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Z okazji Bożego Narodzenia, Składamy Wam
serdeczne życzenia. Niech Wam święta miłe będą,
Z dźwiękiem śpiewu i kolędą. Z Wigilią tuż po
zmroku,
I w radosnym Nowym Roku.
Zdrowych i pogodnych Świąt Czytelnikom
„Akapitu” życzy zespół redakcyjny.

,,Przy Wigilijnym stole, łamiąc
opłatek święty, Pomnijcie, że dzień
ten radosny w miłości poczęty. Że
jako mówi Wam wszystkim dawne
odwieczne orędzie, Z pierwszą na
niebie gwiazdą Bóg w Waszym domu
zasiądzie.”/ J. Kasprowicz/
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Przyjemne z pożytecznym - kiermasz taniej książki
27 XI 2012 r. w bibliotece szkolnej zorganizowaliśmy kiermasz taniej książki.
Organizując tego typu imprezę, łączymy przyjemne z pożytecznym.
Czytelnikom zapewniamy kontakt z nowościami wydawniczymi oraz
możliwość zakupienia atrakcyjnego prezentu mikołajkowego w niskiej cenie,
natomiast uzyskany rabat przeznaczamy na zakup książek do biblioteki
szkolnej. Podczas mikołajkowego kiermaszu sprzedano książki na kwotę 603
zł. Otrzymany rabat w wysokości 120 zł, przeznaczyliśmy na zakup lektur do klasy
czwartej A. Lingre „Bracia Lwie Serce”. Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za udział
w kiermaszu i zapraszamy na wiosenną edycję.

Panie stażystki: Anna Leja
i Katarzyna Łuc prowadzące
szkolny kiermasz taniej książki.
Zainteresowani bogatym
asortymentem książek czytelnicy:
Dominika i Karolina Brodackie
oraz uczniowie młodszych klas.

,,Baśniowa podróż’’
W magiczny świat baśni, przenieśli się uczniowie kl. I, II i III, którzy 29 listopada
wyjechali do MOK w Jarosławiu. Gościł tam Wrocławski Teatr Edukacji „Artenes”,
który przedstawił najmłodszym widzom trzy piękne i lubiane baśnie polskie „Złotą
kaczkę”, „Bazyliszka” i ,,Waligórę i Wyrwidęba”. Najwięcej emocji dostarczył dzieciom
pobyt głównych bohaterów w mrocznych, warszawskich podziemiach, gdzie przebywała
złota kaczka z worem talarów, którymi obdarowany szewc Lutek nie mógł się z nikim
podzielić. Chwile grozy przeżyli mali widzowie, gdy bezlitosny Bazyliszek zamieniał
śmiałków, którzy stanęli mu na drodze w skały. Dziewczynkom najbardziej spodobała
się baśń o „Waligórze i Wyrwidębie”, bo wreszcie na scenie pojawiły się prawdziwe
księżniczki i dwaj dzielni młodzieńcy, którzy w rytm wesołej melodii wędrowali przez
kraj, by wreszcie dotrzeć do zamku i zgładzić okrutnego smoka. Emocje potęgowała
ciekawa scenografia i odpowiednio dobrana do wydarzeń na scenie muzyka. Reżyserem
przedstawienia był Michał Białecki. Zachęcamy wszystkie dzieci do tego, aby sięgnęły po
tradycyjne baśnie, pełne ciekawych przygód, które bawiąc uczą, roztaczając pełną ciepła
i mądrości atmosferę dawnych wieków. Wystarczy tylko przekroczyć próg szkolnej
biblioteki.
/Pani Maria Piątek/
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„Andrzejkowe wróżby”

Tegoroczna zabawa andrzejkowa uczniów kl. I – III i przedszkolaków należała do
bardzo udanych. Parę minut po 10 na tle ciekawej scenerii odtańczyły swój taniec
„czarodziejki” – dziewczynki z kl. III, które króciutko przybliżyły zebranym tradycje
wróżb andrzejkowych i zachęciły wszystkich do wróżenia i wspólnej zabawy. Najpierw
każda klasa układając puzzle dowiedziała się, gdzie razem ze swoją panią pojedzie na
wycieczkę. Później przyszedł czas na wróżby z butami, szpilkami, kubkami, patyczkami,
papierowym sercem itp. Dzięki nim wiemy już, kto z nas pierwszy zmieni stan cywilny,
jaki zawód będziemy wykonywać w przyszłości, jakie imię będzie nosić nasza sympatia
i czy sprzyjać nam będzie fortuna. Przy radosnej zabawie, którą prowadziła
wychowawczyni klasy III pani Anna Warzocha szybko mijał czas. W przerwie udaliśmy
się do swoich sal lekcyjnych na poczęstunek. Gospodarzami imprezy byli uczniowie
klasy trzeciej ze swoją panią. Spisali się na medal. Pamiętajmy, że wróżb andrzejkowych
nie traktujemy zbyt poważnie, to tylko zabawa z długą tradycją. Oprawą muzyczną
zajęła się jak zwykle pani ,,klasy drugiej’’ Anna Korneluk.
/Pani Maria Piątek/

Urocze czarodziejki z klasy trzeciej: Karolina Kud, Julia Piestrak, Aleksandra
Drabik, Paulina Czyż, Agata Tomaszewska po odtańczeniu magicznego tańca
rozpoczynającego andrzejkową imprezę.
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,,Przyszedł dobry Święty i przyniósł prezenty’’
Na ten dzień długo czekały wszystkie dzieci. Wcześniej pisały listy i grzecznie
zachowywały się, aby otrzymać wymarzony upominek. Do szkoły w Rudołowicach Św.
Mikołaj dotarł w godzinach przedpołudniowych. Został powitany ciepłymi słowami
przez gospodarza naszej szkoły dyrektora Pana Mariusza Barana oraz częścią
artystyczną we wdzięcznym wykonaniu przedszkolaków, których przygotowywała Pani
Barbara Babij – Kornatko. Po wysłuchaniu wierszy i piosenek Św. Mikołaj przystąpił do
wręczenia prezentów. Otrzymały je wszystkie grzeczne dzieci i ich wychowawcy,
Mikołaj nie zapomniał o panu dyrektorze oraz pracownikach naszej szkoły, jak również
paniach stażystkach. Za otrzymane prezenty jesteśmy bardzo wdzięczni i zapraszamy
Cię Św. Mikołaju w następnym roku. Z ostatniej chwili - pragniemy dodać, że w tym
roku przybył do nas Św. Mikołaj we własnej osobie. Nie prosił o zastępstwo nikogo
z personelu szkolnego, o czym świadczą uczniowskie dochodzenia udokumentowane
zdjęciami. Podejrzenia, że strój Św. Mikołaja włożył Pan Jan Kiełt, czy też Pani Zosia
Wajda z kuchni lub Pani Dorota Zygmunt okazały się bezpodstawne. Osobom tym Św.
Mikołaj wręczył również upominki. Zobaczcie sami.

Pani Zofia Wajda - Obiady
smaczne gotuję, dodaję desery,
nigdy nie krzyczę na dzieci naprawdę Św. Mikołaju,
przecież mi wierzysz.

Pan Jan Kiełt: Obiecuję Św.
Mikołaju, że w tym roku
również będę zajmował się
kolportażem „Akapitu”
Mikołajem.
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,,Mikołajki w szkole’’
Starsi uczniowie musieli zadowolić się jedynie prezentami. Święty Mikołaj nie miał tyle
czasu, aby dotrzeć do każdej z klas, dlatego dary podał wychowawcom, którzy rozdali je
uczniom. Okazało się, że prezenty były trafione w uczniowskie gusta. Sprawiły im wiele
radości. Również i starsi uczniowie z niecierpliwością oczekiwać będą następnych
mikołajkowych niespodzianek.

Pamiątkowe zdjęcie ze Św. Mikołajem uczniów klasy pierwszej ze swoją
wychowawczynią Panią Marią Piątek.

Góra Grosza
W tym roku już po raz trzynasty zorganizowana została przez Towarzystwo Nasz
Dom akcja Góra Grosza. Nasza szkoła również kolejny raz przyłączyła się do niej.
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną
rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów
dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej
potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet od 1 gr do 5 zł. Możliwa jest zbiórka
większych nominałów, jednakże najważniejsze jest uświadomienie dzieciom, że
najdrobniejsze monety zebrane w dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki
któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pieniądze zbierane są przez poszczególne klasy
i podliczone zostaną w styczniu, a następnie przekazane przez kuriera do Towarzystwa
Nasz Dom. Zachęcamy wszystkich do zbierania funduszy. /Pani Alina Janduła/
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Oddział przedszkolny w szkolnej bibliotece
W dniu 3 XII 2012 r. szkolną bibliotekę odwiedziły przedszkolaki
wraz ze swoją wychowawczynią panią Barbarą Babij - Kornatko.
Biblioteka przygotowała dla nich liczne atrakcje i niespodzianki związane ze
zbliżającym się Świętym Mikołajem, na którego dzieci nie mogły się już doczekać. Na
wstępie przedszkolaki posłuchały opowieści
o Świętym Mikołaju, następnie
zaprezentowały swoje aktorskie talenty recytując wierszyki i śpiewając piosenki o
ukochanym przez wszystkie dzieci Świętym. Była to generalna próba przed oficjalnym
powitaniem Mikołaja
w szkole. Panie stażystki, które zainicjowały biblioteczne
spotkanie, przygotowały materiały do robienia masek świątecznych, które dzieci z
wielkim zaangażowaniem wykonały samodzielnie. Na koniec maluszki obejrzały bajki
na video. Po zakończonych zajęciach, na ich buziach malowało się zadowolenie i
uśmiech. Powodem był fakt, że zostały zapisane do szkolnej biblioteki i założono im
karty, dzięki czemu rodzice mogą wypożyczać im bajki i czytać na dobranoc. /Katarzyna
Łuc/

Dzieci z oddziału przedszkolnego podczas odwiedzin w szkolnej bibliotece.
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,,Jedzmy zdrowo i kolorowo’’
Pod tym hasłem 11 grudnia uczniowie klasy III robili kanapki. Ze smakiem patrzyliśmy
na nasze kanapkowe arcydzieła. Zamienialiśmy się w artystów, a potem ze smakiem
zjadaliśmy nasze dzieła. Przepis na zdrową kanapkę:
Składniki: kilka kromek razowego chleba ze słonecznikiem, biały ser, 1 pomidor,
1 ogórek zielony, sól, masełko, szczypiorek. Potrzebne przybory: nóż, deseczka do
krojenia, talerz, ściereczka.
Jak przyrządzić?
Pokroić chlebek, posmarować masełkiem,
położyć plasterek białego sera, plasterek
pomidorka, plasterek ogórka, posypać
pokrojonym szczypiorkiem i posolić (do
smaku)
Jak podawać?
Najlepiej na talerzyku
Uczniowie kl. III Wiktoria Małysa, Arleta Król,
Agata Tomaszewska, Paulina Czyż, Kacper Kud.

/Pani Anna Warzocha/

Szkolna kuchnia serwuje
Przepis na ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI
Składniki:
- ¼ szklanki miodu
- 5 łyżek masła
- pół szklanki cukru pudru
- 2,5 szklanki mąki
- 1 łyżeczka kakao
- 1 łyżeczka sody
- 4 łyżeczki przyprawy do piernika
- 1 jajo
Sposób przygotowania:
Zagnieść ciasto. Wycinać ciasteczka i piec około 10 minut. Można po upieczeniu
polukrować według uznania.
Smacznego!!!
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Szkoła dla rodziców - krótko o wychowaniu
Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko zachowywało się w sposób społecznie
akceptowany. Jeżeli podopieczny rozwija się prawidłowo, można zastosować
w wychowaniu system nakazów i zakazów, ale tak, aby były one dostosowane do wieku
młodego człowieka. Dzieci funkcjonują w ten sposób, że zawsze dążą do tego, aby
zadowolić swoich rodziców i zdobyć ich aprobatę. Mądry rodzic potrafi to wykorzystać
w procesie wychowania. Zadowolenie i aprobata okazywane dziecku, gdy dobrze się
zachowuje, powodują, że chce ono je powtarzać. Dezaprobata, okazywana za każdym
razem, gdy dziecko zachowuje się w sposób przez nas nieakceptowany, pozwala na
wyeliminowanie zachowań ryzykownych. Korygowanie niewłaściwych zachowań musi
być dla dziecka jednoznaczne, zrozumiałe i nie wywoływać poczucia krzywdy. Nie może
ono ani przez chwilę wątpić w fakt, że jest kochane, a rodzice mają dobre intencje.
Małe dziecko, które np. próbuje ciągnąć psa za ogon jest w stanie zrozumieć
i zareagować na ostro powiedziany zwrot „Nie wolno!” tylko wtedy, gdy rodzic jest
opanowany i spokojny. Gdy krzyczy, można przypuszczać, że nie osiągnie zamierzonego
celu w postaci zmiany zachowania u dziecka. Starszemu dziecku i nastolatkowi
wystarczy jasno przedstawić i sprecyzować, co mu wolno, a czego nie wolno, następnie
zaś, tylko egzekwować przestrzeganie zasad. Warto wspomnieć, że zasady można ustalać
wspólnie z dzieckiem, co daje mu poczucie bycia ważnym. Nie należy stosować tzw.
„kazań”, gdy dziecko zachowa się w sposób niewłaściwy, gdyż może to spowodować, że
zacznie ono robić rodzicom na złość, bo będzie miało subiektywne poczucie krzywdy
i braku zrozumienia przez rodziców. W rzeczywistości jest tak, że każda rodzina ma
inne wymagania względem dzieci. Jedni rodzice dają dużą dozę swobody, podczas gdy
inni – ściśle kontrolują postępowanie dziecka. Jednak to rodzice odpowiadają za
ustalenie zasad panujących w rodzinie. Prawda jest taka, że łatwiej jest zapobiegać
występowaniu niewłaściwych zachowań u dziecka, niż je później korygować, gdy już
zaistnieją. Formą profilaktyki zachowań ryzykownych i niewłaściwych jest uczenie
dziecka od najmłodszych lat poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz
szacunku dla otoczenia. Prowadzi to do systematycznego budowania samokontroli,
która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w życiu dorosłym. Zdolność
kontrolowania własnego zachowania nie bierze się z niczego. W procesie nabywania
samokontroli dziecko wymaga wsparcia i przewodnictwa rodzicielskiego. Umiejętność
panowania nad sobą zaczyna się manifestować około szóstego roku życia. Przy czujności
i aktywnej pomocy rodziców jest wzmacniana przez cały okres szkolny. Nie bez
znaczenia ważna jest współpraca rodziny ze szkołą i nauczycielami w procesie
socjalizacji dziecka. Wspólny front w egzekwowaniu przestrzegania zasad przez dziecko
daje znacznie większą szansę na ukształtowanie u młodego człowieka społecznie
akceptowanych postaw opartych na przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad i norm
społecznych.
/Pani Katarzyna Łuc – pedagog szkolny/
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Czwartoklasiści o Świętach Bożego Narodzenia…
Dawniej Święta Bożego Narodzenia były trochę inne niż dzisiaj, zależały od tego, kogo
było na co stać, a nie to co teraz – wspominają moi dziadkowie. U dziadków, babci było
tak, że gospodarz wnosił snop do domu stawiał go obok pieca, a na stół kładł siano
i sypał garść zboża. Miało to wróżyć dobre plony.
Zwierzętom, które były
w gospodarstwie dawano chleb, żeby się zdrowo chowały. Gospodyni szykowała
wieczerzę. Gdy wzeszła pierwsza gwiazda, to zaczynano Wigilię. Czytano Pismo Święte,
składano życzenia i łamano się opłatkiem, a po wieczerzy kolędowano do pasterki.
Później wszyscy się zbierali w grupy i szli do kościoła. W domu stała choinka ubrana
orzechami zawijanymi w złotka, wisiorkami własnej roboty. Dawniej na wigilijny stół
podawano chleb pieczony w piecu, kartofle, jabłecznik, makowiec drożdżowy i nie było
takich rarytasów jak teraz. Był też kompot ze suszek. Teraz na Wigilię, spożywamy
dwanaście dań : barszcz z uszkami, karpia w galarecie, kapustę z grzybami, kompot ze
śliwek i jabłek, gołąbki
z kaszy gryczanej, pierogi z ziemniaków i kapusty, ryż
z
cukrem i cynamonem, groch, kwas. Dzień przed Wigilią ubiera się choinkę, szykuje
stroiki, ubiera dom i co roku jest wolny talerz dla wędrowca. Pomimo, że dawniej
święta były uboższe, to spędzano je weselej niż
teraz./Ryan Bolat/

Wywiad przeprowadziłem z moimi
pradziadkami i dziadkami.
Wigilia za czasów moich dziadków i pradziadków
była inna niż obecna. W dzień Wigilii obowiązywał
post. Mama mojej babci przygotowywała różne
potrawy, tato ubierał choinkę ozdobami, które
przygotowywały dzieci. Były to ozdoby z bibuły,
szyszki, orzechy i pachnące jabłka. Robiło się pająki
ze słomy i bibuły.

9

W kącie izby stawiano snop słomy, a po wieczerzy rozcinano powrósło i słoma się
rozsypywała a dzieci miały fajną zabawę. Podczas przygotowania wieczerzy stół
nakrywano białym obrusem, pod którym kładziono siano. Przy stole gromadziła się
rodzina i sąsiedzi. Zostawiano jedno wolne miejsce dla niespodziewanego gościa. Gdy
pojawiła się pierwsza gwiazda wieczerzę wigilijną rozpoczynano od modlitwy
i dzieleniem się opłatkiem, gdzie składano sobie życzenia. Następnie podawano 12
potraw i jadło się z jednej, dużej, glinianej miski. Zaczynano od zupy grochowej,
grzybowej, kutię, kwas, gołąbki z kaszy, pierogi z kapusty i ziemniaków, kapusty
z grzybami, naleśniki, na końcu kompot z suszonych owoców i pączki. Należało
spróbować każdej potrawy, aby jej nie zabrakło w przyszłym roku. Po wieczerzy
wszyscy kolędowali, a o północy udawali się do kościoła na pasterkę.
/Remigiusz Zygmunt/

Wigilia moich dziadków
Moi dziadkowie spędzali Wigilię w domu najstarszego członka rodziny. Wraz
z pojawieniem się pierwszej gwiazdy zasiadali do kolacji. Przed rozpoczęciem wieczerzy,
wszyscy zgromadzeni dzielili się opłatkiem. Zaczynała najstarsza osoba, czyli
pradziadek lub prababcia. Stół był przykryty białym obrusem, a pod nim było siano.
W pokoju stała duża, żywa choinka. Na wigilię zawsze gotowało się 12 potraw: barszcz
czerwony, karp, uszka z grzybami, pierogi, kutia, kapusta z grochem i wiele innych.
Dawniej nie uznawano w tym dniu mięsa. Wszyscy kolędowali. O północy cała rodzina
nawet najmłodsi szli na pasterkę. Nikt nie czuł zmęczenia. Wigilia z tamtych czasów się
nie zmieniła i nadal święta są magiczne jak niegdyś.
/Kacper Kurpiel/

Rozmowa Dominiki z babcią
Jakie zwyczaje Wigilijne panują w naszym domu?
- W dniu wigilijnym dzieci powinni być grzeczni, ponieważ jak głosi przesąd taki
będzie cały rok
- Kobiety nie odwiedzają domów sąsiadów, gdyż przynosi to pecha
- Bardzo miło wita się mężczyzn, ponieważ przynoszą oni szczęście
- Mali chłopcy w tym dniu także składają życzenia (i także przynoszą szczęście)
A jakie obrzędy?
- Podczas kolacji dzielimy się opłatkiem (dla zwierzątek przewidziane są kolorowe
opłatki)
- Ubiera się choinkę
- Stawiamy świeczkę w oknie
- kolędujemy

10

Przyjęte jest 12 potraw:
- zupa grzybowa
- zupa grochowa
- barszcz czerwony z uszkami
- kwas
- pierogi z kapustą i ziemniakami
- gołąbki z kaszą gryczaną
- pączki
- chrust
- ryba (karp)
- kutia
- kapusta z grochem
- kompot z suszonych owoców

Ustawianie choinki na szkolnym korytarzu
przez Panów Wojciecha Wojdyłę i Jana Kiełta.

/Dominika Brodacka/

Szkolna choinka
Po raz drugi już nasz szkolny korytarz zdobi
piękna, żywa jodełka. Dla społeczności szkolnej
ofiarował ją Pan Wojciech Wojdyło. Olbrzymie, bo
ponad dwumetrowe drzewko, udekorowane jest
ozdobami wykonanymi przez uczniów. Lśni
kolorowymi lampkami, złotymi łańcuchami.
Z pietyzmem wieszali je pracownicy obsługi,
którzy wykazali się nie tylko zmysłem
artystycznym,
ale
też
akrobatycznymi
umiejętnościami. Teraz już magiczny, świąteczny
nastrój odczuwa się w każdym zakątku naszej
szkoły, a rozsiewa go odczuwalny w każdym
zakątku zapach żywiczny, którym raczy nas nasze
szkolne, bożonarodzeniowe drzewko.

Szkolną
choinkę
ubierają:
dyrektor Pan Mariusz Baran,
Panie: Zofia Wajda, Dorota
Zygmunt, Maria Hala.
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Kiermasz bożonarodzeniowy
W okresie przedświątecznym odbył się
w naszej szkole wielki kiermasz.
Z dużym zaangażowaniem i nakładem
pracy uczniowie i ich rodzice
przygotowali
bogaty
asortyment
bożonarodzeniowych
ozdób.
Nie
zabrakło
również
wspaniałych
świątecznych wypieków. Pomysłowość
wykonawców nie ma granic i tak:
przepiękne choineczki i szopki
powstały z makaronu, bombki
z serwetek, kolorowych papierów,
sznurków.
Prawie
półmetrową
choineczkę z pełnym przybraniem
zrobiono z szyszek. Można też było nabyć ozdoby z pierników. Uczniowie klasy szóstej
podczas przerw sprzedawali swoje rękodzieła. Dzielnie wspomagały ich wysiłki mamy
Panie: Agata Kurpiel, Regina Gilarska, Anna Winiarska. Oczywiście w prace
kiermaszowe zaangażowani byli też rodzice wszystkich szóstoklasistów. Pieniądze
zebrane
z kiermaszu przeznaczone są na potrzeby uczniów. Być może na
wspaniałą wycieczkę? Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za wspaniale przygotowaną
imprezę szkolną.

Na zdjęciu u góry :
szopka i choinka wykonane z
makaronu.
Prezentuje
zakupione
ozdoby
Patryk
Kozdrój.

Podczas kiermaszu – na
zdjęciu:
u dołu :Agnieszka Winiarska,
Dominika Kurpiel, Przemek
Fiałek, Adrian Mikłasz, Patryk
Gilarski. Kupujący: Patryk
Kozdrój, Dominika Brodacka,
Wiktoria Sas, Natalia Dąbek.
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Kim był Święty Mikołaj ?

Wszyscy znamy Świętego Mikołaja jako korpulentnego
staruszka w czerwonym kubraku, z wielką siwą brodą
i workiem pełnym prezentów. Jednak Święty Mikołaj to
postać autentyczna. Urodzony około 270 roku w Patarze,
jako jedno dziecko zamożnych rodziców, uproszone ich
gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko
pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po
śmierci rodziców, swoim znaczącym majątkiem, chętnie
dzielił się z potrzebującymi. Wybrany na biskupa miasta
Miry (obecnie Demre) podbił serca wiernych nie tylko
gorliwością pasterską, ale także troskliwością. Cuda, które
czynił, przysparzały mu większej chwały. Kiedy cesarz
Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na
karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do
aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do
Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych o
ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować
rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego
utonięcia – dlatego odbiera część również, jako patron
marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał
zagrożonym z narażeniem własnego życia. Wieść głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech
ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić
należności. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach
uwolnionych za jego wstawiennictwem. Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który
popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup
dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one
do pończoch i trzewików, które owe córki umieściły przy kominku do wysuszenia. Stąd
w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawiania
przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie używano, Mikołaj
po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka. Po długich latach
błogosławionych rządów święty odszedł
z naszego świata 6 grudnia ( stało się to
między rokiem 345 a 352 ). Ciało Świętego zostało pochowane w Mirze, gdzie przetrwało
do roku 1087, kiedy Mirę opanowali Arabowie. 9 maja tegoż roku doczesne szczątki
świętego zostały przywiezione do Bari – włoskiego miasta w południowych Włoszech i w
ten sposób chronione przed utraceniem. Dnia 29 września 1089 roku uroczyście
poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku czci papież bł. Urban II.
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O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania ludzi
za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Odbywa się to w różnych formach:
„Św. Mikołaj” przychodzi w przebieraniu biskupa do domów, przyjeżdża na saniach.
Obecnie zwyczaj ten często łączony jest z baśniową postacią Mikołaja. Święty Mikołaj
z Laponii – baśniowa postać sympatycznego grubasa z białą brodą ubranego
w czerwony strój. Zamieszkuje wspólnie z grupą elfów Laponię, skąd w okresie Świąt
Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg
reniferów. W tradycji bizantyjskiej jego odpowiednikiem jest Święty Bazyli, który
obdarowuje dzieci 1 stycznia. Święty Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z Bożym
Narodzeniem i świątecznymi prezentami. Zastąpił on w świadomości wielu osób
tradycyjny wizerunek Świętego Mikołaja biskupa.
W Polsce dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako
wspomnienie Świętego Mikołaja biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez
cały mijający rok były grzeczne, znajdują drobne upominki, ukryte pod poduszką lub
w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie).
/Pani Anna Warzocha/

Wiersz „Do Świętego Mikołaja”
Witamy Ciebie Mikołaju Święty
Coś przyszedł do nas z wysokiego
Nieba.
Wiemy, że kochasz wszystkie
dzieci,
Że Ciebie Święty, tez kochać
trzeba.
Psocimy czasem, lecz nie ze złości,
Więc prosimy dzisiaj nam to
wybacz
i w dowód wielkiej miłości,
Na wszystkie dzieci łaskawie
popatrz.
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RAJD Z BETLEJEM do BETLEJEM – historia Światełka Betlejemskiego
w rudołołowickim przysiółku
Myśl turystycznego przejścia przed świętami Bożego Narodzenia
w formie rajdu pieszego zrodził się w głowach dwójki długoletnich
przyjaciół turystycznych: Wiesława Matrejeka i Jacka Hołuba. Końcem
listopada 2000 r., postanowili dokonać realizacji pomysłu w ostatnią sobotę
przed tradycyjną Wigilią. Piesze przejście grupy jarosławskich turystów po
polach i lasach okolic Jarosławia, pokrytych śniegiem i skrzypiącym mrozie
miało zakończyć się podzieleniem opłatkiem i złożeniem sobie tradycyjnych
życzeń świątecznych.
W czasie kolejnych dni Jacek poddał myśl by wykorzystać do tego
przysiółek wsi Rudołowice o biblijnej nazwie Betlejem. Przewodnią myślą
stała się wtedy potrzeba dostarczenia mieszkańcom przysiółka Betlejemskie
Światełko Pokoju, które co rocznie przybywało do Polski. Koordynator
przejścia uzgodnił czas i miejsce jego przekazania z komendantką Hufca
ZHP w Jarosławiu druhną Wiolettą Propola. W dalszym planie padła myśl
wykonania typowych strojów kolędniczych i z epoki biblijnej. Mając
solidne argumenty mimo gorączkowych przygotowań przedświątecznych
i czasu adwentowego, przekonali kilkunastu kolegów starszego aktywu
turystycznego z Jarosławia do wykonania stosownych strojów kolędniczych
w ramach przydzielonych ról. Pozostał problem uzyskania akceptacji
u mieszkańców przysiółka. Na rekonesans do przysiółka Betlejem udali się
Antoni Kuryło i Jacek Hołub. Wyprawa wieczorową porą przy zadymce
śnieżnej doprowadziła ich do domu państwa Huków, który znajdował się
w centralnej części przysiółka. Po wyjaśnieniach seniorzy rodu Maria
i Władysław wyrazili zgodę na przyjęcie nietypowych kolędników, tym
bardziej że według zapewnień grupa kolędnicza oprócz przekazania
świętego ognia i życzeń, poprosiła by spotkanie odbyć w stajni między
zwierzętami, tak jak 2000 lat temu. Termin wizyty wyznaczono na sobotę
22 grudnia 2001. Zapadła też ważna decyzja że rajd pieszy przyjmie nazwę
Z Betlejem do Betlejem.
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Do grupy kolędników powołani zostali:
Zdzisława Bachanek -Maryja,
Tomek Sroka -Józef,
Andrzej Folwarczny -Anioł,
Bogdan Naskręski i Adam Huk -Mędrcy ze Wschodu,
Wiesław Matrejek -wół,
Krzysztof Bałanda - pasterz z gwiazdą,
Wojciech Jartym - diabeł,
Antoni Kuryło - Mikołaj,
Kiedy wszystkie role kolędnicze zostały obsadzone, pozostała rola osła
biblijnego, którą przyjął Jacek Hołub -przewodnik turystyczny i ratownik
GOPR (późniejszy coroczny organizator i koordynator tej imprezy). /Pan
Jacek Hołub/

Do świąt pozostało kilka dni, a w Betlejem k/Rudołowic stoi już Bożonarodzeniowa
Szopka wybudowana przez Weteranów Turystyki Górskiej z Jarosławia.
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SZANOWNI PAŃSTWO,
Z wielką radością pragniemy zaprosić i poinformować, że wzorem lat
ubiegłych ...my ludzie dobrej woli przyniesiemy do przysiółka Betlejem
k/Rudołowic w sobotę 22 grudnia 2012 r. Betlejemski Ogień Pokoju zapalony
w grocie Narodzenia Pana Jezusa. W tę grudniowa noc podejmiemy wezwanie
i trudy przejścia 15 km odcinka z Jarosławia przez Cieszacin Wielki, Mokrą
i Zmyślówkę by przybliżyć Wam ciepło świątecznej atmosfery, kiedy zabłyśnie
pierwsza gwiazdka oznaczająca czas wigilii Idziemy z tym ogniem, choć nam
nikt nie każe, niesiemy go tym wszystkim, którzy na niego czekają, bo to jest
zwykły gest ludzkiej życzliwości skierowany do drug iego człowieka. Żywimy
nadzieję, że gdy nas zabraknie, nasze dzieci poniosą go do Waszych domów.
Przyjdziemy jak zwykle o godz. 20.00 z kolędą na ustach „...do szopy hej
pasterze” jak przystało na kolędników, gromadząc się przy żłóbku w szopie,
którą wzorem ubiegłych lat zbijemy z prostych desek w sobotę 15 grudnia 2012r.
koło słupa trakcyjnego. Prosimy Was, Wasze rodziny i znajomych do wzięcia
udziału w tym spotkaniu z jarosławskimi kolędnikami – turystami, by wspólnie
pokolędować Bożej Dziecinie. W naszej grupie nie będzie profesjonalnych
aktorów, ale jarosławscy turyści miłujący przyrodę i dobroć Boga, przewodnicy
turystyczni, ratownicy GOPR, osoby w różnym przedziale wiekowym, różnych
specjalnościach i zawodów. Pod przebraniem wystąpią osoby biblijne: Maryja,
Józef, Aniołowie, Wół, Osioł, Pasterze, Diabły, Śmierć, Trzej Królowie, oraz
liczna grupa kolędników z Turoniem i Mikołajem .Miło mi donieść, że
zaproszenie do wzięcia udziału w tym szczególnym rodzaju spektaklu na
świeżym powietrzu, przyjęła TV Rzeszów, Wójt Gminy Roźwienica oraz lokalne
media. Wspólna organizacja tego spotkania, z członkami Stowarzyszenia
Miłośników Historii i Tradycji oraz paniami z Koła Gospodyń Wiejskich
w Rudołowicach dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń.
Wyrażam nadzieję że nas Państwo nie zawiedziecie i stawicie się o odpowiedniej
porze dnia i godzinie.
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