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Babcia i Dziadziu są najważniejsi!
Karnawałowe szaleństwa. Zabawa noworoczna.
Ferie zimowe w szkole.
Walentynki na słodko.
W teatrze i teatrzyku.
Kobiety i mężczyźni w krzywym zwierciadle –
akademia szkolna.

Sportowe wieści:
v Halowy Turniej Piłki Nożnej.
v Gminne Zawody w Tenisie Stołowym
v II Turniej o Puchar Proboszcza 2012.

Warto wiedzieć:
v Święto hymnu narodowego
v Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zimowisko w szkole. Na zdjęciu Agnieszka
Winiarska i Adam Grzeszczak

Konkursy:
v „Kto czyta, żyje wielokrotnie.”
Zadanie na styczeń, luty, marzec.
v Rozwiązanie konkursu na najstarszy
obrazek kolędniczy.
v Klasa w najpiękniejszej świątecznej
szacie- rozstrzygnięcie konkursu
v „Jak nas widzą, tak nas malują”rozwiązanie konkursu plastycznego.
v Młodzież zapobiega pożarom.Gminny
Turniej Wiedzy Pożarniczej
v „Gaszenie pożarów” Konkurs
plastyczny

Z kroniki Rudołowic:
v Skarby z domowych szuflad
v Wspomnienia o ks. Władysławie Kokoszce.

Zabawa noworoczna.Na zdjęciu: Barbara Biegus, Dawid
Biegus, Na tle okna Monika Kozdrój, Paulina Kisiel, Karolina
Wajda, Damian Biegus.

Redakcja- Szkolne Koło Dziennikarskie.
Opiekun Barbara Kowal. Druk Anna Leja

Babcia i Dziadziu są najważniejsi.
Nikt tak jak Babcia i Dziadziu nie zaopiekuje się wnukami, wysłucha, przytuli,
porozmawia. To oni, gdy rodzice zapracowani i zabiegani, mają czas wyjść z
wnukami na spacer, im można powierzyć najskrytsze tajemnice. Nic też dziwnego,
że wnukowie przepadają za swoimi Dziadkami. Pamiętają o nich na co dzień, ale
w Dniu Babci i Dziadka, pragną w szczególny sposób podziękować tak, jak
najlepiej potrafią, a potrafią wiele. Przekonali się o tym Dziadkowie i Babcie
podczas występu milusińskich 27 stycznia w WDK w Rudołowcach. Impreza
przygotowywana przez wychowawcę przedszkola unijnego oraz panie : Dorotę
Mazur, Annę Korneluk, Annę Warzochę, Marię Piątek już od czterech lat cieszy
się niesłabnącą popularnością wśród Babć i Dziadziów, którzy z dumą podziwiają
swoje wnuczki i wnuków na scenie.
O uroczystości tej napisała również „ Gazeta Jarosławska”

v

Zaproszeni goście – Dziadkowie i Babcie
v na scenie.
podziwiają małych artystów

Relacja „Gazety Jarosławskiej” z uroczystych
obchodów Święta Babci i Dziadzia w
Rudołowicach
Uczniowie oddziału przedszkolnego na
scenie WDK w Rudołowicach

Karnawałowe szaleństwa – bal noworoczny
Karnawał, zapusty – okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna
się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która
oznacza początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc. W naszej szkole
mocnym akcentem karnawałowym jest zabawa noworoczna potocznie nazywana przez
uczniów „ szkolną choinką”. W tym roku była wyjątkowo udana. Ze względu na dużą
ilość uczestników podzielono uczniów na dwie grupy wiekowe-klasy od 0-III oraz
najmłodsze dzieci uczęszczające do przedszkola unijnego i nie tylko. Grupa ta bawiła się
od 10.oo do 15.oo. W godzinach popołudniowych i wieczornych miejsce na parkiecie
zajęli starsi uczniowie. Młodsza grupa „zakochana” w idolach z bajek pod bacznym
okiem wychowawców bawiła się na balu przebierańców. Milusińscy wystąpili w rolach
swoich ulubionych postaci bajkowych. Nie zabrakło księżniczek, czarownic, piratów.
Zabawy aranżowała zaproszona na imprezę grupa animatorów. Wśród rozlicznych
atrakcji największą okazało się malowanie twarzy. Ku ogromnej radości milusińskich,
makijaże zmieniały ich urocze buźki w kocie, mysie pyszczki, jak też truskawkowe
stworki.

.
Od lewej: Julia Kopeć, Wiktoria Sas, Kanila
Adamczuk- dziewczynki z oddziału
przedszkolnego

Ten olbrzymi ,barwny motyl to Wiktoria
Grzeszczak- uczennica oddziału przedszkolnego.

Inaczej bawiła się grupa starszych uczniów na zmianie popołudniowej. Samorząd
uczniowski przygotował szereg konkursów – przerywników dyskotekowego szaleństwa,
w których startowali wszyscy uczestnicy zabawy. Wyłonieni zostali najsympatyczniejsi
uczniowie. W kategorii tej większością głosów zwyciężyli szóstoklasiści. Za
najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole uznano Basię Biegus, natomiast chłopcem,
któremu przypadło to miano okrzyknięto Adasia Grzeszczaka. Podczas kotylionowego
tańca wybrano królową i króla balu. Najlepiej na parkiecie prezentowali się Piotr
Guziak i Agnieszka Winiarska. Najwięcej emocji wzbudził konkurs „Mistrzowie
smaku”. W szranki zmagań stanęli uczniowie contra rodzice. Smaki rozpoznawali
:przewodnicząca Rady Rodziców- pani Renata Grzeszczak, pani Zofia Wajda- nasza
szkolna szefowa kuchni, urokowi smaku owoców i warzyw nie oparł się też pan
dyrektor. Pomimo mocnej konkurencji i w tej kategorii lepszymi smakoszami okazali się
uczniowie. Mistrzami zostali: Agnieszka Winiarska, Kamil Wota, Dawid Biegus. Jak
przystało na bal karnawałowy nie zabrakło również plejady gwiazd,

które zawitały do naszej szkoły .Przybył pan Grzegorz
Skawiński- którego rolę przejął Piotr Guziak, Semena
Gomez, w którą przeobraziła się Paulina Kisiel.
Przyjechał też zespół Video, który stworzyli: Karolina
Wajda i Basia Biegus- szalone gitarzystki, wirtuozem
instrumentów klawiszowych został Adaś Grzeszczak.
Wszystkim dopisywały dobre humory. Nic też
dziwnego, że z żalem rozchodziliśmy się do domów.
Atmosferę oddają zdjęcia, które utrwaliły wspaniałe
chwile karnawałowego szaleństwa.

Królowie balu: Agnieszka Winiarska i
Piotr Guziak podczas tańca
kotylionowego

DJ- Pan Tomasz Mikłasz z Damianem
Biegusem i Adamem Grzeszczakiemwybór przebojów.

To nie jest takie proste: pietruszka, czy
seler? Dylemat Pani Zofii Wajdy naszej
kucharki podczas konkursu „Mistrz
smaku”

Ferie zimowe w szkole
Zamiast nudzić się w domu podczas
zimowych ferii większość uczniów
wybrało zimowisko w szkole.
Zorganizowany wypoczynek trwał
od 28-30 stycznia. Uczniowie z
przyjemnością
przychodzili
do
szkoły.
Pomimo
siarczystych
mrozów w szkole panowała gorąca
atmosfera. Przygotowany program
zajęć odpowiadał wszystkim. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie
Zimowisko. Uczestnicy karaoke: Adam Grzeszczak,
Agnieszka Winiarska, Gabriela Zygmunt, Barbara
Biegus.

Teleturniej prowadzony przez Panią Alinę
Jandułę

Zwycięzcy w rozgrywkach pingpongowych:
Adam Grzeszczak, Patryk Gilarski, Dawid
Biegus, Przemysław Fiałek.

Zabawy dostosowano zarówno dla chłopców, jak i dziewczyn. W pierwszym dniu
chłopcy pod opieką Pana dyrektora uczestniczyli w Halowym Turnieju Piłki Nożnej.
Mecze rozgrywano w dwóch grupach wiekowych. Młodsi piłkarze zajęli II miejsce,
natomiast starsza grupa uplasowała się na IVpozycji. Dziewczyny przybyłe do szkoły
uczestniczyły w zabawach i konkursach. Drugi dzień natomiast obfitował w rozliczne
atrakcje: zawody pingpongowe przygotowane przez księdza wikariusza Tomasza
Mozgowoja , teleturniej „Jeden z dziesięciu” prowadzonym przez Panią Alinę Jandułę
oraz zabawę dyskotekową. W ostatnim dniu uczniowie mogli wykazać się swoimi
umiejętnościami wokalnymi w konkursie karaoke, który przygotowała Pani Ewelina
Rzepa. Wszystkich uczestników zimowiska nagrodzono drobnymi upominkami i
pamiątkowymi dyplomami
/Red. Paulina Kisiel/

Karaoke: uczennice klasy trzeciej: Aleksandra
Górska, Aleksandra Gilarska, Dominika
Brodacka

Na zdjęciu: rozgrywający Kamil Kowalik i
Przemysław Fiałek- sędzia Ks. Tomasz
Mozgowoj

Słodkie walentynki.

Rodowód
tradycji
Święta
Zakochanych
przypisuje
się
Anglii.
W
początkach
walentynkowych
tradycji
przeplatały
się
zwyczaje rycerskie, dworskie i antyczne.
Walentynkom mimo przypisania ich świętemu
Walentemu, patronowali bogini Wenus i jej syn
Kupido, miłosny snajper. Był to czas, kiedy na
dworze Ryszarda Lwie Serce, bohatera
krzyżowych wypraw, rycerze składali śluby
wierności swym platonicznym wybrankom. Śluby
odnawiane były w dniu 14 lutego. Święto Zakochanych podkreślano odświętnym
wystrojem wnętrz i oświetleniem. Wydrążone kabaczki i dynie ,w których umieszczano
świece zyskały nazwę Love laterns, ściany zdobiono bukietami z suszonych kwiatów, w
dekoracjach przeważały złoto i czerwień, w powietrzu unosił się aromat ziół, a stoły
zastawiano potrawami przyprawionymi o symbolicznym znaczeniu. Wśród potraw nie
mogło zabraknąć owoców i ciastek w kształcie serduszek nadziewanych owocami. W
naszej szkole również nie zabrakło słodkiego akcentu. Samorząd Uczniowski
przygotował wspaniały tort w postaci ogromnego serca. Pomysłodawczynią i wykonawcą
tego smacznego upominku była Pani Renata Biegus- matka Basi, która przyniosła ten
wspaniały wypiek do szkoły i poczęstowała nim swoje koleżanki i kolegów z klasy
szóstej, jak również wszystkich pracowników naszej szkoły- prawdziwe delicje!!! Oprócz
słodkiej niespodzianki Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową .Za jej
pośrednictwem mogliśmy wyrazić swoją sympatię koleżankom i kolegom, których
lubimy, a nie zawsze mamy okazję lub śmiałość, aby powiedzieć im to wprost. Zabawa
była nie tylko wspaniała, ale też słodka. / Red. Barbara Biegus/

Barbara Biegus – przewodnicząca SU
podczas poczęstunku wypiekiem w
kształcie serca

Adrian Mikłasz adresat największej ilości
walentynkowych życzeń.

W teatrze
20 lutego 2012 r. na deskach jarosławskiego
teatru w Miejskim Domu Kultury wystawiono
sztukę pt. „Szatan z siódmej klasy”.
Odbiorcami
jej
byli
uczniowie
szkół
podstawowych.
Przedstawienie
wystawił
Narodowy Teatr Edukacji z Lublina. Sztuka
powstała na podstawie powieści Kornela
Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”.
Nie była to wierna adaptacją utworu.
Bohaterowie przed drugą wojną światową nie
znali karate, nie wysyłali SMS – ów.
Przedstawienie opowiadało o rozwiązaniu
zagadki kryminalnej i odkryciu tajemnicy znikających drzwi. Młodemu
detektywowi towarzyszył profesor Gąsowski oraz jego bratanica –
Wandeczka. Niektórzy aktorzy wcielali się w podwójne role. Jeden aktor grał
profesora i bandytę, a drugi żołnierza napoleońskiego i drugiego przestępcę.
Aktorzy profesjonalnie zagrali swoje role. Doskonale znali kwestie, byli
bardzo zabawni i dynamiczni, jednak najbardziej mi się podobała rola
Wandy, ponieważ byłą bardzo zabawną
i roztrzepaną dziewczyną .Sztuka
była świetna. Dosyć tajemnicza, ze szczyptą humoru. Chętnie bym zobaczyła
tych aktorów w innej sztuce./Red Dominika Kurpiel uczennica klasy V/

W teatrzyku
W niezwykły świat Dalekiego Wschodu przenieśli się
uczniowie klas 0, I,II i III, którzy dnia 22 lutego
wyjechali do Jarosławia na przedstawienie pt. „Baśnie
Dalekiego Wschodu”. N a scenie MOK-u w Jarosłaiu
pojawił się znany i lubiany podróżnik Sindbadbad i jego
brat Hassan. Rozpoczynają oni fascynującą podróż,
pełną niebezpieczeństw, dziwnych baśniowych stworów,
okrutnych czarnoksiężników i magicznych talizmanów.
Dzieci z zapartym tchem śledziły losy głównych
bohaterów, żywo reagując w momentach szczególnie dla
nich niebezpiecznych. Chwile wytchnienia przynosiły
piosenki z charakterystycznymi dźwiękami muzyki
orientalnej. Niesamowite wrażenie robiła scenografia
dopełniona egzotycznymi kostiumami. W ponad godzinę trwającym spektaklu wystąpiło
czworo aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Reżyserem widowiska był
Krzysztof Weber. Sztuka wprowadziła dzieci w świat przyjaźni i miłości, przybliżyła
kulturę i zwyczaje panujące w krajach Dalekiego Wschodu. Następne spotkanie z
twórcami tego teatru już w maju.
/ Red. Pani Maria Piątek/

Kobiety i mężczyźni w krzywym zwierciadle. Uroczysta akademia z okazji
Dnia Kobiet.

Kamila Fydrych jako miss
Rudołowic 2012

To była niezwykle udana akademia, którą uczciliśmy
Święto Dnia Kobiet w naszej szkle. Zebraliśmy się po
lekcjach w największej z klas. W niezwykle barwnej
scenografii obejrzeliśmy pełną humoru część artystyczną
przygotowaną przez Panie Ewelinę Rzepę i Kamilę
Konrad. W przedstawieniu wystąpili wszyscy chłopcy,
aby w towarzystwie swoich koleżanek złożyć życzenia
kobietom w naszej szkole. Wcześniej jednak rozśmieszyli
je do łez interpretacją piosenek, skeczami, wierszami.
Piosenkom towarzyszyły przemyślane układy taneczne.
Jesteśmy pełni podziwu dla młodych aktorów, ich

pięknej interpretacji tekstów i piosenek, układów
choreograficznych, niezwykłej scenografii i oprawy muzycznej, pomysłowych
kostiumów, a szczególnie podziwiamy humor pań przygotowujących uczniów, które
zaraziły całą widownię ,zarówno tych najmłodszych, jak i zaproszone na uroczystość
panie emerytki : Danutę Zygmunt, Małgorzatę Dzierżak, Marię Ślęk-Półćwiartek,
szczerym śmiechem.

Paulina Kisiel jako Zosia z
badylkiem-choreografia do
piosenki Kazika.

„Chcę oglądać Twoje nogi”pokaz uczennic naszej szkoły.

Piotr Guziak w roli męża

Halowy Turniej Piłki Nożnej
W dniu 30 stycznia 2012 r. na hali sportowej w Pruchniku rozegrano Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa UKS „Jedynka” Pruchnik.
W turnieju uczestniczyły drużyny chłopców w kategorii wiekowej 10 -11 i 12-13
lat.Oficjalnego rozpoczęcia turnieju dokonał Prezes UKS „Jedynka” Waldemar
Wańkowicz. Udział w rozgrywkach wzięło
9 drużyn. Mecze rozgrywane były w dwóch grupach wiekowych systemem „każdy z
każdym”.
Wyniki grupy starszej:
Roźwienica – Kramarzówka 0:2
Pruchnik II – Rudołowice 1:1
Pruchnik I – Kramarzówka 4:1
Pruchnik II – Roźwienica 3:2
Rudołowice – Pruchnik I 0:6
Kramarzówka – Pruchnik II 3:0
Roźwienica – Pruchnik I 1:6
Kramarzówka – Rudołowice 3:1
Pruchnik I – Pruchnik II 12:0
Rudołowice – Roźwienica 0:0
Tabela końcowa turnieju:
Reprezentacja Rudolowic: Kamil
I miejsce – UKS „Jedynka” Pruchnik 12 pkt. 28:2
Kowalik,Paweł Karpiński ,Dawid
II miejsce – SP Kramarzówka”
9 pkt. 10:4
Biegus, Kamil Kucab, Patryk
III miejsce – SP Pruchnik
4 pkt. 4:18
Krzyżanowski, Kamil Wota
IV miejsce – SP Rudołowice
2 pkt. 2:10
V miejsce - SP Roźwienica
1 pkt. 3:11
Najlepszymi zawodnikami z poszczególnych drużyn zostali Norbert
Czarniecki(Pruchnik I), Gerard Pilch (Kramarzówka), Fabian Grzeszczak
(Pruchnik II), Adam Grzeszczak (Rudołowice), Kacper Sosnowski (Roźwienica)
wszyscy wyróżnieni otrzymali upominki ufundowane przez organizatorów.
Wyniki grupy młodszej:
Rudołowice – Pruchnik II 2:2
Roźwienica – Pruchnik I 0:5
Pruchnik II – Pruchnik I 0:13
Rudołowice – Roźwienica 2:1
Pruchnik II – Roźwienica 0:0
Rudołowice – Pruchnik I 0:8
W grupie młodszej chłopców najlepsze okazały się następujące drużyny:
I miejsce – SP Pruchnik I
9 pkt. 26:0
II miejsce – SP Rudołowice
4 pkt. 4:11
III miejsce – SP Pruchnik II
2 pkt. 2-15
IV miejsce – SP Roźwienica
1 pkt. 1- 7
Najlepszymi zawodnikami z poszczególnych drużyn zostali Kacper Szmuc
(Pruchnik I), Dawid Biegus (Rudołowice), Michał Burdzel (Pruchnik II), Arkadiusz
Skowron (Roźwienica) wszyscy wyróżnieni otrzymali upominki ufundowane przez
organizatorów. Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary, a uczestniczące drużyny dyplomy.

Gminne Zawody w Tenisie Stołowym- 1 marca 2012
W dniu 1 marca 2012 r. w Roźwienicy odbyły się drużynowe Zawody Gminne
Tenisie Stołowym. Do rozgrywek gminnych przystąpiły reprezentacje szkół z
Roźwienicy, Węgierki, Tyniowic i Rudołowic. Naszą szkołę reprezentowały w
kategorii dziewcząt: Barbara Biegus, Karolina Wajda i Agnieszka Winiarska a
drużynę chłopców tworzyli: Adam Grzeszczak i Adrian Mikłasz.W rozgrywkach
drużynowych dziewcząt pierwsze miejsce zajęła drużyna z SP Węgierka, drugie
miejsce zajęły reprezentantki SP Tyniowice, trzecie przypadło w udziale
dziewczętom z Szkoły Podstawowej w Rudołowicach, natomiast miejsce czwarte
zajęła SP Roźwienica.W kategorii chłopców zwyciężyła reprezentacja SP
Roźwienica, na drugim miejscu znaleźli się chłopcy z Szkoły Podstawowej w
Rudołowicach, na trzecim uplasowała się z drużyna z SP Tyniowice, a czwarte
miejsce przypadło chłopcom z SP Węgierka.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na zawodach
powiatowych, które odbędą się 9 marca 2012 roku w Rokietnicy.

Drużyna z Rudołowic: Adrian
Mikłasz,Adam Grzeszczak,

Barbara Biegus, Karolina
Wajda, Agnieszka
Winiarska
Wręczenie pucharu za
zajęcie II miejsca Adamowi
Grzeszczakowi i Adrianowi
Mikłaszowi

Gminne Zawody w mini siatkówce, Roźwienica 5 marca 2012 r.
W dniu 5 marca 2012 r. w Hali Sportowej w Roźwienicy odbyły się Gminne Zawody w
mini siatkówce dziewcząt i chłopców. W rywalizacji udział brały zespoły z Tyniowic,
Rudołowic i Roźwienicy. Po zaciętej i sportowej rywalizacji zwyciężyła w kategorii
dziewcząt drużyna z SP Roźwienicy wyprzedzając zespół z SP Rudołowice i SP
Tyniowice. W kategorii chłopców zwycięzcami okazała się drużyna z SP Roźwienica,
drugie miejsce zajęła SP Tyniowice a trzecia lokata przypadła SP Rudołowice.
Zwycięskie drużyny będą reprezentować naszą gminę na rozgrywkach powiatowych.
GRATULUMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!.
Szkołę Podstawową w Rudołowicach reprezentowali następujący uczniowie:
Dziewczęta: Barbara Biegus, Paulina Kisiel, Karolina Wajda, Agnieszka Winiarska,
Gabriela Zygmunt.Chłopcy: Adam Grzeszczak, Damian Biegus, Piotr Guziak,
Przemysław Fiałek, Patryk Gilarski, Adrian Mikłasz, Michał Nakonieczny.

II Turniej w Halowej Piłce Nożnej Ministrantów
„O Puchar Księdza Proboszcza Parafii św. Mikołaja
w Rudołowicach”
W dniu 5 lutego 2012 r. w hali sportowej w Roźwienicy odbył się II Halowy
Turniej Piłki Nożnej Ministrantów Oldboi o Puchar Proboszcza Parafii Rudołowice. W
Turnieju udział wzięło 9 drużyn z terenu parafii: Rudołowice I – Buła i Spóła,
Rudołowice II, Rudołowice - Oldboje, Gimnazjum Rudołowice, Roźwienica – Białe
Komeżki, Bystrowice I, Bystrowice II, Mokra Team i Mokra II. Początek zawodów
poprzedziło losowanie grupy, które przeprowadził główny inicjator i organizator
turnieju ks. Tomasz Mozgowoj. Zawodników podzielono na dwie grupy: w grupie I
znalazły się zespoły: Rudołowice I – Buła i Spóła, Bystrowice I, Bystrowice II,
Roźwienica – Białe Komeżki, oraz Mokra II, a w grupie II: Rudołowice II, Mokra Team,
Rudołowice Oldboj, Gimnazjum Rudołowice. Mecze stały na wysokim poziomie
sportowym
i
były
rozgrywane
w
przyjaznej
atmosferze
zgodnie
z zasadami fair play. Licznie zgromadzeni kibice gromkimi brawami i okrzykami
dopingowali swoich faworytów. Nad przestrzeganiem przepisów gry i prowadzeniem
zawodów czuwali sędziowie w osobach: Jacka Zygmunta, Dariusza Stęchłego
i Pawła Drzymały. Zawody komentował Pan Kazimierz Łuc.
Tabela końcowa grupy I

Grupa I
BystrowiceI - Bystrowice II
Mokra II – Buła i Spóła
Komeżka Roźwienica – Bystrowice I
Mokra II - Bystrowice II
Buła i Spóła - Komeżka Roźwienica
Mokra II - Bystrowice I
Buła i Spóła - Bystrowice II
Mokra II – Komeżka Roźwienica
Buła i Spóła - Bystrowice I
Komeżka Roźwienica - Bystrowice II

6:0
0:6
1:3
4:0
0:0
1:3
8:1
0:1
0:1
2:0

Grupa II
Rudołowice Gimnazjum- Mokra TEAM
1:0
Rudołowice Oldboy –Rudołowice II
0:2
Rudołowice Gimnazjum-Rudołowice Oldboy 0:6
Mokra TEAM -Rudołowice II
1:4
Rudołowice Gimnazjum- Rudołowice II
0:2
Mokra TEAM - Rudołowice Oldboy
1:2

Półfinały :

Mecz o 3 miejsce:
Finał :

1.
2.
3.
4.
5.

Bystrowice I
Buła i Spóła
Komeżka Roźwienica
Mokra II
Bystrowice II

Tabela końcowa grupy II
1.
2.
3.
4.

Rudołowice II
9 pkt. 8:1
Rudołowice Oldboy
6 pkt. 8:3
Rudołowice Gimnazjum 3 pkt. 1:8
Mokra TEAM
0 pkt. 2:7

Bystrowice I - Rudołowice Oldboy 4:0
Rudołowice II - Buła i Spóła
0:4
Rudołowice II - Rudołowice Oldboy
Buła i Spóła

- Bystrowice I

12 pkt. 13:2
7 pkt. 14:2
7 pkt. 4:3
3 pkt. 5:10
0 pkt. 1:20

4:1
3:0

Tabela końcowa turnieju:
1. Buła i Spóła
2. Bystrowice I
3. Rudołowice II
4. Rudołowice Oldboy
5. Komeżka Roźwienica
6. Mokra II
7. Rudołowice Gimnazjum
8.Mokra TEAM
9. Bystrowice II
Najlepszy Bramkarz – Drzymała Rafał
Najlepszy strzelec – Radosław Wańkowicz

Drużyna „ Buła i Spóła” z Rudołowic

Dyplomy reprezentacji Rudołowic

Reprezentacja Oldboy z Rudołowic

Organizator imprezy Ks. Tomasz Mozgowoj i kapitan
drużyny Bartłomiej Łuc

85 lat temu „Mazurek Dąbrowskiego” stał się hymnem Polski
85 lat temu, 26 lutego 1927 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP wydało okólnik
ogłaszający zmodyfikowaną wersję „Mazurka Dąbrowskiego” – popularnej pieśni
patriotycznej powstałej w 1797 r. we Włoszech - oficjalnym hymnem narodowym.
„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” była bardzo popularnym utworem muzycznym
wśród legionistów walczących u boku gen. Dąbrowskiego. Późnym latem pisał on do
Wybickiego następująco: „Żołnierze do Twojej pieśni nabierają coraz więcej gustu i my
ją sobie często nuciemy z winnym szacunkiem dla autora”. „Mazurka Dąbrowskiego”
śpiewano przy okazji świąt narodowych i powstań niepodległościowych w ciągu XVIII i
XIX stulecia. Melodyczny utwór cieszył się także powszechną aprobatą m.in. wśród
mieszkańców Księstwa Warszawskiego. Obok innych pieśni patriotycznych takich jak
„Boże, coś Polskę”, „Warszawianka” i „Rota” był on jedną z najpopularniejszych
utworów „ku pokrzepieniu serc” w okresie zaborów. Po I wojnie światowej „Mazurek
Dąbrowskiego” został uznany za hymn odrodzonej Polski, jednak nie znalazło to
odzwierciedlenia w konstytucji marcowej z 1921 r. Zarządzenia sankcjonujące
wspomniany wybór pod względem prawnym zostały wydane dopiero w drugiej połowie
lat 20. XX w. 15 października 1926 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego uznało wspomnianą pieśń za obowiązkową do śpiewania w szkołach. Po
czterech miesiącach, okólnikiem z 26 lutego 1927 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ogłosiło „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem narodowym. 2. kwietnia 1927 r. dołączono
do hymnu nuty i oficjalnie uznano jego harmonizację, której dokonał kompozytor i
dyrygent Feliks Konopasek. W porównaniu z oryginałem, w tekście pieśni nastąpiły
zmiany: zrezygnowano z dwóch zwrotek (4 i 6) oraz zmieniono rymy: „nie umarła –
wydarła” na „nie zginęła – wzięła”. Poza tym poprawiono tekst pod względem
stylistycznym. Po II wojnie światowej władze komunistyczne pozostawiły „Mazurka
Dąbrowskiego” w niezmienionej formie. Zapis o obowiązującym hymnie narodowym
znalazł się w konstytucji PRL, która weszła w życie 22 lipca 1952 r. 31 stycznia 1980 r.
tekst i nuty hymnu w harmonizacji Kazimierza Sikorskiego zostały zatwierdzone przez
Sejm RP w ustawie o godle, barwach i hymnie. W rodzinnym dworku Józefa
Wybickiego w Będominie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego – oddział
gdańskiego Muzeum Narodowego. Jest to jedyna tego typu placówka muzealna na
świecie.

Józef Wybicki autor słów
„Mazurka Dąbrowskiego”

Twórca Legionów Polskich we
Włoszech gen. Jan Henryk Dąbrowski

1 MARCA NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i
przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny
Lech Kaczyński „Wiele upłynęło czasu, nim 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o
ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe,
przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w
komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali
do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym
Synom”. Przez lata odpowiedzią była cisza. W drugiej połowie pierwszej dekady XXI
wieku nadzieje zaczęły się spełniać. Apele środowisk kombatanckich zaczęły zyskiwać
coraz większe poparcie. Janusz Kurtyka, prezes IPN od końca roku 2005, nadał tym
staraniom silny impuls i przyspieszenie. 28 lutego 2009 z inicjatywy prezesa Kurtyki i
Jerzego Szmida na I Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 podjęta została
uchwała popierająca inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
ustanowienia dnia 1 marca dniem Żołnierzy Wyklętych. Data 1 marca nie jest
przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył
głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość –
Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo
ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do ZSRS
sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o
odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę.
W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim
bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo
różnej orientacji. Łącznie w ugrupowaniach podziemnych walczyło, działało i wspierało
ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny”
żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w
październiku 1963 roku.

Nadanie pośmiertnie Krzyża Komandorskiego
Józefowi Franczakowi. Odznaczenie odebrał syn .

Konkurs„ Kto czyta, ten żyje wielokrotnie”
1. Pytanie na luty:
Z jakiej książki pochodzi ten fragment. Podaj autora i tytuł
książki:
„ Nastąpiły potem rzeczy okropne i tajemniczość tego poranka
wytłumaczono także małej Mary. Oto wybuchła cholera w najgroźniejszej
swej formie i ludzie padali jak muchy. Jej Ajah zabrano w nocy chorą, a lament w
zabudowaniach służby powstał właśnie w skutek jej śmierci. Do dnia następnego zmarło
jeszcze troje służby, reszta w popłochu i trwodze uciekła. Paniczny strach opanował
wszystkich, a ludzie umierali jeden po drugim”

2. Pytanie na marzec:
Z jakiej książki pochodzi ten fragment. Podaj autora i tytuł
książki:

„ Tomek uwolnił się od swoich sekretnych cierpień- między innymi
dlatego, że pochłonęła go nowa bardzo poważna sprawa : Becky Thather
przestała pojawiać się w szkole. Przez kilka dni walczył ze swą dumą,
chciał „gwizdnąć” na Becky, ale nie mógł. Zaczął kręcić się w nocy koło
domu jej ojca i czuł się wyjątkowo podle.”

Miesiąc

Imię i nazwisko
ucznia

Imię i nazwisko autora
powieści

Tytuł książki

LUTY

MARZEC

Uzupełnione kupony prosimy wrzucać do skrzynki w bibliotece
szkolnej.

„Skarby z domowych szuflad” – rozstrzygnięcie konkursu
Komisja w składzie: dyrektor szkoły Pan Mariusz Baran, Pani Anna Warzocha
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel historii Pani Barbara Kowal
wyłonili najciekawsze zbiory obrazków kolędniczych. Pierwsze miejsce przyznano
uczniowi klasy szóstej Piotrowi Gilarskiemu za kolekcję z najstarszym obrazkiem
przedstawiającym Św. Annę z 18 listopada 1897 r. Swoje zbiory Piotr ofiarował do
Szkolnej Izby Pamięci. Drugie miejsce zajęło rodzeństwo Karolina i Piotr Wajda.
Perełką ich kolekcji jest obrazek prymicyjny z 1905 r ks. Karola Perenca- rudołowiczanina. Dwa trzecie miejsca przyznano Arlecie Król za kolekcję z obrazkiem
prymicyjnym z 14 marca 1948 r. księdza Władysława Kokoszki i Aleksandrze Drabik-za
obrazek z 1946 r. ofiarowany przez kardynała Augusta Hlonda. Wyróżniono też
kolekcje szóstoklasistów Piotra Guziaka i Damiana Biegusa oraz uczniów klasy trzeciej
Maksymiliana Barszczaka, Ryana Bolata, uczennicy klasy drugiej Pauliny Czyż i
pierwszoklasistki Małgorzaty Kiełt .Poza konkursem bogaty zbiór obrazków ofiarowała
do Szkolnej Izby Pamięci pani Zofia Wajda. Wszystkie kolekcje będziemy mogli
obejrzeć można na szkolnej stronie internetowej w zakładce Szkolna Izba Pamięci.
Najoryginalniejsze egzemplarze pani Anna Leja wyeksponowała na szkolnej wystawie
obrazków kolędniczych w korytarzu Szkolnej Izby Pamięci, natomiast zeskanowaną
kolekcję najstarszych obrazków z opisem Pani Anna Warzocha umieściła na gazetce
ściennej „Skarby z domowych szuflad na dolnym hallu. Zapraszamy do obejrzenia
naszej kolekcji.

Zdobywca I nagrody w konkursie
Piotr Gilarski.

Nagrodzony w konkursie obrazek – „ Z Ksiązęco-Biskupiego
Konsystorza w Krakowie dnia 18 listopada 1897 r.”

Konkurs” „ Najpiękniejsza klasa w świątecznej szacie” rozstrzygnięty.
Przed Świętami Bożego Narodzenia Pan dyrektor oraz Rada Rodziców ogłosili konkurs
„Najpiękniejsza klasa w świątecznej szacie”, który miał wprowadzić uczniów w aurę
bożonarodzeniową. Brano pod uwagę wystrój całej klasy : gazetki ścienne, ozdoby na
klasowych choinkach, witraże i inne akcesoria tworzące niepowtarzalny świąteczny
nastrój. Było o co walczyć, ponieważ Rada Rodziców ufundowała nagrody pieniężne
przeznaczone na potrzeby uczniów poszczególnych klas. Wyniki konkursowych zmagań
ogłoszono podczas akademii z okazji Dnia Kobiet. Triumfatorami byli uczniowie
najmłodszych klas. Pierwsze miejsce oraz kwotę 100 zł przyznano pierwszoklasistom.
Drugie miejsce i czek w wysokości 70 zł otrzymali uczniowie klasy trzeciej, natomiast
trzecie miejsce i gratyfikacja w wysokości 50 zł przypadła drugoklasistom. Gratulujemy
nagrodzonym klasom i ich wychowawcom.

Zdobywcy I miejsca-pierwszoklasiści z
wychowawczynią Panią Anną Korneluk

Wręczenie nagrody za II miejsce pani Marii
Piątek i jej wychowankom uczniom klasy III

Świąteczny wystrój – nagrodzona sala
lekcyjna – kl. I

Pani Renata Grzeszczak wręcza nagrodę
za III miejsce wychowawcy Pani Annie
Warzosze i drugoklasistom.

Konkursy pożarnicze
„ Jak nas widzą, tak nas malują”
27 lutego 2012 roku w Urzędzie Gminy Roźwienica rozstrzygnięto konkurs plastyczny
pod hasłem „ Jak nas widzą, tak nas malują” Z naszej szkoły wpłynęło 15 prac
następujących uczniów: Piotra Wajdy, Karoliny Kud, Arka Szczepanika, Patryka
Kozdroja, Dominiki Brodackiej, Aleksandry Górskiej, Remigiusza Zygmunta, Kamili
Fydrych, Gabrieli Winiarskiej, Kamila Łandy, Moniki Kozdrój, Agnieszki Winiarskiej,
Piotra Guziaka, Pauliny Kisiel, Tobiasza Jabłońskiego. Gminna Komisja wyróżniła
pracę Kamila Łandy, która została zakwalifikowana do eliminacji powiatowych.
Trzymamy za Kamila kciuki.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega
pożarom”
13 marca w Zespole Szkół w Roźwienicy odbędzie się Turniej Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę w
eliminacjach prezentować będą: Adam Grzeszczak, Piotr Guziak,
Patryk Gilarski.

„ Jak wyobrażam sobie gaszenie pożarów w dawnych czasach”
Ogłoszenie konkursu plastycznego.

Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku ogłasza konkurs
plastyczny „ Jak wyobrażam sobie gaszenie pożarów w
dawnych czasach” oraz „ Ratowanie ludzi walczących z
żywiołem ognia”. Prace w formacie A-4, A-3, o dowolnej
technice prosimy składać u nauczyciela plastyki Pani
Marii Sęk. Organizatorzy dla autorów najciekawszych
prac przewidują pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne
nagrody. Zachęcam do udziału w konkursie.
/ Red. Pani Maria Sęk/

„Skarby z domowych szuflad”

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wśród uczniów Szkoły Podstawowej w
Rudołowicach ogłoszono konkurs na najoryginalniejszy obrazek kolędniczy.
Rozpoczęły się poszukiwania w domowych modlitewnikach babć i dziadków, w
szufladach i kufrach na strychu. Efekt konkursu przeszedł oczekiwania
organizatorów. Uczniowie zgromadzili 603 obrazki. Są to nie tylko pamiątki wizyt
duszpasterskich, ale również upamiętniają tak doniosłe wydarzenia w życiu jak:
bierzmowanie, I komunię świętą, msze prymicyjne, koronacje cudownych
obrazów, pielgrzymki do świętych miejsc. Niektóre z nich niestety, nie posiadają
adnotacji dotyczących dat, imion i nazwisk księży, ale wiele z nich opatrzone są
nadrukami lub pieczątkami informacyjnymi. Obrazki po uprzednim wyłączeniu
egzemplarzy powtarzających się , zeskanowano z obydwu stron, zebrano w 21
kolekcjach-według nazwisk osób, które je dostarczyły na konkurs. Na podstawie
danych z odwrotu obrazków mogliśmy dotrzeć do najstarszych egzemplarzy.
Najwcześniejszą datą opatrzony został obrazek przedstawiający św. Annę. Na
odwrocie widnieje data jego wydania- 18 listopada 1897 roku oraz miejsce Z
Książęco –Biskupiego Konsystorza w Krakowie. Odręcznie natomiast zapisano
imię i nazwisko osoby, której ofiarowano pamiątkę – Julia Perenc z Rudołowic/
kolekcja Piotr Gilarski/. Młodszy zaledwie o 11 lat jest obrazek „Pamiątka
prymicyj Ks. Karola Perenca. Rudołowice 1908.” Przedstawia portret Chrystusa na
tle kwitnącej gałązki. Ksiądz Karol Perenc pochodził z Rudołowic, również w
naszym kościele parafialnym odprawiał swoją pierwszą mszę św./ Kolekcja
Karolina i Piotr Wajda/. W kolekcjach mamy obrazki z lat dwudziestych ubiegłego
stulecia. Pierwszy z nich jest pamiątką ślubów zakonnych Siostry Anny Ireny.
Opatrzony nadrukiem „Starawieś, 14 kwietnia 1923 r” i podpisany przez Gen.
Przełożoną Zgromadzenia SS. Służebniczek NMP. Eleonorę Jurkiewicz./ kolekcja
Zofii Wajdy/. Młodszą o cztery lata jest pamiątka Pierwszej Komunii Świętej pani
Genowefy Perenc. Obrazek ten pochodzi z 28 kwietnia 1927 roku, trochę młodszy,
bo z 1931 r. jest obrazek upamiętniający święcenia kapłańskie ks. Franciszka
Glazera./ Kolekcja Piotra Gilarskiego/. Z 28 lipca 1932 roku pochodzi pamiątka
ślubów wieczystych s. Anny Rogi/ Kolekcja Zofii Wajdy/. Z tego samego roku
pochodzi modlitwa wydrukowana na odwrocie obrazka przedstawiającego Świętą
Rodzinę. Pod nią widnieje napis: „Z Książęco Metropolitalnej Kurji , Kraków 28/12
1932 +Adam Stefan Książę Arcybiskup”czyli został podarowany przez Adama
StefanaSapiehę (urodzonego 14maja 1867 w Krasiczynie,zmarłego 23lipca 1951
w Krakowie) arcybiskupa metropolitę krakowskiego, kardynała, księcia
siewierskiego, senatora I kadencji w II Rzeczypospolitej Polskiej. Przez
historyków uznawanego za jedną z czołowych postaci w dziejach Kościoła
polskiego I połowy XX wieku. Nazywanego Księciem Niezłomnym. Nie jest to
jedyny obrazek modlitewny z podpisem prymasa Polski, gdyż na obrazku z
modlitwą o beatyfikację Edmunda Bojanowskiego pochodzącego z 1946 roku
możemy na pieczątce nadrukowej odczytać imę i nazwisko Augusta Kardynała
Hlonda(ur. 5lipca 1881 w Brzęczkowicach,zm. 22października 1948 w
Warszawie) , arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego w latach
1946–1948, prymasa Polski w latach 1926–1948, kardynała prezbitera.
Kolekcja Aleksandry Drabik/. Nie jest to koniec historii, jakie kryją obrazki
kolędnicze. Na ich podstawie możemy poznać imiona i nazwiska księży
pracujących w naszej parafii, daty mszy prymicyjnych, uroczystości kościelnych.
Stanowią dokumentację życia duchowego parafian: przypominają doniosłe daty:

I komunii św. bierzmowania, ślubowań zakonnych. Nie są to jedyne walory
naszego zbioru. Poszczególne obrazki zachwycają swym artyzmem. To miniaturki
dzieł sztuki sakralnej, które z prawdziwą przyjemnością oglądamy i podziwiamy.
Konkurs zorganizowany wśród uczniów naszej szkoły uświadomił nam, jak
wielkie skarby kryją domowe szuflady. Warto do nich sięgnąć i dokładnie
przyjrzeć się zawartości. Może to coś, co uważamy za bezwartościowy przedmiot
zajmujący miejsce współczesnym bibelotom ,przed wyrzuceniem do śmieci warto
dokładniej obejrzeć i „wsłuchać się”w jego historię.

Obrazek prymicyjny ks. Karola Perenca z 27 czerwca 1905 r. Jeden z
najstarszych w naszej kolekcji. Ks. Karol Perenc urodził się w
Rudołowicach i w naszym kościele odprawił pierwszą swoją mszę.

Pamiątka I Komunii Świętej pani Genowefy Perenc. Obrazek
opatrzony jest datą 1927 r. Sakramentu udzielił ks. Lechicki

Wspomnienia o Księdzu Władysławie Kokoszce.

Wśród wielu obrazków przyniesionych na konkurs „ Skarby
domowych szuflad” w wyróżnionej kolekcji Arlety Król
odnaleźliśmy– pamiątkę pierwszej Mszy Św. odprawionej
w Kościele Parafialnym w Rudołowicach 14 marca 1943 roku
przez Księdza Władysława Kokoszkę. Postanowiliśmy
dowiedzieć się więcej o kapłanie, który pochodzi z naszej parafii.
Dotarliśmy do najbliższej rodziny – siostrzeńca Księdza -Pana
Stanisława Kędziory, który podzielił się wspomnieniami o
nieżyjącym już prawie od 20 lat wujku. Ksiądz Władysław
Kokoszka urodził się w Roźwienicy. Rodzice jego Marcin
i
Franciszka mieli duże 8 ha gospodarstwo rolne, na którym ciężko
pracowali. W pracach tych pomagał również syn, który
jednocześnie był bardzo dobrym uczniem. Chociaż czasy nie
sprzyjały edukacji chłopskiego dziecka rodzice wysłali go do I
Gimnazjum w Jarosławiu. Na co dzień mieszkał na stancji,
natomiast do domu prawie dziesięciokilometrową trasę
przemierzał pieszo. W tym okresie gimnazjalista Władysław Kokoszka należał do
Sodalicji Mariańskiej Uczniów I Gimnazjum w Jarosławiu. Do dzisiaj
w bardzo
dobrym stanie zachowała się księga protokołów obejmująca czasy od 6 października
1935 roku do 7 czerwca 1939 roku, co świadczy o niezwykłej wadze tej organizacji w
życiu przyszłego kapłana. Po ukończeniu szkoły średniej młody wówczas człowiek
podjął dojrzałą decyzję dotyczącą wyboru kapłaństwa. Rodzice, a
szczególnie ojciec, nie do końca akceptowali to postanowienie, ale
determinacja syna sprawiła, że zezwolili na naukę
w
seminarium duchownym w Przemyślu, a następnie Brzozowie,
dokąd sami zawieźli go furmanką. Należy pamiętać, że czasy
studiów to bardzo ciężkie, okupacyjne lata, które nie zniechęciły
młodego Władysława do realizacji swych postanowień i swoją
pierwszą Mszę Świętą odprawił w Rudołowicach w 1943 roku. Na
uroczystość przybyli zaproszeni goście, ówczesna elita – właściciel
Roźwienicy Pan Władysław Górski, kierownik miejscowej szkoły
Pan Tomaszewski, leśniczy Pan Stachnik. Te nazwiska z
opowiadań rodziców znał siostrzeniec Księdza Kokoszki, który
wspomniał też o innym wydarzeniu związanym z tą uroczystością.
Chcąc podjąć zaproszonych gości poczęstunkiem rodzice
wyświęconego księdza zabili świnię. Ponieważ w czasie okupacji
wszystkie zwierzęta oddawano na kontyngent, a domowe uboje były karane więzieniem.
Tym razem okupanci również przyszli sprawdzić, czy nie zostało złamane prawo. Jeden
z nich wyszedł na strych, gdzie ukrywano mięso. Jednak waga uroczystości sprawiła, że
kolegom stojącym na dole nie powiedział o zakazanych zapasach.
Pierwszą placówką księdza Władysława Kokoszki był Krakowiec, przygraniczna
miejscowość wówczas należąca do Polski. W tym czasie doszło tam do tragicznych
wydarzeń, w których uczestnikiem i naocznym świadkiem był Wikariusz Władysław
Kokoszka. Zostały one spisane w książce „ Stosunki polsko- ukraińskie po II wojnie
światowej” Warto przytoczyć jej fragment :„ W nocy 7/8 kwietnia 1944 roku po
zakończeniu Wielkopiątkowego nabożeństwa odprawianego przez ks. Władysława

Kokoszkę w Pyszówce liczne oddziały UPA „Żeleźnioki” otoczyły czysto polską kolonię
zamieszkałą przez 169 osadników przybyłych głównie z Grodziska Dolnego i zaczęły
w bestialski sposób mordować ludzi. Zaskoczona nieliczna warta nie była w stanie
zorganizować obrony. Zginęło 57 Polaków, w tym 19 kobiet i 22 dzieci. Wioska została
doszczętnie spalona, ocalały tylko kościół, kaplica, plebania i szkoła. Ksiądz Łabno –
proboszcz parafii w Krakowcu po zauważeniu pożarów i usłyszeniu krzyków
zainterweniował u załogi niemieckiej w Krakowcu, aby pójść z odsieczą zaatakowanym
Polakom w Pyszówce. Niestety, bezskutecznie. Ocaleni z pogromu Polacy zostali
następnego dnia pod eskortą niemiecką ewakuowani ze skromnym dobytkiem do
Radymna. Za potępienie z ambony napadu na Pyszówkę został zamordowany końcem
kwietnia 1944 r.wraz ze swoją rodziną przez UPA grecko-katolicki ksiądz – proboszcz
z Rogóżna Michajło Tetep. W Wielkanoc 1944 roku w lesie znaleziono ciało młodej
kobiety Anny Białowąs z Rudy Kochanowskiej. Po tych zatrważających, bezwzględnych
mordach dokonanych przez banderowców wielu Polaków z Krakowca i okolic
furmankami ewakuowało się za San. Niedługo potem 22 kwietnia 1944 roku ksiądz
proboszcz Łabno z księdzem Kokoszką przenieśli się do rodziny ks.Wikariusza do
Roźwienicy. Zaraz po przejściu frontu- ksiądz Łabno powrócił do Krakowca, gdzie
z powodu choroby na cukrzycę zmarł w grudniu 1944 roku”
Następną placówką , na której pracował przez trzy lata Księdz Władysław Kokoszka
było Zarzecze, przez kolejny rok pracował w jarosławskiej Farze. Były to czasy
stalinowskie, w których szczególnie piętnowano ludzi pochodzenia chłopskiego,
pogardliwie nazywanych kułakami. Takie właśnie pochodzenie przypisywano Księdzu
Władysławowi Kokoszce.
Z Jarosławia przeniesiono Księdza Władysława do Dynowa, gdzie pracował rok,
a następnie objął placówkę w rzeszowskiej Farze. Oprócz obowiązków duszpasterskich
nauczał tam religii w technikum mechanicznym .W związku ze zmianą lokalizacji szkoły
został przeniesiony na Staromieście, gdzie pełnił funkcję proboszcza aż do momentu
choroby.
Księdza Władysława Kokoszkę pamiętają i mile wspominają mieszkańcy Roźwienicy
i Rudołowic, gdzie w kościołach podczas urlopów i przerw świątecznych odprawiał Msze
Święte. Księdza Kokoszkę charakteryzowała fotograficzna pamięć do twarzy i ludzi.
Doskonale pamiętał swoich nauczycieli, kolegów ze szkoły. Na ulicy w Rzeszowie
rozpoznawał ludzi pochodzących z naszej parafii witał ich radośnie nazywając swoimi
krajanami i poświęcał swój czas na rozmowę z nimi. Nigdy nie przeszedł obojętnie obok
znajomej „twarzy”.

