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Po uroczystym pasowaniu na ucznia. Z grupą
pierwszoklasistów pani Maria Piątek i dyrektor pan
Mariusz Baran

Pasowanie pierwszoklasistów
24 października 2012 roku odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na
uczniów Szkoły Podstawowej w Rudołowicach. W tym dniu dzieci przyszły do szkoły
wraz ze swoimi rodzicami. Udowodniły, że pierwszaki to zuchy gotowe na naukę
w szkole, pięknie recytując wiersze, śpiewając piosenki i tańcząc podczas przygotowanej
wspólnie z wychowawczynią Panią Marią Piątek części artystycznej. W ten sposób
przekonały nauczycieli oraz pana dyrektora, że są gotowe do aktu pasowania. Wcześniej
jednak złożyły uroczyste ślubowanie. Obiecały sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,
przyrzekły godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię oraz szanować rodziców,
nauczycieli i kolegów.
Wreszcie piętnastoosobowa gromadka doczekała się uroczystego aktu pasowania na
uczniów szkoły dokonanego przez dyrektora Pana Mariusza Barana. W imieniu
rodziców głos zabrała Pani Wioletta Kowalik dziękując wychowawczyni, dyrektorowi
oraz uczącym nauczycielom za przygotowanie uczniów do przejęcia przez dzieci roli
uczniów, a potem były już tylko prezenty. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowy
dyplom, opiekunka SKO Pani Alina Janduła obdarowała ich książeczkami
oszczędnościowymi z wkładem 5 złotych, a koleżanki i koledzy ze starszych klas
przygotowali atrakcyjne upominki w postaci przyborów szkolnych i smakołyków.
O prezentach nie zapomniały przedszkolaki, które wręczyły na ręce wychowawczyni
klasy pierwszej Pani Marii Piątek słownik ortograficzny, tak potrzebny do walki
z błędami. Zanim pierwszaki powróciły do domu czekała ich słodka niespodzianka
w postaci poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Degustacji towarzyszyła wesoła
zabawa z wychowawczynią. Był to dzień pełen emocji, dzieci wspominały go przez kilka
kolejnych dni. /Monika Kozdrój/
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Pierwszoklasiści: Piotr Moskal, Potoczny Adrian, Oliwia Jabłońska,
Miłosz Trojanowski, Mariola Nawojska, Julia Jędrych, Martyna
Gilarska, Gabriela Kowalik, Kamila Adamczuk, Maciej Guziak, Natalia
Dąbek

,,Umówimy się z Wisłą nad Wisłą’’ apel z okazji Święta Niepodległości
11 listopada obchodzimy najważniejsze polskie święto narodowe. Po 123 latach zaborów,
w 1918 roku Polska odzyskała swoją suwerenność. Świętując ten dzień, dajemy wyraz
naszej miłości do Ojczyzny. Poświęcenie wielu pokoleń Polaków walczących o wolność
naszego kraju to dziedzictwo, do którego stale trzeba powracać, dlatego, 9 listopada
odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystość przygotowali uczniowie klasy IV pod kierunkiem wychowawczyni Pani
Barbary Kowal. O oprawę muzyczną zadbała Pani Katarzyna Socha, natomiast
dekorację wykonała Pani Anna Warzocha. Uroczystość stała się okazją poznania
historii, skłoniła do refleksji i zadumy. Wiadomości historyczne przygotowano w postaci
kilku scenek rodzajowych ilustrujących najważniejsze wydarzenia z historii naszego
kraju. Trudne wydarzenia ukazano w sposób przystępny i zrozumiały dla uczniów oraz
przedszkolaków. Chociaż uroczystość miała charakter patriotyczny - pozbawiona była
patosu, który zastąpiła żywiołowość i radosna spontaniczność. Niepodległość to powód
do radości i właśnie w taki sposób starali się to wydarzenie przedstawić młodzi aktorzy.
/Dominika Kurpiel/

Uczniowie klasy czwartej: Dominika Brodacka,
Natalia Potoczna, Ola Górska, Ola Gilarska, Arek
Szczepanik

Maksymilian Barszczak, Ryan Bolat i Patryk Kozdrój -scena
ze sportowcami.

Wizyta księdza w szkole

5 listopada br. odwiedził naszą szkołę
Ks. Wikariusz Tomasz Mozgowoj,
który przez 4 lata nauczał nas religii.
Obecnie przebywa na kolejnej
placówce
w
Wesołej.
Podczas
serdecznych rozmów nie zabrakło
redaktorów szkolnej gazetki, którzy
uwiecznili
tę
radosną
chwilę
pamiątkowym zdjęciem. Życzymy
Księdzu wielu sukcesów i grzecznych
uczniów.
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Sadzimy drzewka
Dopełnieniem obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole była wyprawa uczniów
do szkolnego parku w celu posadzenia drzewek. Jaki piękniejszy prezent mogły
podarować uczniowie swojej Ojczyźnie w dniu jej urodzin? Akcję tę przygotowała pani
Maria Sęk w ramach programu „Święto Drzewka Klubu Gaja”. Łącznie posadzonych
zostało 43 drzewka: świerki, modrzewie, jodły, dęby, które wzbogacają drzewostan
naszego parku. Zabawa przy sadzeniu drzewek była udana. Każda sadzonka otrzymała
imię nadane przez swojego opiekuna, czyli dziecko, które je posadziło. W pracach
pomagali nam pracownicy obsługi, którzy czuwali nad prawidłowością sadzenia
drzewek. Teraz tylko potrzeba cierpliwości. Rozpiera nas duma, że każdy z nas będzie
posiadać własne drzewko w szkolnym parku. Dzięki tej inicjatywie pomagamy naszej
planecie, upiększamy naszą okolicę i mamy powody do osobistej satysfakcji z faktu
posiadania własnego drzewa. /Dominika Kurpiel/

Pogadanka na temat programu Gaja przeprowadzona przez
panią Marię Sęk przed akcją sadzenia drzew.

Instruktaż udzielany przez pana Jana Kiełta i panią Marię
Sęk odnośnie sposobów sadzenia drzewek.

„Calineczka”- na deskach klasowego teatru
18 października klasa trzecia przygotowywała
się do przedstawienia ,,Calineczka” Dekoracje
przygotowywaliśmy z ogromnych pudeł.
Pracowaliśmy z podziałem na grupy.
Pożyczaliśmy sobie wzajemnie farby i kredki.
Efekt końcowy zadowolił nas wszystkich.
Pracując uczyliśmy się i wspaniale bawili.
/Agata Tomaszewska kl.III/
Przygotowania do przedstawienia. Dekoracje przygotowują
trzecioklasiści pod kierunkiem wychowawczyni pani Anny
Warzochy.
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Refleksje nad Świętem Zmarłych
„A choć ich życia płomień zgasł, To myśli o nich są przecież w nas.”
Maria Czerkawska "Zaduszki" [fragm.]

Pamięć o zmarłych towarzyszy
ludziom na całym świecie,
niezależnie od miejsca i czasu,
światopoglądu
i
religii.
W Polsce tradycja Dnia
Zadusznego zaczęła się tworzyć
w XII wieku, a z końcem XV
wieku była znana w całym
kraju. Przetrwała do dzisiaj.
Na kilka dni przed świętem
ludzie porządkują groby swoich
bliskich, zdobią je kwiatami
i
zielonymi
gałęziami.
1 listopada jest najważniejszym
dniem obchodów Święta Zmarłych i odwiedzania cmentarzy. Następujący po nim Dzień Zaduszny - nie jest powszechnie obchodzony, chociaż w kościołach odprawiane są
nabożeństwa żałobne. Święto Zmarłych to czas, kiedy ożywają wspomnienia o tych,
którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze na ich
grobach - dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. Jest to okres głębokiej
zadumy nad przemijaniem życia, refleksji nad sensem ludzkiego losu.
Pomyślmy przez chwilę o tych, na których grobach nikt nie zapalił lampki, nie przykląkł
i nie odmówił modlitwy. Może warto wziąć ze sobą dodatkowy znicz i zapalić go na
jakimś zaniedbanym, smutnym, opuszczonym grobie? Koniecznie zapalmy taki znicz
i przystańmy w zadumie przy mogiłach tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Przecież
i takie groby znajdują się na naszym cmentarzu. /Dominika Brodacka i Aleksandra Górska kl. IV/
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Cmentarz Parafialny w Rudołowicach. Mogiła z okresu II wojny
światowej ludności zamordowanej w Woli Roźwienickiej
podczas pacyfikacji.

Zapłonęły znicze na cmentarzu cholerycznym
Uczniowie naszej szkoły w przeddzień Święta
Zmarłych nie zapomnieli o nekropolii, która
znajduje się na polach pomiędzy Rudołowicami,
Czelatycami i Bystrowicami. Razem z dyrektorem
Panem Mariuszem Baranem wybrali się na cmentarz
choleryczny, aby złożyć wiązankę kwiatów i zapalić
znicze. Należy pamiętać, że w zbiorowej mogile,
z dala od ludzkich siedzib spoczywają zmarli na
cholerę - nieuleczalną chorobę, która licznymi
cmentarzami
zaznaczyła
swoją
obecność
w południowo - wschodniej Polsce. Spoczywa w niej
co dziesiąty mieszkaniec naszej okolicy żyjący w XIX
w. Choroba ta wybuchła w 1817 roku w Kalkucie,
skąd kupcy i żeglarze przenieśli ją do niemal
każdego zakątka naszego globu. W 1830 roku
dotarła do Rosji i zdziesiątkowała mieszkańców.
W Polsce szerzyła się w latach 1831-1923 - później
odnotowywano pojedyncze przypadki/paciorkowca odpowiedzialnego za tę chorobę
odkrył Robert Koch w 1883roku. W 1871 r. cholera dotarła na nasze tereny. Rozwojowi
jej sprzyjała bieda, która szerzyła się w Galicji, słabo rozwinięte rolnictwo, duże
rozdrobnienie gospodarstw, brak narzędzi rolniczych, głód panujący w chłopskich
rodzinach oraz niski poziom higieny, brak opieki lekarskiej i leków. Miejscowości zajęte
epidemią oznaczano krzyżami stawianymi przy drogach, ostrzegały one podróżnych,
aby nie wchodzili na ten teren W ten sposób zapobiegano szerzeniu się zarazy. Zmarłych
chowano na specjalnie wydzielonym terenie z dala od wsi. Najczęściej we wspólnej
mogile, a ich ciała w celach dezynfekcji przysypywano wapnem. Dzisiaj jedynym śladem
po zbiorowej mogile jest metalowy krzyż, który postawiono w lipcu br. w miejscu
zniszczonego drewnianego krzyża.

Uczniowie obok krzyża na
terenie cmentarza
cholerycznego.
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Od lewej: Ola Gilarska,
Dominika Brodacka,
Maksymilian Barszczak,
Kacper Kurpiel, Natalia
Potoczna, Ola Góska,
Gabriela Zygmunt, Ryan
Bolat, Agnieszka Winiarska,
Paweł Karpiński, Patryk
Gilarski, Remigiusz
Zygmunt

Przywrócony zbiorowej pamięci
Jeszcze raz powracamy do tematu związanego
z cmentarzem cholerycznym. Otóż to miejsce
pochówku mieszkańców Rudołowic z biegiem
lat ulegało zapomnieniu. Coraz rzadziej
odwiedzali je mieszkańcy wsi. Z czasem zarosło
krzewami. Wśród pól widniała jedynie kępka
zarośli i jakieś wysokie drzewo. Ci, którzy
wytężyli wzrok, mogli dostrzec drewniany,
spróchniały krzyż, który stał na straży miejsca
pochówku jeszcze do 2010 r. Tylko nieliczni
wiedzieli, że jest on pozostałością po dawnym
cmentarzu. W końcu i ten świadek upadł.
W jego miejscu pojawiły się śmieci, które
wywozili
nieodpowiedzialni
mieszkańcy
okolicznych wsi. Na wakacjach 2011 r. do
prezesa Stowarzyszenia Miłośników Historii
i Tradycji Rudołowic Pana Mariusza Barana wpłynęła skarga jednego z mieszkańców
naszej wsi, że miejsce dawnego pochówku zostało zaorane przez rolnika użytkującego
pobliskie pola. Prezes wystąpił z pismem
do wójta gminy, aby przywrócić to miejsce
zbiorowej pamięci i oznaczyć przez
geodetów na mapach jako cmentarz. Tak
też się stało. Cmentarz objęty został
patronatem
naszego
Stowarzyszenia.
Postawiono
tam
metalowy
krzyż,
a w listopadzie również ogrodzono. Prace
te
przeprowadzono
przy
dużym
zaangażowaniu – Panów: Mariusza
Barana, Leszka Podpinki, Tomasza Steca,
Tomasza Kuda, Mateusza Steca, Jana
Kiełta. Za wkład włożonej pracy należą
się szczególne podziękowania.
Na zdjęciach: u góry cmentarz choleryczny
sprzed 2010 r.
U dołu - uprzątnięty
i ogrodzony cmentarz listopad 2012 r.
Po lewej:
Pracujący członkowie
Stowarzyszenia Panowie:
Mateusz Stec, Tomasz
Kud, Jan Kiełt, Mariusz
Baran
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Realizowane programy
Klub Bezpiecznego Puchatka
Pierwszoklasiści rozpoczęli realizację
programu
,,Klub
Bezpiecznego
Puchatka’’. Na pierwszych zajęciach
dzieci przypominały sobie zasady
poruszania się po drodze, przechodzenia
przez jezdnię z sygnalizacją świetlną
i bez świateł. Zapoznały się również
z tym, jak bezpiecznie podróżować jako
pasażerowie autobusu i samochodu.
Chociaż nie mają jeszcze 10 lat i nie mogą samodzielnie poruszać się po drogach
publicznych, ale wiedzą doskonale, co musi obowiązkowo rower posiadać i jakie są
zasady prawidłowej jazdy na nim. Drugie zajęcia dotyczyły zachowania się w szkole,
szczególnie na przerwach i w czasie zabawy na szkolnym boisku. Najwięcej emocji
budziły jednak sytuacje, które są dla nich niebezpieczne, a mogą wydarzyć się w domu,
zwłaszcza gdy nawet na krótko zostają sami. ,,Gdy zostajesz w domu sam, Czym się
bawisz? Powiedz nam? Co bezpieczne, a co nie? Pierwszak doskonale wie! Również
przyjazne na ogół podwórko może okazać się niebezpieczne, wtedy gdy pojawi się tam
,,nieprzyjazny’’ człowiek obcy, nieznajome zwierzę lub nieznane niebezpieczne
przedmioty. W czasie trwania zajęć nie było czasu na nudę. Dzieci malowały, bawiły się
razem i w grupach, naśladowały różne czynności, rozwiązywały zagadki, łamigłówki
i labirynty. Obejrzały też film edukacyjny. Ich pracy przyglądał się cały czas Kubuś
Puchatek, który często kręcił głową z niedowierzaniem, że dzieci mają
taką bogatą wiedzę. /Pani Maria Piątek/

Rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz zatwierdzony
przez MEN PROGRAM ORTOGRAFFITI
Celem jego jest: wyłonienie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ocena
umiejętności czytania i pisania, udzielenie wsparcia w postaci zajęć dodatkowych
w postaci zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz
ukierunkowanie pracy samokształceniowej w domu. Program zaplanowany jest dla klas
I–III. Ciekawy zestaw pomocy dydaktycznych oraz pacynka Bratek sprawiają, że
uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach. Od roku szkolnego 2010/2012
program w swojej klasie, obecnie III, realizuje Anna Warzocha. Od bieżącego roku
program Ortograffiti realizowany jest na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych dla
uczniów klas IV-VI. Uczęszcza na nie 22 uczniów. Podzieleni zostali na dwie grupy,
w których zajęcia prowadzą panie Barbara Kowal oraz szkolny pedagog Katarzyna
Łuc.
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Program Edukacji Ekologicznej Klubu Gaja
W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła włączyła się
do akcji Święta Drzewa
w ramach edukacji
ekologicznej Klubu Gaja. Młodzi ekolodzy pod
kierunkiem pani Marii Sęk nawiązali współpracę
z Nadleśnictwem Kańczuga i Leśnictwem Roźwienica,
w celu pozyskania
nieodpłatnie sadzonek drzew.
Posadzili 43 drzewka wraz z nauczycielami,
pracownikami obsługi, przedstawicielami Rady
Rodziców i członkami Stowarzyszenia Miłośników
Historii i Tradycji Rudołowic. Akcję sadzenia drzew
poprzedziła pogadanka dla uczniów i całej zgromadzonej społeczności o idei „Święta
Drzewa”, Klubie Gaja i działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się
urodziły!
Jest to Ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół
podstawowych, w którym międzynarodowa organizacja
ekologiczna chce przekonać młodych ludzi, którzy
wezmą udział w nowym projekcie, aby dowiedzieli się
więcej na temat problemu zagrożonych wyginięciem
gatunków zwierząt i sposobach zapobiegania temu zjawisku. Co rok do naszego kraju
przemyca się dziesiątki tysięcy zwierząt, które trafiają do sklepów i na giełdy
zoologiczne. Najczęściej przemycane gatunki to papugi, węże, żółwie i jaszczurki.
Większość z nich ginie w czasie transportu, a te które trafiają do naszych domów często
są chore i osłabione i wkrótce dzielą los pozostałych. Jednym ze skutecznych sposobów
walki z tym procederem jest po prostu nie kupowanie egzotycznych zwierząt. I do tego
właśnie międzynarodowa organizacja ekologiczna chce przekonać młodych ludzi, którzy
są ich potencjalnymi nabywcami. Odpowiedzialną za przygotowanie projektu jest pani
Maria Sęk.

Program „Szklanka mleka”
Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja
z zakresu żywienia. Mleko w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej
zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Ideą programu jest, aby co dzień każdy uczeń
miał szanse wypicia kartoniku świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Mleko
dotowane jest przez Unię Europejską. Każde dziecko objęte programem „Mleko dla
Szkół” ma możliwość wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego)
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o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach,
jednorazowego użytku. Koordynatorem programu jest pani Kamila Konrad.

Konkursy przedmiotowe
W miesiącach październiku i listopadzie tradycyjnie już odbywają się konkursy
przedmiotowe z języka polskiego, przyrody, matematyki, języków angielskiego
i niemieckiego. W naszej szkole przystępują do nich wszyscy chętni uczniowie. Jednak
tak naprawdę, jest to sprawdzian wiedzy dla uczniów autentycznie interesujących się
daną dziedziną wiedzy, posiadający większy niż przyjęty w programach nauczania
zakres umiejętności. Przygotowanie do konkursu polega na samodzielnym zdobywaniu
wiedzy przez ucznia. Ciężko jest wybrać wśród niewielu osób uczęszczających do szkoły
tych, którzy autentycznie interesują się jakąś dziedziną wiedzy. Najczęściej do kilku
konkursów przystępują ci sami uczniowie. Gruntowne przygotowanie się do
sprawdzianu wiedzy z tak rozległych dziedzin jest niemożliwe. Jakie zatem osiągamy
wyniki? Różne. Największą satysfakcję daje sam fakt, że braliśmy udział w tego typu
zmaganiach. Może kiedyś uda się przekroczyć któremuś z uczniów magiczną ilość
punktów i zakwalifikować do eliminacji rejonowych, ale na tę szczęśliwą chwilę musimy
jeszcze poczekać może do następnego roku… W tym roku na pochwałę zasługują
uczestnicy Szkolnego Konkursu z Języka Polskiego. Do zmagań przystąpili wszyscy
uczniowie klasy szóstej. Najlepsze wyniki otrzymały uczennice: Dominika Kurpiel – 32
punkty, Agnieszka Winiarska - 29 punktów i Monika Kozdrój 27 punktów. Są to
naprawdę godne pochwały rezultaty, tym bardziej, że maksymalna ilość punktów
wynosiła 44. /Monika Kozdrój/

Z mitologią za pan brat – konkurs czytelniczy
Mitologia jest zbiorem wierzeń starożytnych ludów. Dla naszego kręgu kulturowego
duży wpływ miały opowiadania o bogach starożytnych Greków i Rzymian. Znajomość
wybranych mitów jest wymagana od uczniów klasy piątej. Poznawali je na zajęciach
języka polskiego oraz zajęciach dodatkowych, dopełniali swoją wiedzę samodzielną
lekturą. Cieszyły się one dużą popularnością, dlatego w ramach działań biblioteki
szkolnej ogłoszony został przez panią Barbarę Kowal konkurs mający na celu
zapoznanie uczniów z kulturą i wierzeniami starożytnych Greków i Rzymian,
a jednocześnie popularyzację czytelnictwa w szkole. Do konkursowych zmagań oprócz
piątoklasistów przystąpiły uczennice klasy szóstej - Dominika Kurpiel i Agnieszka
Winiarska. Im też przypadł laur zwycięstwa. Wykazały się dużą wiedzą mitologiczną,
znajomością frazeologizmów oraz znajomością współczesnych utworów inspirowanych
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starożytnymi wierzeniami. Trzecie miejsce w tym konkursie zajął Kamil Kowalik.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami książkowymi,
które uroczyście wręczył im Pan dyrektor podczas apelu z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości. /Pani Barbara Kowal/

Dbamy o nasze ciało, by formę trzymało
W naszej szkole dobiega końca konkurs plastyczny pt. „Dbamy o nasze ciało, by formę
trzymało”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Rzeszowie - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Konkurs adresowany jest do
uczniów klas I-III i IV-VI (dwie kategorie wiekowe). W swojej twórczości plastycznej uczniowie
mogą przedstawić tematykę zdrowego stylu życia w aspekcie: zdrowego odżywiania, aktywności
fizycznej, kreowania wizerunku człowieka wolnego od uzależnień. Konkurs trwa do 15 listopada
- w dalszym ciągu zapraszamy do uczestnictwa!
Przypominamy, że praca na konkurs w klasach IV-VI powinna mieć formę plakatu. Każdy
uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace.
Regulamin konkursu i wyniki znajdziecie na stronie internetowej www.wsse.rzeszow.pl
Na konkurs przygotowali już swoje plakaty uczniowie klasy VI i IV - życzymy im powodzenia!
/Pani Maria Sęk/

Regulamin
Szkolnego konkursu ortograficznego
„Mistrz ortografii”
W ramach zajęć kółka ortograficznego ogłaszamy konkurs „Mistrz
ortografii”. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu
znajomości zasad pisowni oraz doskonalenie umiejętności
ortograficznych uczniów.
O tytuł Mistrza Ortografii ubiega się uczeń, który:
1. Doskonale zna zasady pisowni wyrazów oraz najlepiej
napisze test sprawdzający znajomość tych zasad.
2. Systematycznie przygotowuje się na zajęcia kółka ortograficznego wykonując
zadania domowe.
3. Najlepiej napisze dyktanda utrwalające poszczególne zasady pisowni.
4. Zwycięży w szkolnym dyktandzie ortograficznym, które zorganizowane zostanie
w czerwcu dla wszystkich uczestników kółka ortograficznego.
Nagroda dla zwycięzcy konkursu „Mistrza Ortografii” zostanie wręczona podczas
uroczystego zakończenia roku szkolnego. /Pani Barbara Kowal/
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Szkoła dla rodziców – krótko i na temat, czyli jak pomóc dziecku
w odrabianiu pracy domowej ?
Podjęcie nauki w szkole jest w życiu dziecka momentem przełomowym. Staje ono przed
nowymi zadaniami i formami działalności, nabywa nowe wiadomości, umiejętności
i doświadczenia. Dla wielu dzieci i rodziców obowiązek szkolny kojarzy się nie tylko
z godzinami spędzonymi w ławce szkolnej, ale również z zadaną pracą domową.
Każdego dnia w wielu domach odbywają się sceny walki pomiędzy rodzicami i dziećmi
o to, aby odrobiły lekcje. Dzieci bronią się od tego, jak mogą. Robią to na ostatnią
chwilę, a więc byle jak i niestarannie, chyba że dorośli stoją nad nimi i patrzą. Częściej
jednak zdarza się, że nie robią tego wcale. Sytuacja taka wywołuje wiele konfliktów
i wzajemnych pretensji. Rodzice zamartwiają się: co będzie dalej? Czy można coś
zrobić, aby czynność ta nie była udręką dla wszystkich zainteresowanych stron? Praca
domowa ucznia jest bardzo ważnym elementem w procesie nauczania i wychowania.
Przygotowuje dziecko do samokształcenia. Uczy samodzielności, samodyscypliny,
umiejętności gospodarowania własnym czasem. Ma na celu utrwalenie zdobytych na
zajęciach wiadomości. W domu można porozmawiać z dorosłymi na tematy związane
z tematem lekcji, wyjaśnić wątpliwości, poszerzyć wiedzę na określony temat. Dziecko
w pierwszych latach nauki nie ma jeszcze wyrobionego nawyku uczenia się. Trzeba mu
w tym pomóc. Rodzic powinien być jednak tylko konsultantem, przewodnikiem, a nie
wykonawcą zadania domowego. Dziecko na pewno będzie próbowało narzucić rodzicom
rolę wykonawcy, ale mądrzy dorośli nie podejmą tej roli. Rodzic powinien dążyć do
tego, aby dziecko wzięło na siebie odpowiedzialność za odrabianie lekcji. Powinien
zachęcać do nauki, rozmawiać na temat jego pracy w szkole, czego się nauczyło, co
nowego poznało. Nie może poprzestać na standardowym pytaniu: Jak tam w szkole?
Pierwszych sygnałów nieobowiązkowości nie należy lekceważyć, ponieważ dziecko
zacznie to wykorzystywać i coraz częściej zaniedbywać swoje obowiązki. Aby praca
domowa osiągnęła zamierzony skutek rodzice powinni stworzyć odpowiednie warunki
do nauki. Dziecko powinno mieć swoje miejsce, które lubi, w którym dobrze się czuje
i ma zagwarantowany spokój i ciszę. Należy zadbać również o higienę pracy umysłowej,
a więc świeże powietrze oraz wczesną porę, a nie późny wieczór, gdy dziecko jest
zmęczone fizycznie i umysłowo. W czasie odrabiania lekcji wskazane są krótkie
przerywniki, które są formą relaksu. Po krótkiej przerwie można wrócić do przerwanej
pracy. Niekiedy po takiej przerwie odprężenia rozwiązania trudnych problemów
przychodzą same. Są rodzice, którzy pozostawiają dziecko sam na sam z zadaną pracą.
Nie troszczą się o jej poziom, a pilnują jedynie by lekcje zostały odrobione tylko te
,,pisemne’’. Nie troszczą się o powtórzenie materiału pamięciowego. Takie postępowanie
powoduje luki w materiale i w coraz większym stopniu utrudnia zrozumienie
i przyswojenie nowych wiadomości. Dzieciom w młodszym wieku szkolnym pomoc
rodziców w odrabianiu prac domowych jest niezbędna. Daje poczucie bezpieczeństwa,
radości i zadowolenia, buduje więź emocjonalną między dziećmi i rodzicami. Dziecko
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wyrastające w atmosferze zainteresowania, poszanowania dla pracy, utwierdza się
w przekonaniu, że to co robi jest ważne i potrzebne. Czasem jednak sytuacja wymaga,
aby zawrzeć z dzieckiem swoistą umowę. Należy przekonać dziecko, że odrabianie zadań
domowych leży w jego interesie. Wymaga to opracowania planu z pewnymi regułami
dla obu stron. Rodzice muszą być wtedy konsekwentni, bez taryfy ulgowej z byle radzi
sobie w szkole i nie wymaga wyczerpującej pomocy ze strony dorosłych.
/Pani Katarzyna Łuc/

LOGOPEDA TO NIC STRASZNEGO – TO ŚWIETNA ZABAWA
Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy
rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu
mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie
wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie,
ponieważ dzieci z wadami wymowy są często narażone na szereg problemów.
Kim jest logopeda?
Logopeda zajmuje się kształtowaniem mowy. Prowadzi profilaktykę logopedyczną, czyli
zapobiega powstawaniu wad wymowy oraz terapię logopedyczną, mającą na celu
usunięcie istniejących wad wymowy.
Do zadań logopedy należy:
1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym
mowy głośnej i pisma;
2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie
pomocy logopedycznej;
3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne;
6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
7. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
Jak przebiega terapia logopedyczna?
Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje
podczas jednego spotkania z logopedą. Najczęściej terapia trwa kilka lub kilkanaście
miesięcy, a może trwać nawet kilka lat (jeśli u dziecka występuje wiele wad wymowy).
Bardzo dobrze byłoby, gdyby zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu. Konieczna jest
dobra współpraca logopedy z rodzicami.
O skuteczności terapii logopedycznej decyduje systematyczność uczęszczania na zajęcia
oraz kontynuacja pracy w domu, tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda. Praca w domu
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polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg
oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.
Dlaczego niektóre dzieci nie mówią poprawnie?
Przyczyną wielu wad wymowy jest wadliwe funkcjonowanie aparatu mownego, np.:
nieprawidłowe oddychanie, trudności z wydobywaniem głosu, mała sprawność ruchowa
narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg, zaburzony słuch fonetyczny
i fonemowy oraz nieprawidłowy wzór do naśladowania w domu, np.: wady wymowy
rodziców i opiekunów, naleciałości gwarowe.
Jakie są najczęściej spotykane u dzieci wady wymowy?
Do najczęściej występujących wad wymowy należą: sygmatyzm, czyli tzw. seplenienie,
które polega na wadliwej realizacji głosek szumiących [sz, ż, cz, dż], syczących [s, z, c,
dz] i ciszących [s, ź, ć, dź] oraz rotacyzm, czyli tzw. reranie, które charakteryzuje się
niewłaściwym wymawianiem głoski [r]. Zdecydowanie rzadziej występują: mowa
bezdźwięczna, czyli nieprawidłowa wymowa głosek dźwięcznych oraz niepoprawna
wymowa głosek: [k], [g], [l].
Jeśli Twoje dziecko mówi niepoprawnie, to nie jest to tylko problem z mówieniem, ale
i z uczeniem się. Zaburzona mowa jest też przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych (np.:
trudności w czytaniu i pisaniu, zakłócone kontakty z rówieśnikami). Dziecko z wadą
wymowy ma zwykle mnóstwo kompleksów i lęków. Tylko Ty, współpracując
z logopedą możesz mu pomóc.
Jeśli dziecko nieprawidłowo mówi, czyli:
• zamienia głoski;
• opuszcza głoski na początku i końcu wyrazu;
• zmienia znaczenie wyrazu;
• mowa dziecka jest cicha, niewyraźna;
• występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych (zbyt krótkie wędzidełko, za
duży język, wady zgryzu, nieprawidłowe uzębienie, rozszczep podniebienia);
• nie słyszy;
wówczas nie należy lekceważyć tych zjawisk, tylko możliwie szybko zgłosić się do
logopedy.
PAMIĘTAJ:
• Większość zaburzeń mowy można zlikwidować, bądź złagodzić, jeśli terapia rozpocznie
się we wczesnym wieku przedszkolnym.
• Wszelkie zabawy usprawniające język i mięśnie twarzy ułatwią twemu dziecku
prawidłowy rozwój wymowy. /Pani Kamila Konrad/
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Dzieci uczą się podczas
wspaniałej zabawy.

Szkolne opowieści z dreszczykiem…
Do naszej kultury coraz częściej przenika przez jednych chwalona,
przez innych krytykowana moda z zachodu. Wiadomo, młodzież
uwielbia wszelkiego rodzaju nowinki, dlatego też ulegając zachodnim
wpływom zapraszamy na Halloween. Tym razem w postaci opowiadań
z dreszczykiem. Zapraszamy do lektury ludzi o zdrowych nerwach…

„Upiór w szkole”
Do tej pory nie wierzyłam w duchy. Istniały dla mnie tylko w opowiadaniach, żeby
nastraszyć dzieci, albo dobrym materiałem na scenariusz do horrorów. Jeśli myślisz tak
samo, jak ja kiedyś to przeczytaj...
Był bardzo ciepły, wakacyjny poranek. Z niecierpliwością oczekiwałam przyjazdu mojej
koleżanki Klaudii, którą poznałam na kolonii. Była naprawdę fajną dziewczyną, ale
miała jedno dziwactwo. Śmiertelnie bała się duchów. Kiedy byłyśmy jeszcze na obozie
uwielbiałam ją straszyć. Wtedy panikowała, ponieważ powiedziała mi, że kiedyś
spotkała zjawę. Zaśmiałam się, ale jakaś odrobinka strachu została we mnie po tej
nadzwyczajnej opowieści.
Usłyszałam dźwięk silnika. Przyjechała. Wybiegłam z domu, krzyknęłam ,,Klaudia’’
i mocno ją przytuliłam.
- Musisz zobaczyć całe Rudołowice. Szkołę, kościół, boisko – rozgadałam się.
- Hej spokojnie ! Najpierw mi pomóż i weź te walizki – uśmiechnęła się.
Szybko zabrałam Klaudię i jej rzeczy do domu. Pomogłam jej się rozgościć, chwilę
porozmawiałyśmy i ruszyłyśmy na zwiedzanie wsi.
Na samym początku chciałam pokazać szkołę. Gdy byłyśmy niedaleko budynku,
Klaudia popatrzyła na mnie z niedowierzaniem.
- Nie boisz się tędy chodzić ? – spytała z niepokojem.
- Boję, boję. Zwłaszcza, kiedy są wyniki klasówki – zaśmiałam się.
- To twoja szkoła ?! – krzyknęła.
- Mhm – odparłam.
- Przecież tam straszy... Zwłaszcza o północy, w zmierzch, kiedy podejdziesz do studni,
okrążysz ją dwa razy i ...
- Ograniczę ci oglądanie horrorów – nie pozwoliłam jej dokończyć.
- To prawda ! Czemu mi nie wierzysz ?
- Udowodnię ci, że to bujda.
- Pójdziesz tam w nocy ?! A jeśli spotkasz ducha ? Nie wygłupiaj się ! – dramatyzowała
Klaudia.
- Tam nic nie ma ! Miałam ci pokazać jeszcze dużo miejsc, ale zawsze coś innego
wymyślisz i tej nocy będę musiała obejść nie tylko szkołę. Chodźmy do domu.
Całą powrotną drogę Klaudia próbowała mnie przekonać, abym odpuściła sobie to
nocne chodzenie. Także późnym wieczorem próbowała mnie zniechęcić.
Kiedy wybiła 23:30, mimo błagań Klaudii, ruszyłam do szkoły. Nie bałam się ,,niby’’
zjawy, ale pijaków lub agresywnej młodzieży, którą mogłam spotkać po drodze. Na
szczęście, nic takiego się nie wydarzyło.
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Gdy przeskoczyłam bramę, wydawało mi się, że zobaczyłam coś białego. ,,To tylko
wyobraźnia’’ pomyślałam, ale i tak co chwilę oglądałam się za siebie. Idąc po raz kolejny
tyłem poczułam, że w coś weszłam. Odwróciłam się i zaczęłam głośno krzyczeć. Kiedy
oprzytomniałam, okazało się, że zboczyłam ze ścieżki i weszłam w krzak.
- Ciamajda – powiedziałam sama do siebie.
- Kto ciamajda ? – zabulgoczało coś.
- ,,Kto to ?’’ pomyślałam. Poczułam, że cała krew spływa ze mnie. Byłam zapewne blada
i przejrzysta jak mgła.
- Kto ciamajda ? – powtórzył ten sam, bulgoczący głos.
Już miałam brać nogi za pas, jednak nade mną stała zjawa. Bez głowy. W białej, długiej
sukni.
- Aaa... – zaczęłam krzyczeć.
- Kto ciamajda ? !! – powtórzyła zjawa po raz kolejny, ale bardziej krzykliwym głosem.
- J – j – ja – ja – zaczęłam się jąkać.
- Miror – zawołała zjawa. Miror najwidoczniej był jej psem, bo miał ogon i cztery psie
łapy. Nie był zwyczajny. Nie miał głowy.
- Ratunku ! – krzyczałam i rozpoczęłam ucieczkę.
- Hau – u – u, hau – u – u – zaszczekał Miror i rzucił się w pogoń za mną. Był bardzo
szybki. Kiedy wydawało się, że mnie dorwie, on po prostu... przeszedł przeze mnie.
Zdziwiony zatrzymał się i popatrzyłam na zjawę nieziemskim i pytającym wzrokiem,
a zjawa takim samym wzrokiem na niego. Korzystając z chwili nieuwagi tych dwojga,
szybko przeskoczyłam przez bramę i zaczęłam uciekać, ile sił w nogach.
Wpadłam do domu bardzo niespokojna. Klaudia wyszła z pokoju, a ja od razu ją
przytuliłam i zdołałam (za strachu) wykrztusić tylko ,,przepraszam’’. Dobrze wiedziała,
za co przepraszam. Nikomu o tym nie powiedziałam, nawet Klaudii. Czy spotkałam
jeszcze zjawę ? Tak, ale nie w nocy. Gdy idę sama, po szkolnych korytarzach widzę ją.
Uśmiecham się do niej, jednak ona milczy jak grób. Dziwnie się zachowuje. Mam
nadzieję, że kiedyś jej przejdzie. Jeśli nadal mi nie wierzysz, spróbuj pójść w nocy do
szkoły. Przekonasz się, że tam nie tylko nauczyciele straszą.
/Dominika Kurpiel/

,,Tajemnicza postać’’
Dawniej nie wierzyłam w duchy, lecz po historii, którą
przeżyłam wraz z moją kuzynką Basią, zaczęłam zastanawiać
się nad ich istnieniem. Była ciemna noc, a wiatr wiał tak
mocno, że drzewa wyginały swoje gałęzie. Z Basią
wracałyśmy od babci. Tajemniczy klimat czwartkowego
wieczoru naprowadził naszą rozmowę na tematy związane
z duchami. Nagle zza drzewa ukazała się tajemnicza postać. Włosy stanęły mi dęba,
serce podeszło do gardła, a nogi skamieniały. Basia ścisnęła mnie tak mocno, że
paznokcie przebiły się przez warstwę kurtki. Tajemnicza postać miała długie blond
włosy. Ubrana była w białą suknię i wydawała się wysoka. Wiatr jakby zaczął wiać
mocniej, a niebo stało się ciemniejsze. Wszystko ucichło. Słyszałyśmy tylko ciche kroki.
Nagle wiatr ustał i zjawa zniknęła. Byłyśmy przerażone. Długo stałyśmy na środku owej
ulicy i próbowałyśmy się ocknąć.
Nigdy nie zapomnę tego przeżycia. Postanowiłyśmy z Basią, że nie będziemy
nigdy rozmawiały o duchach, w szczególności, gdy będziemy kolejny raz wieczorem
wracać do domu.
/Gabriela Zygmunt/
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Dlaczego 11 listopada ustanowiono w Polsce Narodowym Świętem
Niepodległości ?
W 1795 roku przestało istnieć państwo polskie. Austria, Prusy i Rosja dokonały
rozbioru Polski – podzieliły pomiędzy siebie ziemie należące od Królestwa Polskiego.
Przez 123 lata, czyli do 1918 roku, Polski nie było na mapie Europy. Odzyskanie
niepodległości było możliwe po zakończeniu I wojny światowej. 10 listopada
z internowania powrócił komendant I Brygady Legionów Polskich – Józef Piłsudski.
Rada Regencyjna - namiastka polskiego rządu przekazała mu pełnię władzy państwowej
i naczelne dowództwo nad wojskiem. Można więc ten dzień uznać za początek
odrodzenia państwowości polskiej. Dzień Niepodległości obchodzono po raz pierwszy
w 1937 roku. Święto to obchodzono w II Rzeczpospolitej zaledwie dwukrotnie, bo
przecież w listopadzie 1939 roku Polska była pod okupacją niemiecką. Po wojnie trwała
kilkudziesięcioletnia przerwa w obchodzeniu tego święta i dopiero w 1989 roku można
było wrócić do dawnych obyczajów. Okazuje się, że święto liczące ponad siedemdziesiąt
lat obchodzone było w rzeczywistości tylko kilkanaście razy.

Kasztanka – klacz Piłsudskiego
Kasztanka – klacz Piłsudskiego
Michał Mackiewicz

Z żołnierskim życiorysem Marszałka nierozerwalnie
związana jest Kasztanka – klacz, którą krakowski
ziemianin Ludwik Popiel ofiarował w sierpniu 1914
roku wyruszającym na wojnę strzelcom.
Ułani z 7. Pułku przyprowadzali na imieniny Józefa
Piłsudskiego jego ulubioną Kasztankę, którą się
opiekowali. Marszałek głaskał ją i czule do niej
zagadywał.
Urodzona w 1909 lub 1910 roku klacz została przekazana Piłsudskiemu, który wjeżdżał
na niej do Kielc. Potem towarzyszyła Komendantowi na całym bojowym szlaku
legionowym. Podobno nie była zwierzęciem dzielnym i bała się ostrzału artyleryjskiego,
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chociaż przy Piłsudskim zachowywała spokój. Piłsudski nie był zawołanym kawalerzystą
i Kasztanki dosiadał stosunkowo rzadko.
W okresie legionowym Komendant miał jeszcze jedną
klacz, którą podarowali mu ułani Beliny - Prażmowskiego;
zwała się Minka, była skarogniada i masywniejsza od
Kasztanki.
W przypadku konia wojskowego równie ważny co samo
zwierzę jest rząd, a więc siodło, uzda i przedmioty
dodatkowe. Początki kawalerii legionowej były trudne,
a ułani samodzielnie i nieregulaminowo musieli się
zaopatrywać w rzędy. Były więc one rozmaite, w znacznej
mierze
nie
wojskowe,
sportowe.
Na
przykład
w zdobycznych kieleckich magazynach udało się pozyskać
trochę rzędów rosyjskich. Jak zauważył późniejszy
Marszałek: „Biedni ułani! Na siodłach zdatnych do
spacerów, niewytrenowani do dłuższych marszów,
zajeżdżali konie, siedzenia zbijali na kotlety…”. Z czasem ułani wszystkich trzech
brygad otrzymali regulaminowe rzędy austriackie, m.in. oficerskie siodła wz. 99
i żołnierskie wz. 83. Sam Piłsudski dostał od 1. Pułku Ułanów Beliny - Prażmowskiego
nowy kompletny rząd oficerski wz. 99 w 1916 roku w Werchlach. Odtąd używał go aż do
końca epopei legionowej. Podczas wojny z bolszewikami Kasztanka nie towarzyszyła
już swemu panu na froncie. W 1922 roku oddana została pod stałą opiekę 7. Pułku
Ułanów Lubelskich stacjonującego w Mińsku Mazowieckim. Stamtąd przywożono ją do
Warszawy w związku z rozmaitymi uroczystościami, defiladami, rewiami. Często gościła
także w Sulejówku. Marszałek po raz ostatni dosiadał Kasztanki w 1927 roku, podczas
uroczystości związanych z obchodami święta 11 listopada; Kasztanka paradowała
wówczas w polskim rzędzie wz. 25. To właśnie wtedy, tuż po rewii, Wojciech Kossak
wykonał najsłynniejszy jej portret. Potem klacz była w Warszawie jeszcze tydzień, po
czym odesłano ją koleją do Mińska Mazowieckiego. Umieszczona w wagonie sama, bez
dozoru, doznała najprawdopodobniej obrażeń i do miejsca przeznaczenia dotarła, leżąc.
Mimo wysiłków kilku lekarzy, w tym specjalnie sprowadzanych z Warszawy, Kasztanki
nie udało się uratować. Śmierć nastąpiła wskutek „urazu wewnętrznego” (jak
stwierdziło lekarskie konsylium). Szczątki klaczy zakopano w Mińsku, natomiast skóra
została wypchana i spreparowana. Kasztanka trafiła po śmierci Marszałka do muzeum
w Belwederze, a w czasie okupacji znalazła się w Muzeum Wojska Polskiego. Brak
należytej opieki sprawił, iż ta osobliwa pamiątka po Marszałku przedstawiała sobą
żałosny widok i w latach 50. spalono ją na dziedzińcu muzeum. Jedna z wersji głosi, iż
przyczynił się do tego kolejny marszałek Polski – Michał Rola - Żymierski. Dawny
legionista, a potem przeciwnik Piłsudskiego, zdegradowany oficer i więzień sanacji, nie
żywił sentymentu do pamiątek po pierwszym Marszałku. Na jego ponoć polecenie
Kasztanka została zniszczona. Klacz Piłsudskiego miała dwoje dzieci, Niemna i Merę. Ta
ostatnia po śmierci matki otrzymała status „oficerskiego konia służbowego Pierwszego
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Marszałka Józefa Piłsudskiego”; klacz znajdowała się pod opieką 1. Pułku

Szwoleżerów".

Opowieść o mogile małej Stefci
Jest to jedna z opowieści, którą przekazała nam mieszkanka Rudołowic.
Wydarzenia w niej przedstawione rozgrywały się zimą 1943 r. Luty 1943 r. zapisał się
w pamięci mieszkańców jako wyjątkowo mroźny, wszystkim dał się mocno we znaki.
W miesiącu tym przyszła na świat mała dziewczynka - Stefcia. Pomimo, że wokół szalała
wojna - tutaj w Rudołowicach było dość spokojnie. Jej rodzice dawali sobie jakoś radę,
ciężką pracą na roli zarabiali na chleb, chociaż i czasami i jego brakowało. Jednak ani
wojna, ani też ciężka praca, ani skromne wyżywienie nie zakłóciło ich szczęścia. Cieszyli
się, patrząc jak rośnie ich jedynaczka. Stefcia była wyjątkowo ładną dziewczynką i jak
na swoje dwa latka wyjątkowo mądrą. Wtedy nadeszły straszne dni, gdy dziecko
zachorowało. Całą noc zatroskani rodzice siedzieli przy łóżku gorączkującej córeczki.
Rano postanowili odwieźć ją do oddalonego o 14 kilometrów Jarosławia, gdyż tam
przyjmował najbliższy w okolicy lekarz. W tych czasach jedynym środkiem lokomocji
była furmanka. Wymościli wasążek poduszkami, otulili nimi rozgorączkowane dziecko
i przez dwie długie godziny, wieźli, aby otrzymać lekarską poradę. Dotarli do szpitala,
w którym sale były wypełnione po brzegi chorymi na dyfteryt - bardzo groźną,
zaraźliwą chorobę. Malutką Stefcię położono na korytarzu. Tam przeleżała ostatnie
dwie doby swojego krótkiego życia. Opiekę nad chorymi sprawowały wówczas siostry
zakonne. Pomimo, że dziecko nie żyło, przyjęły od rodziców prezenty w postaci jedzenia,
bo cóż mogli innego podarować zdesperowani rodzice mieszkający na wsi? Po dwóch
godzinach od wizyty u sióstr, które zapewniały o dobrym samopoczuciu małej pacjentki,
matka zobaczyła, jak ciało jej jedynaczki wynoszone jest z kostnicy - miejsca, które
dzisiaj nazywamy prosektorium. To nie koniec rodzicielskiej tragedii. Okazało się, że nie
mogą zabrać zmarłego dziecka do domu, aby tam wyprawić mu należyty pogrzeb, gdyż
w okresie epidemii dyfterytu, zgodnie z zarządzeniem urzędu powiatowego, powinna
pochowana być na specjalnie wyznaczonym cmentarzu w Jarosławiu.
Rodzice nie pogodzili się z taką decyzją. Zabrali małą trumienkę na wóz,
przykryli workami i zamiast na jarosławski cmentarz przywieźli do Rudołowic, gdzie
pochowali na rodzimym cmentarzu. Na drewnianym krzyżu umieścili tylko lakoniczną
informację: „Stefcia - 1945 r.” Nikt z władz powiatowych nie dopytywał się o miejsce
pochówku dziecka. Rodzina natomiast mogła odwiedzać mogiłę tak często, jak tylko
chciała.
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Po wojnie na świat przyszło rodzeństwo Stefci, które pamięta o swojej
siostrzyczce, porządkując maleńki grób, świecąc znicze, a historię sprzed lat przekazało
swoim dzieciom. W ten sposób dzięki determinacji rodziców pamięć o małej Stefci
przetrwała mimo upływu lat.

Zbliżają się święta dużymi krokami. Czas przygotowań i kulinarnych wyzwań.
Redaktorzy Akapitu zagościli w szkolnej kuchni.

Przepis na obiad z dnia 15 XI 2012 r.
Gulasz wieprzowy (waga 1 porcji – ok. 120 g). Porcja na 9 osób.
Składniki i sposób przygotowania:
Skład:
wieprzowina bez kości – 1,30 kg
cebula – 0,25 kg
mąka – 0,05 kg
smalec – 0,10 kg
papryka, sól
Sposób przygotowania:
Mięso umyć, usunąć kości, błony, pokrajać na kawałki, posolić, obtoczyć w mące. Mięso
obsmażyć na gorącym tłuszczu, przełożyć do rondla, podlać wodą i dusić. Cebulę obrać,
opłukać, pokrajać w plastry i zrumienić na pozostałym tłuszczu, a następnie dodać do
mięsa i dalej dusić do miękkości. Na koniec dodać paprykę w proszku. Pozostałą mąkę
rozprowadzić zimną wodą, połączyć z mięsem i zagotować.
Sposób podawania:
Na gorąco z ziemniakami, kiszonym ogórkiem lub surówką.
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Najdłuższe włosy świata
Pani Xie Qiuping z Chin, właścicielce rekordu na najdłuższe włosy świata, czynność
umycia włosów zajmuje aż 2 godziny! Ile mierzą jej włosy? Pomiary dokonane przez
oficjalnych jurorów Rekordów Guinessa w maju 2004 roku wykazały dokładnie 5 metrów
i 62,7 cm! Osiem lat później, w 2012 roku, ich długość prawdopodobnie wzrosła nawet
o 1 metr. Pani Xie Quiping nie obcinała swoich włosów od 1973 roku czyli prawie od 40 lat!
Decyzję o zapuszczaniu podjęła mając 13 lat i do dziś uparcie realizuje swój cel.
Obecnie, w wieku 52 lat, jest prawdziwą gwiazdą w swojej rodzinnej miejscowości,
Shenzhen na południu Chin. Na życie zarabia głównie podróżując po całym
świecie i współpracując z agencjami reklamowymi. Posiadanie najdłuższych
włosów

świata

wiąże

się

jednak

z

pewnymi

niedogodnościami.

Poza spędzaniem wielu godzin na pielęgnacji, myciu i wcieraniu
najróżniejszych odżywek i balsamów, pani Xie potrzebuje co najmniej
jednego asystenta do noszenia jej włosów, gdy wychodzi z domu, np. na
zakupy.
SŁONIE – CO ZA NOS!
Słonie mają niezwykły organ – długą trąbę, która
powstała w wyniku przekształcenia górnej wargi i
nosa. Stanowi ona szczególne połączenie narządów
zmysłów węchu i dotyku, a tworzy ją około 100 000
mięśni. To także bardzo precyzyjny narząd chwytny,
Pani Zofia Wajda wydająca obiady w szkolnej
kuchni.
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Jadalnia. Dzieci ze smakiem jedzący obiad.

który umożliwia pobieranie pokarmu, np. zrywanie owoców z drzew. Służy też do
pielęgnacji ciała, gdyż słonie uwielbiają stać w wodzie i polewać się za pomocą trąby
strumieniami wody. Wrogowie słoni na własnej skórze mogą się przekonać, że jest ona także
groźną bronią.
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