„Nasza wieś najpiękniejsza...”- czyli nasz pomysł na wakacje
Pod takim hasłem na przełomie lipca i sierpnia Stowarzyszenie Miłośników Historii
i Tradycji Rudołowic realizowało projekt w ramach programu „Pożyteczne wakacje
2012” finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi. Głównym założeniem programu
było zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla grupy dzieci i młodzieży połączone
z działaniami zmierzającymi do poprawy estetyki wsi i jej okolic. W ramach
zaplanowanych działań prowadzono prace porządkowe na miejscowym cmentarzu,
odnowiono otoczenia zabytkowych grobów, uporządkowano teren wokół kapliczki św.
Agaty oraz Krzyża na Zarudziu. Obok prac typowo porządkowych prowadzono również
prace nasadzeniowe: w centrum wsi utworzono zieloną rabatę, posadzono nowe
sadzonki drzew w tym w alei jesionowej biegnącej do zabytkowego dworu Dembińskich.
Uczestnicy projektu obok prac fizycznych mogli wziąć udział również w rajdzie
rowerowym, którego trasa biegła przez sąsiednie miejscowości w tym: Czelatyce,
Rokietnicę, Boratyn, Chłopice i Jankowice. Ostatni dzień projektu związany był
ze zmaganiami sportowymi podczas Rudołowickich Biegów Terenowych. W biegach
udział wzięli zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mieszkańcy. Dla wszystkich
przygotowano gry i zabawy oraz liczne konkursy w tym plastyczny, którego głównym
tematem było odpowiednie traktowanie psów i zwierząt domowych. Stowarzyszenie
dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu za nieocenioną
pomoc.
/ Przedruk www. Rudołowicenet.pl /

Uczniowie naszej szkoły porządkujący
kapliczkę św. Agaty. Patryk Krzyżanowski,
Damian Biegus, Kamil Kowalik

Rajd rowerowy. Od lewej: Pan Jan Kiełt,
rowerzyści, Pan Tomasz Kud
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Witaj Szkoło!

3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Jaki on
będzie? Co ciekawego przyniesie? Trudno
odpowiedzieć. Wiemy tylko, że w ławkach szkolnych
zasiadło 77 uczniów. Największą gromadkę
stanowią pierwszoklasiści. Jest ich piętnaścioro,
z czego siedmioro sześciolatków. Natomiast do klasy
drugiej uczęszcza 11 uczniów. Klasa trzecia liczy 12 uczniów. W klasach starszych jest
nas jeszcze mniej – czwartoklasistów jest jedenaścioro, piątoklasistów dziesięcioro,
natomiast do szóstej klasy uczęszcza ośmioro uczniów. Wybraliśmy też radę samorządu
szkolnego. Przewodniczącą została Agnieszka Winiarska, zastępcą Gabriela Zygmunt,
skarbnikiem Dominika Kurpiel, sekretarzem Patryk Gilarski. Do sekcji kulturalnorozrywkowej wybrano szóstoklasistów Adriana Mikłasza i Patryka Gilarskiego.
O wystrój szkolnego korytarza dba sekcja dekoracyjna w składzie: Dominika Kurpiel,
Gabriela Zygmunt, Agnieszka Winiarska, Monika Kozdrój, Michał Nakonieczny,
Patryk Gilarski. Opiekunkami samorządu szkolnego są Panie Maria Sęk i Monika
Kurasz. Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziliśmy też sondaż. Uczniowie mieli
odpowiedzieć na pytanie, czy z radością przychodzą po wakacjach do szkoły.
Przeważały odpowiedzi pozytywnie nastawionych uczniów. Większość wita rok szkolny
z radością, ponieważ w domu im się nudziło, tęsknili za przyjaciółmi i kolegami.
Niestety, nie padła odpowiedź, że przykrzyło się za nauką i szkolnymi obowiązkami.
Następny sondaż przeprowadzony wśród uczniów naszej szkoły wykazał, że uczniowie
chętnie noszą mundurki szkolne. Jeszcze niedawno opinie na ten temat diametralnie
odbiegały od tegorocznych. Z czasem praktyczna strona noszenia uczniowskich strojów
wzięła górę nad chęcią włożenia modnego ciuszka do szkoły i „zaszpanowania” nim
przed koleżankami. W gronie nauczycielskim też nastąpiły zmiany. Religii uczy ksiądz
wikariusz Jan Bator, natomiast języka niemieckiego Pani Monika Kurasz. W oddziale
przedszkolnym wychowawstwo objęła pani Barbara Babij- Kornatko.
W budynku szkoły nastąpiły zmiany. Weszliśmy do wysprzątanych klas, odświeżonych
korytarzy. Została wyremontowana łazienka na piętrze, z której korzystają uczniowie
edukacji wczesnoszkolnej. Podwórze szkolne powitało nas zadbanymi rabatami,
wykoszoną trawką. Zakwitły róże, aksamitki, a na balkonach podziwiać możemy
petunie i pelargonie. Widać więc, że gdy my odpoczywaliśmy, pracownicy obsługi
pracowali, aby zadbać o budynek szkolny i jego obejście. /Dominika Kurpiel/
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POZNAJMY SIĘ
Witamy w nowym składzie redakcyjnym „Akapitu”.
W tym roku naszą gazetkę szkolną redagują uczniowie
klasy szóstej : Dominika Kurpiel, Agnieszka Winiarska,
Kozdrój Monika, Zygmunt Gabriela, Patryk Gilarski,
również dwie uczennice klasy czwartej : Dominika
Brodacka i Aleksandra Górska. Do współpracy z zespołem
redakcyjnym Pan Dyrektor zaprosił też nowych nauczycieli
Panie: Annę Warzochę, Marię Piątek i Kamilę Konrad.
Nad całością prac czuwa Pani Barbara Kowal. Pomocą
służyć nam będą stażystki Panie Anna Leja i Katarzyna
Łuc. Nie możemy zapomnieć o systemie kolportażu.
Niezrównani są w tych czynnościach Pan Jan Kiełt oraz
Panie Dorota Zygmunt i Maria Hala. Czekamy na
współpracę ze wszystkimi uczniami naszej szkoły. Prosimy
o kontakt i ciekawe pomysły, aby uatrakcyjnić kolejne Na zdjęciu: Przedstawiciele Samorządu
numery naszej gazetki. Zapraszamy do udziału Szkolnego
w akapitowych konkursach, grach i zabawach. /Redaktorzy/

Wywiad z przewodniczącą samorządu szkolnego – Agnieszką Winiarską.
- Czy wybór na przewodniczącą szkoły był dla Ciebie niespodzianką?
Wybór na przewodniczącą samorządu szkolnego był dla mnie miłym zaskoczeniem.
Wygrałam niewielką ilością głosów z moją koleżanką z klasy. Chciałam podziękować
wszystkim, którzy głosowali na mnie i obiecać, że postaram się nie zawieść ich zaufania.
- Czy wszystko podoba Ci się w szkole?
Należę do tych uczniów, którym nie podobają się mundurki szkolne. Wolę ubiór
swobodny i kolorowy. Chciałabym, abyśmy mogli dowolnie ubierać się do szkoły.
Zdania na ten temat są jednak podzielone. Wielu uczniów pragnie utrzymać strój
uczniowski, czyli mundurki. Świadczy o tym przeprowadzony sondaż.
- Co zmieniłabyś w szkole?
Drażni mnie zachowanie niektórych uczniów w naszej szkole i ich stosunek do kolegów
i nauczycieli. Chciałabym wpłynąć na ich zachowanie, ale czy się uda ? Nie wiem.
- Jakie jest Twoje hobby?
Mam wiele zainteresowań. Najbardziej lubię grać na gitarze, pływać i spotykać się
z przyjaciółmi. Nie gardzę grami komputerowymi. Jednak uważam, że najważniejsza
dla mnie jest nauka.
- Co życzyłabyś swoim koleżankom i kolegom z okazji nowego roku szkolnego?
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Przede wszystkim sukcesów w nauce, wspaniałych przyjaciół i najlepszych osiągnięć
sportowych.
/ Wywiad z Agnieszką przeprowadziła Dominika Kurpiel/

Dzień chłopaka wśród najmłodszych uczniów
W klasie I – III o miły przebieg tego dnia zadbały panie, dziewczynki i mamusie.
Wszyscy chłopcy otrzymali upominki. W każdej klasie odbyły się też zabawy taneczne
połączone z konkursami.
/ Pani Maria Piątek/
CHŁOPCY - W DNIU WASZEGO ŚWIĘTA !
Pierwszą uroczystością w nowym roku szkolnym zorganizowaną przez nasz samorząd
było Święto Chłopców. Ukoronowanie klasowych obchodów stanowiła szkolna
dyskoteka. Wcześniej oczywiście były drobne upominki i życzenia składane kolegom
w poszczególnych klasach. Na szkolną imprezę przybyli ochoczo prawie wszyscy
uczniowie klas od czwartej do szóstej. Rozpoczęła się przebojem Gustavo Lima. Już
o szesnastej – na początku imprezy bawiliśmy się świetnie. Czwartacy, pomimo że po raz
pierwszy uczestniczyli w dyskotece klas starszych, stanęli na wysokości zadaniakrólowali na parkiecie i nie tylko. Podczas konkursu na Najsympatyczniejszego
Chłopaka – po laur zwycięstwa sięgnął uczeń właśnie klasy czwartej - Maksymilian
Barszczak. Jego partnerką w pokonkursowym tańcu została Gabrysia Zygmuntokrzyknięta przez uczestników zabawy Najsympatyczniejszą Dziewczyną. Zwycięzcy
konkursu oprócz satysfakcji i życzeń otrzymali też drobne upominki. Oczywiście
dominowały tańce, ale w przerwie nie zabrakło słodkiej niespodzianki, w postaci
pysznych ciasteczek i soków. Zabawa zakończyła się o dziewiętnastej. Z bolącymi od
tańca nogami, ale uśmiechnięci i zadowoleni z zabawy wróciliśmy do domów.
Dziękujemy nauczycielom Paniom: Marii Sęk, Monice Kurasz i Alinie Jandule za
opiekę, którą sprawowały nad nami podczas naszej imprezy. Teraz czekamy
z utęsknieniem na andrzejkowy wieczór dyskotekowy. Mamy nadzieję, że będzie tak
samo udany jak dzisiejsza dyskoteka.
/ Dominika Kurpiel, Gabriela Zygmunt/

Gabriela Zygmunt, Agnieszka Winiarska,
Kamil Wota, Agnieszka Kurpiel, Patryk
Gilarski, Kamil Kowalik
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Kacper Kurpiel, Agnieszka Winiarska,
Dominika Kurpiel

Pomóż zwierzętom- nie bądź obojętny!
Wiemy wszyscy, że od kilku lat nasza
szkoła współpracuje ze Schroniskiem
dla Zwierząt w Orzechowcach.
Przypominamy,
że
bezdomne
zwierzęta czekają na naszą pomoc.
Szczególnie trudny okres dla nich się
zbliża. We wrześniu z inicjatywy Pani
Marii Sęk samorząd uczniowski
przeprowadził zbiórkę pieniędzy na
zakup karmy. Akcję przeprowadziły
uczennice klasy szóstej Gabriela
Zygmunt i Agnieszka Winiarska.
Zebrano 19,60 zł. Jest to ciągle
przysłowiowa kropla wody w morzu
potrzeb. Dołącz się do naszej akcji.
Pomóż bezdomnym i okrutnie
traktowanym zwierzakom ! Pamiętaj
również o swoich czworonogach.
O nie też trzeba zadbać, aby nie
marzły i miały miskę pełną strawy
w chłodne jesienne i zimowe dnie
i noce. /Pani Barbara Kowal/
„Klub Bezpiecznego Puchatka”
Taki tytuł nosi program edukacyjny, który realizować będą najmłodsi uczniowie naszej
szkoły w roku szkolnym 2012/2013. Program przygotowany jest przez firmę Maspex
oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji. Patronat honorowy sprawuje Komendant Głównej Policji oraz
Kuratoria Oświaty. Pierwszoklasiści będą zapoznawać się z zagrożeniami jakie czyhają
podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu, czy w
czasie zabawy. Nauczą się jak ich unikać i jak
postępować w razie ich zaistnienia. W realizację
działań edukacyjnych włączeni zostali również
rodzice. W listopadzie w ramach Klubu
Bezpiecznego Puchatka odbędzie się Tydzień
Bezpieczeństwa (19 – 23. 11. 2012). Podczas całego
tygodnia uczniowie kl. I będą rozwiązywać Test
Bezpieczeństwa, podzielony na kilka etapów.
O tym, jak sobie z nimi poradzili napiszemy
w następnym wydaniu „Akapitu”. / Pani Maria Piątek/
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Święto KNE w naszej szkole
Wcześniej niż zwykle, bo 12 października obchodziliśmy Święto Komisji Edukacji
Narodowej. Po zajęciach lekcyjnych zebraliśmy się w największej z sal, aby uczcić to
wydarzenie uroczystą akademią przygotowaną przez uczniów klas piątej i szóstej pod
bacznym okiem Pań Marii Sęk, Moniki Kurasz, Katarzyny Sochy. Uroczystość
uświetnili swoim przybyciem mili goście: Ksiądz Proboszcz Bernard Guzy, Panie
Danuta Zygmunt i Maria Ślęk - Półćwiartek. Na niezwykle udaną część artystyczną
złożyły się wiersze, skecze i piosenki, którymi uczniowie wzruszali i bawili swoich
nauczycieli. Na zakończenie wręczyli przepiękne bukieciki papierowych róż - dowód
wdzięczności uczniowskiej za zdobytą wiedzę. Nauczycielom, którzy w ubiegłym roku
szkolnym wyróżnili się na niwie dydaktyczno - wychowawczej wręczone zostały Nagrody
Dyrektora Szkoły. Otrzymały je Panie: Alina Janduła, Kamila Konrad, Anna Korneluk.
Wyróżnieni zostali również pracownicy obsługi Pani Zofia Wajda i Pan Jan Kiełt.
W imieniu rodziców podziękowania całemu Gronu Nauczycielskiemu złożyła Pani
Jadwiga Moskal - Przewodnicząca Rady Rodziców i wspólnie z Panem Jarosławem
Kudem wręczyli na ręce nauczycieli piękne, bordowe róże.

Na zdjęciach Pan Dyrektor wręcza Nagrody Dyrektora Szkoły: Pani Alinie Jandule, Pani
Kamili Konrad, Pani Annie Korneluk, Pani Zofii Wajdzie, Panu Janowi Kiełtowi
6

Sportowe wieści:
Zawody Powiatowe w Indywidualnych Biegach Przełajowych
W piątek 5 października 2012 r. Radawa gościła sportowców ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych startujących w Powiatowych Biegach
Przełajowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W różnych
kategoriach wiekowych i na różnych dystansach rywalizowało 417 uczestników. Najlepsi
otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz słodycze i reprezentować będą nasz
powiat na zawodach wojewódzkich, które odbędą się 18 października 2012 r.
w Kolbuszowej. Najlepszych zawodników dekorował Wójt Gminy Marian Ryznar,
który gratulując, życzył kolejnych zwycięstw oraz zaprosił wszystkich do korzystania
z obiektów znajdujących się na terenie Gminy
Wiązownica.
Dla
wszystkich
uczestników
przygotowano smaczną wojskową grochówkę
i ciepłą herbatę, zawodom towarzyszyła wspaniała
słoneczna
pogoda.
Oto wyniki najlepszych pięciu w każdej kategorii
wiekowej:
Bieg na dystansie 500 metrów Szkoły Podstawowej
/2002-2003/.
Dziewczęta
11. Aleksandra Górska - Rudołowice
24. Aleksandra Gilarska - Rudołowice
Chłopcy:
8. Patryk Kozdrój - Rudołowice
Bieg na dystansie 1000 metrów /2000-2001/.
Dziewczęta:
5. Gabriela Zygmunt - Rudołowice
10.Agnieszka Winiarska - Rudołowice
Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Rudołowicach na
Chłopcy:
Powiatowych Zawodach w Indywidualnych Biegach
17. Adrian Mikłasz - Rudołowice
Przełajowych: Na zdjęciu u góry- od lewej - Patryk
23. Kamil Wota - Rudołowice

/ Przedruk www.sprudolowice.szkolnastrona.pl/

Kozdrój, Adrian Mikłasz, Gabriela Zygmunt, Agnieszka
Winiarska, Kamil Wota

KONKURSY
Konkurs promujący zdrowe odżywianie
Klasa II przystąpiła do konkursu „Śniadaniowa Klasa”, który trwa od 24 września
2012r. do 17 listopada 2012r. Konkurs „Śniadaniowa Klasa” jest skierowany do dzieci
z klas II – III i ich rodziców. Naszym zadaniem było przygotowanie zdrowego
i pożywnego drugiego śniadania w klasie, a także odpowiednie udokumentowanie naszej
pracy. Mogły to być więc zdjęcia, prace plastyczne, wierszyki itp. Innymi słowy,
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organizator pozostawił nam pełną dowolność w sposobie dokumentacji. Przesłanie pracy
jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu. Nadesłane zdjęcia z opisami efektów
pracy oraz hasła i wierszyki zachęcające do zdrowego trybu życia zostaną ocenione
przez jury. Najlepsze trzy prace zostaną specjalnie nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy
akcji otrzymają nagrodę gwarantowaną.
/Pani Anna Korneluk Przedruk
www.sprudolowice.szkolnastrona.pl/

Na zdjęciu uczniowie klasy II z wychowawczynią Anną Korneluk

Z Mitologią za pan - brat – konkurs czytelniczy
We wrześniu wśród uczniów klas piątej i szóstej ogłoszono konkurs czytelniczy
,,Z mitologią za pan – brat’’. Celem jego było nie tylko zmobilizowanie uczniów do
sięgania po dodatkową lekturę, ale również poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu
kultury antycznej. Na dodatkowych zajęciach chętni uczniowie obejrzeli prezentację
,,Bogowie greccy i rzymscy’’, poznali wybrane mity. W domu samodzielnie przeczytali
wskazane fragmenty ,,Mitologii’’ Jana Parandowskiego. Następnie jedenaścioro
uczestników (dziewięciu uczniów z klasy piątej oraz dwie szóstoklasistki) odpowiedziało
pisemnie na 54 pytania konkursowe. Na 60 możliwych do zdobycia punktów: 57 zdobyła
Dominka Kurpiel, zwyciężczyni konkursowych zmagań, 56 punktów otrzymała
Agnieszka Winiarska. Na wyróżnienie zasługuje też uczeń klasy piątej Kamil Kowalik
z wynikiem 30 pkt. Gratulujemy zwycięzcom imponującej wiedzy i zapraszamy do
udziału w innych konkursach czytelniczych. Na laureatów czekają nagrody.
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Szkoła dla rodziców – krótko i na temat, czyli dlaczego dzieci kłamią ?
Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko zawsze mówiło prawdę. Mówi się, że to
dom rodzinny uczy prawdomówności oraz uczciwości. Niestety często zdarza się, że
dziecko zaczyna kłamać, co stanowi dla rodziców nie lada problem i ogromne wyzwanie,
do ustalenia, co jest tego przyczyną. Kłamstwa nie wskazują na istnienie problemów
emocjonalnych, gdy wynikają z okresu rozwojowego, w którym aktualnie jest dziecko.
Małe dzieci, w wieku około czterech, pięciu lat, często zmyślają, a nawet opowiadają
przeróżne fantastyczne historie. Wypływa to z faktu, że rozmywa się u nich granica
pomiędzy rzeczywistością a fikcją. Po prostu lubią słuchać bajek, co prowokuje je często
do wymyślania własnych historii. Jest to jednak zjawisko jak najbardziej naturalne
z rozwojowego punktu widzenia. Starsze dzieci kłamią często w określonym celu, np.
żeby uniknąć odpowiedzialności za jakieś przewinienie lub wykręcić się od jakiegoś
obowiązku. Aby zapobiec takim dziecięcym zachowaniom, rodzice powinni sporo
i często rozmawiać o korzyściach, jakie niesie za sobą wzajemne zaufanie, uczciwość
oraz prawdomówność. Nastolatki szybko odkrywają, że kłamstwa bywają doskonałym
środkiem do osiągnięcia jakiejś korzyści lub celu. Kłamią, więc, żeby uniknąć kary,
wymigać się od wykonania określonej pracy, zadania, aby nie zranić uczuć innych osób,
oraz żeby chronić własną prywatność i niezależność. Zdarza się jednak, że kłamstwa
mogą świadczyć o istnieniu problemów oraz zaburzeń emocjonalnych. Jeśli
dziecko/nastolatek, rozróżniający między faktami a fikcją, zaczyna opowiadać rozmaite
rozbudowane historie, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, może to sygnalizować
pojawienie się problemu wychowawczego. Historiom tym, dzieci nieraz nadają cechy
prawdopodobieństwa, gdyż mówią z dużym przejęciem oraz pozorują silne emocje.
Skupiają wtedy na sobie uwagę dorosłych, co utwierdza ich w przekonaniu, że warto
kłamać. Są także takie dzieci, które notorycznie kłamią, gdyż uznają kłamstwa za
doskonałe narzędzie radzenia sobie z oczekiwaniami wobec rodziców, nauczycieli lub
rówieśników. Dzieci te najczęściej nie kłamią na złość innym, nie kierują się też złą wolą.
Kłamstwa traktują w sposób instrumentalny, jako środek pozwalający na osiągnięcie
zamierzonego celu. Są i takie dzieci, dla których okłamywanie innych nie stanowi
żadnego problemu. Nierzadko stosują kłamstwa po to, aby ukryć przed innymi własne
problemy. Tak właśnie najczęściej postępują nastolatki, które chcą zataić przed
rodzicami fakt sięgania po narkotyki, alkohol, papierosy itp. Zatajając prawdę unikają
w ten sposób bycia nadmiernie kontrolowanymi przez rodziców. Jeśli rodzice zorientują
się, że ich dziecko kłamie, powinni natychmiast zainterweniować. Ważnym jest, aby
pamiętali, że to rodzina przekazuje młodemu człowiekowi wzorce zachowań. Powinni
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być więc odpowiedzialni za postępowanie dzieci. Interwencja rodzicielska powinna
zacząć się od poważnej rozmowy, w której należy poruszyć następujące tematy:
Różnice pomiędzy zmyślaniem a rzeczywistością, kłamstwem a prawdą.
Znaczenie postawy charakteryzującej się prawdomównością w życiu rodzinnym, jak
i społecznym.
Sposoby radzenia sobie z różnymi problemami bez konieczności uciekania się do
kłamstw.
Jeśli jednak, mimo podjętych kroków interwencyjnych, dziecko nadal kłamie,
niezbędna może stać się pomoc specjalisty, psychiatra lub psycholog dziecięcy może
ułatwić rodzicom wgląd w przyczyny uruchamiające mechanizm kłamstwa.
/Pani Katarzyna Łuc/

Szkoła za czasów naszych babć
Jak wyglądała babciu szkoła podstawowa do której Ty chodziłaś ?
Do szkoły chodziłam w Rudołowicach.
Szkoła ta była 4 klasowa i 7 oddziałowa.
Do pierwszej drugiej klasy chodziło się po jednym roku.
Do klasy trzeciej chodziło się dwa lata, a do czwartej trzy lata.
Czy ukończyłaś szkołę podstawową ?
Jak większość moich kolegów nie ukończyłam
tej szkoły z powodu wybuchu II wojny światowej.
Czy lubiłaś chodzić do szkoły ?
Tak, byłam nawet prymuską szkoły.
Jaki był Twój ulubiony przedmiot ?
Moim ulubionym przedmiotem szkolnym
był język polski.
Czy zapamiętałaś jakiś wierszyk ?
Tak
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Dzyń dzyń już dzwoneczek po Was woła
w głosie ma radość rozśpiewaną
to ja was wołam Wasza szkoła
w to wasze pierwsze szkolne rano
jako do ula złote pszczoły
jako do gniazd złote ptaki
niech was przyleci rój wesoły.
Dziewczęta moje i chłopaki
czekają was me biały ściany
to ja czekam biała szkoła wasza.
Dzyń dzyń mój dzwonek rozśpiewany radośnie
powrót wasz ogłasza,
ma brama mówi do was tedy !
Rada jest wszystkim prócz leniucha
rade są ławek długie rzędy.
Niech każdy siada w nich i słucha.
Opowiem Wam wszystkie od początku
o waszej chlebem wonnej ziemi
o Wandzie dzielnym tym dziewczątku
o Piastach z włosy złocistym
do gór wysokich Was powiodę
do rzek przebranych w srebrne błyski
nazwę Wam każdy kwiat i wodę
i każę kochać ludzi wszystkich.
Brawo a teraz czy sala w której się uczyłaś była duża ?
Była duża, zresztą musiała być duża
bo było tylko dwie takie duże klasy w
których musiało się pomieścić 4 klasy.
Ile osób było w szkole, a ile w Twojej klasie ?
W szkole było ponad 100 osób, a w klasie ponad 40.
Jakie były oceny ?
Skala ocen była od 2 – 5.
Jakie były przedmioty ?
Oprócz tych przedmiotów, które są teraz
były robótki ręczne i lekcje szycia.
Czy ortografia różniła się od obecnej ?
Trochę się różniła ale w trzeciej klasie się zmieniło.
Na przykład zamiast ,,i’’ pisało się ,,j’’.
Babciu czy w szkole nosiłaś mundurki ?
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Nie, w dawnych czasach do szkoły każdy
chodził w czym miał. Kiedyś była bieda.
Jakie było wyposażenie w salach ?
W sali były dwa rzędy ławek z
pulpitami. Była kreda, stół nauczyciela
krzesła i wiele innych rzeczy.
No… może niewiele.
Ilu było nauczycieli ?
Nauczycieli było dwóch, a czasami trzech.
Pani nazywała się Jadwiga Brahówna,
a Pan Michał Czura.
Wywiad z prababcią Marią Kaniak, przeprowadziła Dominika Brodacka

Szkoła mojej babci – wspomnienia Pani Marii Gilarskiej
Do Szkoły Podstawowej w Rudołowicach chodziłam w latach 1960 – 1968. Moim
wychowawcą był Pan Jan Stankiewicz. Pamiętam tez innych nauczycieli Panie: Marię
Lechicką, Emmę Soszyńską, Pana Karola Łuca.
Skala ocen różniła się trochę od współczesnej. Najgorszym stopniem była dwójka
a najlepszym piątka. Oceny pośrednie to: trójka, czwórka. W szkole istniały też kary za
nieodpowiednie zachowanie. Gdy ktoś ,,rozrabiał’’ dostawał linijką po ,,łapie’’, zdarzało
się, że ,,obrywaliśmy’’ po tyłkach’’.
Już w tamtych czasach nosiliśmy stroje uczniowskie: granatowe fartuszki
z białymi kołnierzykami, a do rękawów mundurka i kurtek przyszyte tarcze z nazwą
szkoły.
Nie było sali gimnastycznej, więc w pogodne dni ćwiczyliśmy na podwórku
szkolnym. Na pracach technicznych chłopcy zbijali kominki, dziewczęta robiły na
drutach, szyły i haftowały.
Nikt nie stronił od prac fizycznych. Pamiętam, jak woziliśmy cegły i gruz na
budowę domu kultury.
Rozmawiał Patryk Gilarski – wnuk.

Szkoła we wspomnieniach mojego dziadka Emila Rogusa.
Do szkoły uczęszczałem w latach 1949 – 1956. Nauka trwała w podstawówce 7 lat.
Uczyło nas troje nauczycieli Pani Lechicka, Pan Stankiewicz, Pani Emma Soszyńska
różnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, chemii,
rosyjskiego, muzyki, rysunków, gimnastyki. Skala ocen od dwójki do piątki. Nauczyciele
karali nas za nieodpowiednie zachowanie: ciągnąć za uszy, uderzając cyrklem lub
linijką w dłoń, czasem dostawaliśmy w tyłek.
Nie jeździliśmy na żadne wycieczki, czasem zabierano nas do lasu, gdzie
sadziliśmy drzewka. Nie organizowano w szkole uroczystości ani imprez.
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/Rozmawiała Agnieszka Winirska – wnuczka/

O tym, co wydarzyło się w dworze w Rudołowicach
Domostwa mieszkańców Rudołowic skupiały się wokół pięknego zespołu pałacowoparkowego i rozległego gospodarstwa, czyli folwarku. Chłopi znajdowali tu główne
źródło swego utrzymania. Mieszkańcy uprawiali też własne poletka i gospodarstwa.
Prowadzili warsztaty rzemieślnicze. Można było skorzystać z usług szewca, krawca,
garncarza. Piec ceramiczny na Wądołach był do dyspozycji wszystkich mieszkańców.
U schyłku XIX wieku dwór w Rudołowicach odziedziczyła rodzina Mieroszewskich.
W 1882 r. przyszła na świat ich jedyna córka Emilka. Gdy miała trzynaście lat
zachorowała na nieuleczalną w owych czasach chorobę- szkarlatynę i zmarła. Rodzice
nie mogli pogodzić się ze śmiercią swojego jedynego dziecka. Ojciec w rozpaczy targnął
się na swoje życie. Pani Mieroszewska nie była w stanie utrzymać swojej posiadłości,
dlatego postanowiła ją sprzedać i przenieść się do rodzinnego Krakowa. Z pomocą
w przeprowadzaniu transakcji pośpieszyli sąsiedzi- właściciele sąsiednich majątków
ziemskich. Ogłosili licytację. Chętnych do kupna Rudołowic było wielu, przeważnie
miejscowi kupcy. Przybyli w wyznaczonym terminie do Roźwienicy - starego,
drewnianego budynku usytuowanego przy wjeździe do wsi. Wśród zainteresowanych
kupnem majątku pojawił się nieznajomy, tajemniczy mężczyzna z długą brodą. Ubiór
jego nie świadczył o zasobności portfela, tym bardziej zniszczona walizka, z którą się nie
rozstawał ani przez chwilę. Patrzono na jegomościa z pewną niechęcią, gdyż
podejrzewano, że jest wynajęty w celu podnoszenia kwoty licytacyjnej. Obawy okazały
się nieuzasadnione. Gdy wartość Rudołowic rosła
podczas licytacyjnych przetargów nieznajomy
zachowywał stoicki spokój. Gdy padła ostateczna jej
wysokość osobą, która podbiła cenę był właśnie
nieznajomy
przybysz.
Komisja
popatrzyła
z pobłażaniem na potencjalnego kupca, gdy ten
podszedł do stołu. Bez słowa położył swoją wysłużoną
walizkę i powoli otworzył. Wypełniona była
banknotami,
które
wprowadziły
w osłupienie licytatorów i konkurencyjnych kupców.
W ten oto sposób Rudołowice nabył Pan Aleksander
Radwan Janowicz. Przyjechał z dalekiego Lwowa,
aby spełnić swoje marzenie-zamieszkać na stałe
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w majątku ziemskim. Okazało się, że Pan Aleksander Janowicz to profesor
Uniwersytetu Lwowskiego, piastował trzykrotnie godność dziekana wydziału prawnego
(w latach 1888/89, 1892/93, 1902/03), był też wiceprezesem Komisji egzaminacyjnej
oddziału sądowego. Po przejściu na emeryturę: „W ostatnich latach życia zaszła w
usposobieniu prof. Janowicza pewna zmiana. Obok zamiłowania do nauki, powstała w
jego sercu, zawsze młodym, nowa miłość, a raczej
z dawna kiełkująca bujnie
rozkwitała, miłość do ziemi ojczystej. Początkowo usiłował ją z dawna pogodzić,
ostatecznie uległ jej całkowicie. Po przejściu na emeryturę opuścił 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”.
/Z
legend i opowieści

o Rudołowicach/

„Powrót z Nieludzkiej Ziemi do kraju i rodziny”
26 września w rok po posadzeniu Dębu Pamięci ku czci Pana Władysława Gawła u stóp
obelisku wkopana została urna z Ziemią Katyńską. Organizatorami tej uroczystości
byli: Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic oraz społeczność
szkolna, a inicjatorem Prezes Stowarzyszenia dyrektor szkoły Pan Mariusz Baran.
Przybyli na nią przedstawiciele samorządu wiejskiego, sołtys, radni, oraz goście
specjalni - Pan Eugeniusz Taradajko - Prezes Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie
oraz Członek Zespołu Ekshumacyjnego w Katyniu i Miednoje, jak również Pani Danuta
Lipińska - córka kapitana Władysława Gawła, Pan Andrzej Gilarski - brat zmarłego
w katastrofie smoleńskiej gen. Kazimierza Gilarskiego, Pan Jerzy Kochman autor
drzewa genealogicznego mieszkańców naszej parafii, mieszkańcy Rudołowic,
nauczyciele, uczniowie, pracownicy naszej szkoły, jak również licznie przybyli
mieszkańcy naszej wsi. Aktu poświęcenia dokonali Proboszcz ks. Bernard Guzy oraz
Wikariusz ks. Jan Bator. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę z biogramem kpt
Władysława Gawła. Uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w tych wydarzeniach.
Zaświecili znicze pod obeliskiem, a następnie z uwagą wysłuchali wykładu Pana
Eugeniusza Taradajki, a raczej wzruszających wspomnień- świadka zbrodni sowieckiej
na polskich oficerach. Dla uczniów stanowiły one niezapomnianą lekcję historii opowieść o ludziach, którzy z honorem oddali życie i nie ugięli się w obliczu śmierci,
a w ostatnich chwilach swojego życia pamiętali o swoich najbliższych. Świadczyły o tym
ukrywane w zakamarkach żołnierskich mundurów listy do rodziny, zdjęcia ukochanych
żon i dzieci, obrączki z wygrawerowanymi imionami. Ziemia Katyńska uświęcona krwią
polskich żołnierzy przywieziona z dalekich zakamarków rosyjskiej ziemi jest
symbolicznym powrotem naszych rodaków do Ojczyzny - pogrzebem, na który czekali
najbliżsi okrutnie zamordowanych polskich żołnierzy. Ten wymiar uroczystości
podkreśliła Pani Danuta Lipińska w swoim krótkim wystąpieniu. W imieniu swojego
syna a wnuka Pana kapitana Władysława Gawła - prof. dr hab. Krzysztofa Lipińskiego
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odczytała wzruszający wiersz napisany specjalnie na naszą uroczystość./ Pani Barbara
Kowal/

„Ziemia Katyńska”
Odeszli. W zbiorowych spoczęli mogiłach.
Kula ich podła zabiła.
W obcej ziemi leżą,
Lecz wciąż w ojczyznę wierzą.
Nadszedł kwiecień okrutny,
Mimo wiosny-tak smutny.
Na darmo czekały rodziny.
A nad grobami proch siny.
Ziemia ich przyjęła,
Ciemnością śmierci objęła.
I przyjmując ich ciała Ziemią świętą się stała.
Krzysztof Lipiński
Z okazji poświęcenia Ziemi Katyńskiej w Rudołowicach, dn.26 września 2012 r

Aktu wmurowania urny z Ziemią Katyńską dokonuje Pani Danuta Lipińska.
Z tyłu Pan Józef Kud – sołtys, obok dyrektor Pan Mariusz Baran
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Delegacja SMHiTR. Prezes Mariusz Baran,
Pani Maria Gilarska, Pan Tomasz Stec

Delegacja uczniowska: Patryk Gilarski,
Agniesza Winiarska, Gabriela Zygmunt
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Znajdź 8 różnic między rysunkami. Jeśli chcesz, pokoloruj jeden z nich.
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