed przerwą świąteczną na szkolnym
korytarzu pojawiła się przepiękna, żywa
choinka. Ofiarował ją naszym uczniom pan
Wojciech Wojdyła. Wysokość tego drzewka jest imponująca- sięga prawie pięciu
metrów. Stoi w korytarzu na parterze, natomiast jej czubek sięga pierwszego piętra.
Prawdziwym wyzwaniem dla pracowników naszej szkoły było ubranie tak wysokiej
choinki. Ustawieniem zajął się konserwator pan Jan Kiełt, który do stabilnego stojaka
umocował pojemnik na wodę, aby nasz „leśny gość” w suchym powietrzu zbyt szybko
nie utracił igiełek. Ozdoby wykonali własnoręcznie uczniowie w ramach ogłoszonego
przez dyrektora szkoły konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową. Zawiesiły je panie
z obsługi, które wykazały się prawdziwym talentem akrobatycznym umieszczając
gwiazdę i łańcuchy aż na szczycie drzewka. Teraz możemy podziwiać naszą choinkę
ciesząc się jej nie tylko wyglądem, ale też żywicznym zapachem.
Mali pastuszkowie: Piotr Wajda, Gabriel Jabłoński

Panowie Wojciech Wojdyła i Jan Kiełt

Akrobacje pani Doroty Zygmunt
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Czy są tu grzeczne dzieci?
Tak właśnie brzmiały pierwsze słowa
św. Mikołaja, który przywędrował
z dalekich stron do naszej szkoły.
Z uśmiechem na twarzy przyjął
odpowiedź, że tutaj uczą się tylko
posłuszne i chętne do nauki dzieci J Po
serdecznym powitaniu, kochany przez
wszystkich święty przystąpił do
rozdawania prezentów. Jak się okazało,
nie zapomniał o żadnym uczniu, ale też
pamiętał o nauczycielach, księdzu
wikarym i panu dyrektorze. Każdy
obdarowany z niepewnością wychodził
Wizyta św. Mikołaja w naszej szkole.
na środek sali, aby przyjąć prezent.
Wracał z buzią uśmiechniętą niecierpliwie czekając końca uroczystości, aby móc
sprawdzić, co kryje się w pięknym opakowaniu. A tu jeszcze wspólne zdjęcie i…
w końcu czas na otworzenie prezentów. Starszym dzieciom św. Mikołaj
pozostawił upominki u wychowawców klas, którzy z przyjemnością mu pomogli spełnić
dziecięce marzenia. Każdy uczeń jednak musi się zastanowić, czy rzeczywiście
zasłużył sobie na prezent?

Pasowanie na przedszkolaków.
Dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 1200
w Szkole Podstawowej w Rudołowicach
odbyło
się
Pasowanie
na
Przedszkolaka. Przygotowania pod
okiem pani wychowawczyni Doroty
Mazur trwały od początku listopada,
ponieważ aby „dostać się” do grona
„braci przedszkolnej” trzeba było
wykazać się nie lada umiejętnościami
artystycznymi. Był to dla niektórych
pierwszy tak ważny debiut przed szerszą
publicznością, którą głównie stanowili
rodzice. Dzieci podeszły do tego
z entuzjazmem i zaangażowaniem
Wszystko poszło zgodnie z planem
a mali artyści zostali nagrodzeni
Uczniowie oddziału przedszkolnego z wychowawczynią panią
Dorotą Mazur i dyrektorem Mariuszem Baranem.
gromkimi
brawami.
Po
części
artystycznej zaprezentowanej przez
nasze maluchy z oddziału przedszkolnego, nastąpił akt pasowania przez Pana Dyrektora.
Uroczyste przyrzeczenie oraz otrzymanie dyplomów oznaczało przyjęcie do grona
przedszkolaków. Pan dyrektor przekazał przedszkolakom pamiątkową książkę z dedykacją
oraz słodką niespodziankę, którą poczęstował wszystkie dzieci. Rodzice również mieli
łakocie dla swoich pociech.
/Przedruk

www.sprudolowice.szkolnastrona.pl/
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Próbny sprawdzian kompetencji szóstoklasistów.
Jeszcze przed świętami uczniowie klasy szóstej sprawdzili swój
stopień przygotowania do sprawdzianu kompetencji ucznia po szkole
podstawowej. 15 grudnia przystąpili do próbnego testu wiedzy.
Wiadomości i umiejętności sprawdzano na wybranym z lat ubiegłych
teście „Pies”. Nie był to najtrudniejszy arkusz egzaminacyjny, ale jego rozwiązanie
wymagało skupienia i zastanowienia się. Wyniki, które otrzymali uczniowie nie były
najgorsze. Po sprawdzeniu testów przez panie: Alinę Jandułę – nauczycielkę
matematyki oraz Marzenę Pelę - polonistkę dokonano wnikliwej analizy wyników.
Komputerowych obliczeń dokonała pani Alina Janduła i przedłożyła Dyrektorowi
Szkoły. Średnia punktów wynosiła 25,25 na 40 możliwych do zdobycia. Najlepiej
sprawdzian napisał Adam Grzeszczak – otrzymał 37 punktów. Najniższa średnia
w klasie wynosiła 20 punktów. Poszczególne standardy w procentowym ujęciu
przedstawiały się następująco: czytanie - 66%, pisanie - 77,5%, rozumowanie - 53%,
korzystanie z informacji - 75%, wykorzystanie wiedzy w praktyce - 45%.
Otrzymane wyniki stanowią wytyczne do dalszej pracy z uczniami zarówno
podczas lekcji, jak i zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
„zagrała” w naszej szkole.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – fundacja charytatywna, której
podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie
ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci
i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Najbardziej znaną formą działalności
fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze
charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podstawowym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się
w całej Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód
przeznaczany jest na cele Fundacji. W czasie Finału
organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy,
z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast
prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są
przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia,
szczególnie zdrowia dzieci. W tym roku WOŚP zagrała już po raz
dwudziesty. Hasło finałowe brzmiało „ Gramy z pompą! Zdrowa
mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko!” Zebrane pieniądze
przeznaczono na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą. Do akcji przyłączyli się uczniowie naszej
szkoły. 5 stycznia zorganizowali zbiórkę pieniężną na terenie
szkoły. Z funkcji wolontariuszki świetnie wywiązała się Basia
Biegus, która sprawnie przeprowadziła kwestę wśród uczniów,
Barbara Biegus
pracowników i rodziców.
wolontariuszka WOŚP
/ Red. Adam Grzeszczak/
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Warto mieć skojarzenia.
27 listopada wśród uczniów interesujących się językiem oraz kulturą naszego
zachodniego sąsiada ogłoszony został konkurs „ Moje skojarzenia na temat Niemiec”.
Swoje prace plastyczne chętni uczniowie składali na ręce pani Eweliny Rzepynauczycielki języka niemieckiego do 8 grudnia. Okazało się, że warto mieć skojarzenia.
22 grudnia, podczas rozstrzygnięcia konkursu wyłonieni zostali laureaci : nagrodę
główną otrzymał Dawid Biegus- uczeń klasy IV, drugie i trzecie miejsca przypadły
uczniom z tej samej klasy - Kamilowi Łandzie oraz Gabrieli Winiarskiej. Pozostali
otrzymali nagrody pocieszenia. Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje i życzymy
powodzenia w innych zmaganiach konkursowych.
/red. Barbara Biegus/

Konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową rozstrzygnięty.
W okresie przedświątecznym dyrektor naszej szkoły
ogłosił konkurs na najpiękniejszą, własnoręcznie zrobioną
ozdobę choinkową. Do 20 grudnia na ręce wychowawców
wpłynęło 35 prac. Wśród nich wybrano i nagrodzono sześć
najpiękniejszych ozdób. Laureatami konkursu zostali
następujący uczniowie: Paulina Kisiel z klasy szóstej,
Michał Nakonieczny i Gabriela Zygmunt z klasy piątej,
Paweł Karpiński z klasy czwartej oraz Julia Piestrak
i Patryk Kozdrój z klasy drugiej. Wszystkie prace zasłużyły
na szczególne wyeksponowanie. Zdobią naszą choinkę na
szkolnym
korytarzu.
Prezentują
się
wspaniale.
Nie wierzycie? Sprawdźcie sami !

Na zdjęciach najciekawsze ozdoby choinkowe wykonane przez laureatów
świątecznego konkursu. Ekspozycja prac – szkolna choinka na dolnym korytarzu.
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Góra grosza
12 stycznia zakończono akcję „ Góra grosza”, która przeprowadzona została
wśród uczniów naszej szkoły. Na szczytny cel - pomoc małym domom dziecka –
uczniowie zebrali 172, 27 zł. W zbiórce wyróżnili się pierwszoklasiści. Koordynatorem
akcji była pani Alina Janduła.
/red. Pani Alina Janduła/

Jak nas widzą, tak nas malują- konkurs plastyczny
Komendant Główny PSP w Warszawie organizuje XIV
Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i
młodzieży pod hasłem: „ 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak
nas widzą, tak nas malują” Konkurs promuje i poszerza wiedzę
młodzieży na temat wszechstronnej działalności straży pożarnej
podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby. Prace należy składać po feriach
zimowych do nauczyciela plastyki- pani Marii Sęk. Format pracy A-3 – technika:
rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie. Nie będą uwzględniane
malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby i prace z plasteliny.
/red. Pani Maria Sęk/

Spelling Bee
27 stycznia 2012 r. odbędzie się konkurs z języka
angielskiego „Spelling Bee”. Jest on adresowany do
uczniów klas IV-VI. Celem jego jest rozwijanie
zainteresowań
językiem
angielskim.
Zadaniem
uczestników będzie płynne literowanie usłyszanych słów.
Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Dodatkowych informacji udziela organizator konkursunauczyciel języka angielskiego pani Kamila Konrad.
/red. Pani Kamila Konrad/

Konkurs na najoryginalniejszy i najstarszy obrazek z kolędy.
Piękną i oryginalną pamiątką Świąt Bożego Narodzenia są obrazki z kolędy.
Celem konkursu jest zebranie ich i wyeksponowanie na szkolnej wystawie.
Nagrodę otrzyma uczeń, który przyniesie najstarszy obrazek. Termin składania do
15 stycznia 2012 r. Podpisane ołówkiem obrazki należy składać u organizatora
konkursu- nauczyciela historii pani Barbary Kowal.
/red. Barbara Kowal/
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Konkurs „Poszukiwany najlepszy czytelnik w szkole”
W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy, którzy w roku szkolnym
wypożyczą przynajmniej 10 książek /wyłączając lektury szkolne/, wykażą się
znajomością treści przeczytanych książek podczas rozmowy z bibliotekarzem oraz
napiszą artykuł do gazetki szkolnej, w którym zachęcą innych do przeczytania wybranej
przez siebie lektury /uczniowie klas IV – VI/ narysują ilustrację swojej ulubionej bajki
/uczniowie klas I-III. Na koniec roku szkolnego w poszczególnych klasach wyłonieni
zostaną zwycięzcy- czytelnicy, którzy przeczytali największą ilość książek oraz
NAJLEPSZY CZYTELNIK -uczeń, który przeczytał najwięcej książek w szkole.

Konkurs„ Kto czyta, ten żyje wielokrotnie”
Konkurs trwa od stycznia do czerwca 2012 r. przeznaczony jest
dla uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej. Organizatorem jest
nauczyciel bibliotekarz. Konkurs ma formę pisemną, aktualne
zadania- pytania będą umieszczane na stronie internetowej
szkoły w zakładce biblioteka szkolna-konkursy; podpisane
odpowiedzi na pytania (imię, nazwisko, klasa) należy przynieść
do biblioteki i oddać nauczycielowi do końca każdego miesiąca;
Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje
1punkt; Wygrywają ci uczniowie, którzy w ciągu roku
szkolnego osiągną największą liczbę punktów; Podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród odbędzie w czerwcu 2012 roku.
Życzymy wielu wspaniałych przygód z ciekawą książką.

1. Pytanie STYCZNIOWE:
Z jakiej książki pochodzi ten fragment. Podaj autora i tytuł książki:
" W roku 1872 dom nr 7 przy ulicy Saville Row zamieszkany był przez pana Fileasa Fogga,
osobę bardzo tajemniczą i oryginalną, wzbudzającą ogólną ciekawość. Pan Fileas Foog
odziedziczył majętność po znanym mówcy angielskim, który, jako krewny Fogga zrozumiał,
że oddać pieniądze w ręce takiego człowieka, to znaczy pomnożyć swój dobytek..."

Kupon konkursowy. Wytnij i uzupełnij.
L. p

Imię i nazwisko ucznia,
klasa.

Imię i nazwisko autora
książki

Tytuł
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Tradycja łączy pokolenia- Święta Bożego
Narodzenia we wspomnieniach…
Jak wyglądały Święta Bożego Narodzenia? Pytanie to
zadały cioci i babci dwie uczennice- Karolina Wajda
i Paulina Fydrych. Odpowiedzi utwierdziły nas
w przekonaniu, że tradycje związane z obchodami Świąt
Bożego Narodzenia łączyły i łączą pokolenia, integrują
rodziny, spajają więzi międzyludzkie, sprawiają, że żyje
się przyjemniej i radośniej.
Pająk – wyrób rękodzielniczy
pani Heleny Gołąb.

Wigilia – lata pięćdziesiąte.

Do Świąt Bożego Narodzenia przygotowania rozpoczynały się już od listopada.
Matka kupowała różne kolory bibułek. Podczas długich, jesiennych wieczorów dzieci
cięły cieniutkie paski i kleiły oczka, które łączyły w długi łańcuch- ozdobę wieszaną na
samym końcu strojenia choinki. Ojciec, gdy wyjeżdżał do lasu po drzewo na opał,
przywoził różnej wielkości szyszki ze smereków i sosen. Dzieci okręcały je złotkami
i sreberkami, z drutu robiły haczyki, aby przymocować do bożonarodzeniowego
drzewka. Ojciec również z miękkiego drutu przygotowywał „szkielety” aniołków,
pajaców, zajączków, bocianów. Dzieci wypełniały je watą, owijały bibułą tak, aby
nabierały kształtów pożądanych figurek- w ten sposób powstawały ciekawe ozdoby
choinkowe. Nie były to jedyne „świecidełka”, ponieważ na drzewku wieszano pachnące
jabłka, zawinięte w błyszczące sreberka orzechy, domowej roboty cukierki i specjalnie
pieczone ciastka. Wycinano je foremkami przypominającymi swoimi kształtami
zwierzątka, ptaszki, lalki, pajace. Jeżeli ktoś nie miał takich foremek, wycinał kółeczka
szklanką, a następnie dziurki naparstkiem. Wszystkie te „ cudeńka” wieszano na
choince, ale dopiero przed samą wieczerzą, a nie tak jak obecnie z tygodniowym
wyprzedzeniem. Tak wystrojone drzewko nie nudziło się szybko, tym bardziej, że na
jego wierzchołku królowała gwiazda z promieniami, a kolejną jej ozdobą były blaszane
świeczniki, do których wkładano długie, kręcone różnobarwne świeczki, które
rozpraszały mrok podczas wigilijnego wieczoru, tworząc niepowtarzalny nastrój. Gdy
zapłonęły już świeczki ojciec przynosił ze stodoły snop niemłóconego zboża, który
stawiał w rogu izby. Na podłodze rozścielał grube przykładki słomy. Radość dzieci była
ogromna, ponieważ mogły wyczyniać na tej wyściółce harce, fikołki, skoki, a nawet spać
na niej do rana. W tak przygotowanej izbie matka nakrywała stół białym obrusem, pod
który wkładała pachnące sianko na pamiątkę, że Pan Jezus narodził się w żłóbku wśród
zwierząt. Wieczerzę rozpoczynało dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Podawano
dwanaście dań, symbolizujących dwanaście miesięcy w roku. Kolację rozpoczynano od
zupy grochowej, którą ojciec nabierał na łyżkę i rzucał na okno mówiąc: „Wilku, wilku
dam ci grochu”- tak jak kazała tradycja. Później podawano zupę grzybową, barszcz
z uszkami, kutię, naleśniki ze serem lub jabłkami, gołąbki z kaszy, pierogi z ziemniaków
i kapusty, a na koniec kompot ze suszonych owoców i pączki z nadzieniem różanym.
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Po kolacji dzieci zbierały łyżki i widelce, okręcały sianem i wkładały do stojącego w izbie
snopa zboża. Gdy któremuś wypadły sztućce, wróżono nadejście kogoś biednego,
którego należałoby zaprosić do świątecznego stołu. Po zakończonym posiłku dzieci
pomagały mamie zbierać naczynia, a tato zaczynał śpiewać kolędy. Cała rodzina
wybierała się na pasterkę do kościoła. Taką nazwę nosiła pierwsza msza św. odprawiana
o północy na pamiątkę, że pierwsi przyszli powitać Dzieciątko pastuszkowie. Druga
msza w tym dniu nosiła nazwę anielskiej, ponieważ tuż po pastuszkach nad szopką
zjawił się anielski chór, trzecią mszę nazwano królewską, gdyż ostatni przybyli powitać
Pana Jezusa Trzej Królowie. Dawniej Wigilia i Święta były bardzo wesołe, gdyż do stołu
zasiadało wiele osób, bo rodziny były wielodzietne. W domach słychać było gwar, śmiech
i odgłosy śpiewanych kolęd .
/red. Karolina Wajda- na podstawie rozmowy z panią Krystyną Wajdą/

Wigilia mojego dzieciństwa- wspomnienia babci Zosi.
Wigilia w dawnych czasach znacznie różniła się od tej, którą przeżywamy
obecnie. Przy stole gromadziła się nie tylko rodzina, ale również sąsiedzi. Zasiadali przy
glinianych misach ze specjalnie przygotowanymi na ten wieczór potrawami. Jedzono
z jednej miski. Zaproszeni sąsiedzi i goście przychodzili ze swoimi łyżkami. Na stół
sypano ziarno pszenicy i ząbki czosnku, dopiero na nie kładziono sianko, które
prześcielano białym obrusem. Na tak przygotowanym stole stawiano wigilijne potrawy
w glinianych misach, pod które wkładano odrobiny opłatka. Jeżeli okruszek przykleił się
do któregoś naczynia, tej potrawie wróżono obfitość w przyszłym roku. Po wieczerzy
młode dziewczyny zbierały łyżki i wychodziły na podwórko. Stukając, nadsłuchiwały,
w którym kierunku zaszczeka pies. Z tej strony miał przybyć przyszły mąż. W kącie
izby, w której spożywano wieczerzę, stał snop słomy. Sadzano na nim najmłodsze
dziecko i rozcinano powrósło. Gdy słoma rozsypała się po pomieszczeniu, wszystkie
dzieci zaczynały zabawę. Słoma w domu leżała do Święta Trzech Króli. Prawdziwą
ozdobą bożonarodzeniową był pająk zrobiony ze słomy i kolorowej bibuły. Zastępował
on żyrandol. Często przymocowywano do niego świeczki, które oświetlały wnętrza
domów. Pomimo, że nie było prądu elektrycznego i telewizorów, świąteczny czas
spędzano na spotkaniach rodzinnych, rozmowach, wspólnym kolędowaniu.
/red. Kamila Fydrych - na podstawie wspomnień babci - pani Zofii Dworak/

Pająki – wyrób rękodzielniczy pani Heleny Gołąb.
Te wspaniałe ozdoby zobaczyć możemy w Szkolnej Izbie Pamięci.
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Co warto wiedzieć o tradycjach związanych
ze Świętami Bożego Narodzenia?

Strojenie choinki – na zdjęciu panie
Dorota Zygmunt i Maria Hala.

Boże Narodzenie to rodzinne święto pełne
pięknych tradycji i podniosłego nastroju.
Rozpoczyna je Wigilia- najbardziej uroczysty
i wzruszający wieczór w roku. Samo słowo
„wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
czuwanie. Taki był zwyczaj w kościele, że
w
dzień
poprzedzający
wielkie
święta
obowiązywał post i wierni przez całą noc
w milczeniu i skupieniu oczekiwali na tę
uroczystość wznosząc modły do Boga.
W tradycji polskiej
zapisały się następujące
zwyczaje wigilijne, które
kultywowane są
w różnych regionach
naszego kraju:

v Wolne miejsce przy stole, które przeznaczone jest dla
niespodziewanego gościa.
v Pierwsza gwiazdka- ona wyznacza moment rozpoczęcia wieczerzy.
v Dzielenie się opłatkiem ma zapewnić dostatek chleba i zgodę.
v Nie należy stawać od stołu podczas posiłku. Zakaz nie dotyczy gospodyni.
v Parzysta liczba postnych potraw.
v Należy popróbować każdej potrawy, by nie zabrakło jej w przyszłym roku.
v W tym dniu obowiązuje zasada „ Jaka Wigilia, taki cały rok”.
v We wszystkich domach jest pięknie ozdobiona choinka.
v W rodzinnym gronie śpiewa się kolędy.
Przyznacie sami, że niepowtarzalny jest urok Świąt Bożego Narodzenia.
/red. Tobiasz Jabłoński/

Moja Wigilia…
Symbolem Świąt Bożego Narodzenia w moim domu jest choinka.
Wieszam na niej różnokolorowe bańki, lampki, złoty łańcuch i dużo
słodyczy. Na czubku upinam gwiazdę, na pamiątkę tej betlejemskiej,
za którą podążali Trzej Królowie. Kolorowe światełka zapalam w
wieczór wigilijny, aby nadać wieczerzy niepowtarzalny nastrój.
Wspólnie z rodziną zasiadam do odświętnie nakrytego stołu, na
którym pojawiają się smakowite, wigilijne potrawy. Pod białym
obrusem umieszczona jest odrobina sianka, symbolizująca szopkę betlejemską,
natomiast przy stole widnieje puste krzesło i dodatkowe nakrycie oczekujące na
niespodziewanego gościa, który może zapukać w każdej chwili do naszych drzwi.
Wieczerzę rozpoczynamy wspólną modlitwą i dzieleniem się opłatkiem. Po kolacji
rozpakowujemy prezenty ukryte pod choinką. Upamiętniają one dary Trzech Króli.
Gdy zaspokoimy ciekawość i dowiemy się, co kryje się w pięknie opakowanych
pudełkach oraz nacieszymy się z otrzymanych upominków, rozpoczynamy wspólne,
rodzinne kolędowanie. To są niepowtarzalne chwile.
/red. Paulina Kisiel/
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Z Groty Narodzenia Pana Jezusa do Betlejem w Rudołowicach.
Już po raz jedenasty, 17 grudnia 2011 r.
do naszego przysiółka Betlejem wraz
z orszakiem kolędniczym przybyło
Betlejemskie
Światełko
Pokoju.
Mieszkańcom wsi ofiarowali je Weterani
Turystyki Górskiej z Jarosławia z panem
Jackiem Hołubem na czele. Tradycja
przekazywania ognia z Betlejem sięga
1986 roku, kiedy to austriaccy skauci
rozpoczęli akcje roznoszenia światełka do
wszystkich instytucji - urzędów, szpitali
i
sierocińców.
Obyczaj
ten
rozpowszechnił się w całej Europie. Stał się
Grota Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem
symbolem pokoju, nadziei, braterstwa
i miłości wśród wszystkich ludzi. Odpalone od lampki w Bazylice Narodzenia Pana
Jezusa w Betlejem, jest przekazywane dalej przez harcerzy. Do Polski trafiło ze
Słowacji. Grupa Weteranów Turystyki Górskiej z Jarosławia otrzymała je z rąk
jarosławskich harcerzy. W deszczu i błocie z kolędami na ustach pod przebraniem za:
Maryję, Józefa, aniołów, pasterzy, trzech króli, diabłów, śmierć, wołu, kolędników,
chytrego Żyda, Nowego i Starego Roku, Mikołaja z prezentami przebyli 15 kilometrową
trasę, aby spotkać się z mieszkańcami Rudołowic i okolicznych wsi. Pogoda nie
zniechęciła licznie przybyłych gości, których podjęli wigilijną wieczerzą mieszkańcy
Betlejem. Współgospodarzami uroczystości byli samorząd wsi oraz Stowarzyszenie
Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic. Wraz z Betlejemskim Światełkiem Pokoju,
które w tradycji symbolizuje nowo narodzonego Chrystusa, zagościła prawdziwie
świąteczna atmosfera. Przybyli łamali się opłatkiem, składali życzenia i kolędowali.
Swoją radość wraz ze światłem z Betlejem przenieśli do swoich domostw, w których
rozpoczęli przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

Od lewej pani Maria Huk, panowie;
Mariusz Baran, Jacek Hołub

Liczna delegacja naszej szkoły Akapit 12/ 2012
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We wrześniowym numerze „Akapitu” ukazał się artykuł prezentujący sylwetkę
ostatniego współwłaściciela Rudołowic pana Władysława Gawła. Pragniemy pozostać
w tej tematyce przedstawiając kolejnego właściciela Rudołowic profesora Aleksandra
Radwan Janowicza. Artykuł stanowi przedruk informacji, która ukazała się
w 76 numerze „Gazety Lwowskiej” z 2 kwietnia 1919 r. w związku ze śmiercią pana
profesora.

Profesor Aleksander Radwan Janowicz
Przed kilkoma dniami przyniosły pisma codzienne smutną wiadomość, że dnia
11 marca 1919 r. w majątku swym Rudołowice koła Jarosławia, rozstał się z tym
światem profesor Aleksander Radwan Janowicz w 76 roku życia i że dnia 13 marca
został pochowany na tamtejszym cmentarzu. Twarde czasy, w jakich żyjemy, sprawiły,
że nikt z kolegów uniwersyteckich nie mógł go na tym smutnym obrzędzie pożegnać, ani
uczcić jego zasług. A zasługi to były liczne, rozmaite i rzetelne, choć może nie tak
rozgłośne. Jako dwudziestoletni młodzieniec porwał się w r. 1863 do walki za Ojczyznę.
Był porucznikiem w oddziałach pułkownika Tomasza Wierzbickiego i majora Wagnera,
w bitwie pod Polichną w Lubelskim, stoczonej dnia 18 lipca 1863 r., został ranny
w prawe ramię. Jako adwokat zdobył sobie powszechne uznanie, najtrwalszym jednak
pomnikiem jego żywota była długoletnia działalność naukowa i nauczycielska na
Uniwersytecie Lwowskim. Tylko śmierć dosięgła go poza Lwowem, poza tym całe jego
życie i praca sprzęgnięta była najściślej ze Lwowem, w którym przebył całych siedem
dziesiątek lat swego życia. We Lwowie się urodził 16 sierpnia 1843 r., tutaj ukończył
szkołę gimnazjalną i Uniwersytet, tutaj uzyskał godność doktorską (11 maja 1867 r.).
Przez lat dwanaście prowadził w tym mieście, najpierw jako obrońca w sprawach
karnych, rychło potem jako adwokat kancelarię (1872-1883). Był wybitnym członkiem
palestry lwowskiej, zasiadał w Radzie dyscyplinarnej i w Komisji egzaminacyjnej
adwokackiej. Rozgłos i ogólne uznanie zjednał sobie jako obrońca w wielu procesach
prasowych, przede wszystkim w procesie redaktora „Dziennika Polskiego” Jana
Lama.Pracę naukową rozpoczął jako adwokat. Były to studia związane i zapewne
wywołane jego praktyką zawodową, głównie z zakresu procedury cywilnej. W roku 1876
ukazała się jego pierwsza rozprawa: „O projekcie noweli egzekucyjnej wedle elaboratu
Rady Państwa”, za nią poszła w roku 1881 druga: „O znaczeniu i skutkach orzeczeń
najwyższego trybunału sprawiedliwości”. – W tym też roku habilitował się na
Uniwersytecie Lwowskim jako docent prywatny procedury cywilnej na podstawie
pracy: „O interwencji tzw. ubocznej w procesie cywilnym” (1882). Jednakże nie jako
profesor procedury, lecz jako profesor historii prawa niemieckiego, miał działać głównie
śp. Janowicz. W chwili, jako docent wstępował w grono wykładających, profesorem
prawa niemieckiego był Buhl, Niemiec nieustępliwy, który twardo stał przy niemczyźnie
i wszelkimi siłami opierał się wprowadzeniu języka polskiego jako wykładowego w
zakresie swego przedmiotu. Wiele trzeba było przełamać trudności, zanim
dr Janowicz został dopuszczony (w r. 1882) do docentury prywatnej z prawa
niemieckiego z językiem wykładowym polskim na podstawie pracy: „O świadkach.
Studium z historii prawa niemieckiego. Lwów 1883”. Po śmierci profesora Buhla w roku
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1883 został Janowicz mianowany tegoż samego roku
profesorem
nadzwyczajnym,
a w roku 1887 zwyczajnym tego przedmiotu,
zatrzymując
przy
tym
docenturę
z procedury cywilnej. Przez całe lat 30 pozostał śp.
Janowicz na tym stanowisku, wykładał prawo
publiczne i prywatne niemieckie, prowadził
seminarium
tego
prawa.
Napisał w tym czasie piękną i źródłową rzecz „Kupno
renty” (1883) i „O westfalskich sądach św. Temy”
(1886). Najtrwalszym jednak owocem jego pracy jest
i pozostanie: „Historia prawa niemieckiego”. Dzieło
to, nad którym autor pracował przeszło 8 lat
(pierwszy zeszyt ukazał się w 1886 r., całość 1893 r.),
odznaczała się nie tylko gruntowną znajomością
źródeł i literatury naukowej niemieckiej i francuskiej,
ale zawiera ponadto wiele poglądów samodzielnych,
opartych na własnej pracy. Z założenia swego miało
być ono podręcznikiem do nauki uniwersyteckiej.
Autor
umiał
zachować
miarę
właściwą
Prof. Aleksander Radwan Janowicz
podręcznikowi, nie obciążył go balastem szczegółów
podrzędnych, ale też z drugiej strony ustrzegł się zbytniej zwięzłości. Przytoczył bogaty
materiał bibliograficzny, tworzący wskazówkę dla tych którzy dokładniej na tym polu
pragnęli
pracować.
W kwestiach spornych i przez dotychczasową naukę niewyjaśnionych zachował słuszną
rezerwę.
Jasne
i piękne przedstawienie rzeczy jest wielką tego dzieła zaletą. Słusznie też wyraził się o tej
książce prof. Balzer, iż „z tej książki nie tylko z łatwością, ale i z przyjemnością można
studiować historię prawa niemieckiego”. Krytyka fachowa przyjęła dzieło z uznaniem
(Balzer, Halban). Na nim kształciły się całe szeregi młodzieży. Jak było potrzebnym
dowodzi okoliczność, iż doczekało się trzech wydań (1893, 1895, 1912).1 Niestety tak
potrzebne dzieło pozostało, z wielka szkodą dla nauki, niedokończone. Ukazał się tylko
tom I, obejmujący okres pierwotny i frankoński, trzy dalsze okresy, a także prawo
prywatne niemieckie pozostały nie opracowane. Dzieło prof. dr. Janowicza jest
unikatem w literaturze naukowej polskiej (praca bowiem Bobrzyńskiego o tym samym
przedmiocie jest zbyt krótka) i tym unikatem pozostanie zapewne na długie bardzo lata.
Wedle bowiem dotychczasowych projektów prawo niemieckie nie ma być więcej
przedmiotem wykładowym na Uniwersytetach polskich, braknie zatem w ten sposób
zewnętrznej niejako podniety do dalszych prac na tym polu. W ciągu długoletniej pracy
profesorskiej piastował Aleksander Radwan Janowicz trzykrotnie godność dziekana
wydziału prawnego (w latach 1888/89, 1892/93, 1902/03), był też wiceprezesem Komisji
egzaminacyjnej oddziału sądowego. Był rzetelnym i serdecznym przyjacielem młodzieży.
Dnia 11 maja 1917 r. upłynęło 50 lat od chwili, kiedy uzyskał doktorat. Wydział prawny
uchwalił odnowić mu uroczyście godność, przygotował stosowny dyplom, niestety
przeszkody , wynikające z czasu wojennego i postępującej coraz bardziej choroby
jubilata sprawiły, iż nie można mu było tego dyplomu doręczyć.

1

Niestety wydania następne nie wprowadzają żadnych zmian w porównaniu z wydaniem pierwszym. Wydanie trzecie nie pochodzi od
autora, ogłoszone dla użytku uczniów przez Bibliotekę słuchaczy prawa we Lwowie pomija zupełnie cytaty, co oczywiście jest rzeczą
całkowicie niewłaściwą.

W ostatnich latach życia zaszła w usposobieniu prof. Janowicza pewna zmiana. Obok
zamiłowania do nauki, powstała w jego sercu , zawsze młodem, nowa miłość, a raczej
z dawna kiełkująca bujnie rozkwitała, miłość do ziemi ojczystej. Początkowo usiłował ją
z dawna
pogodzić, ostatecznie uległ jej To
całkowicie.
Po przejściu na emeryturę opuścił
Akapit
12/2012
warto wiedzieć
str. 15
Lwów i osiadł w Rudołowicach w ziemi jarosławskiej. Ten ukochany zakątek ziemi
polskiej zastąpił mu wszelkie zaszczyty i godności ludzie, on go też przyjął na spoczynek
wieczny/
/Przemysław Dąbkowski/

Ważne daty
23 stycznia 2012 roku o godzinie 13.30 odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
24 stycznia 2012 roku o godzinie 17.00. odbędzie się semestralne spotkanie z rodzicami.
27 stycznia 2012 roku o godzinie 11.30 w WDK Rudołowice odbędą się uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka z udziałem dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej
oraz dzieci z Podkarpackiego Ośrodka Przedszkolnego.
28 stycznia 2012 roku zapraszamy na zabawę noworoczną (Choinkę szkolną),
·

klasy 0-III szkoły podstawowej oraz dzieci z Podkarpackiego Ośrodka
Przedszkolnego w godz. 10:00 – 14:00 (zachęcamy do charakteryzacji
uczestników – Bal maskowy);

·

klasy IV-VI szkoły podstawowej w godz. 15:00 – 19:00 (dyskoteka karnawałowa)

30 stycznia 2012 r. – 1 luty 2012 r. ZIMOWISKO 2012

OGŁOSZENIE !!!
Rozliczenie deklaracji PIT sprawia ciągle wiele problemów. W tym roku istnieje
możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu druków deklaracji
w naszej szkole. Informujemy jednocześnie, że istnieje możliwość odpisu 1%
podatku na potrzeby NASZEJ SZKOŁY.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

