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222. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Przed majowym weekendem uczniowie naszej szkoły uczcili majowe święto- 222
rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja- krótką częścią artystyczną. Przygotowali ją
uczniowie klasy czwartej razem z wychowawczynią Barbarą Kowal. O oprawę
muzyczną zadbała pani Katarzyna Socha, natomiast autorką scenografii była pani Anna
Warzocha. Program artystyczny ukazywał historię Polski od początków powstania
państwa aż po czasy współczesne. Doniosłość uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie
zaakcentowali włączając swój program artystyczny w tok filmowej opowieści
Parp.gov.pl „Animowana historia Polski”. Przedstawiony montaż filmowo- poetycki
widać podobał się zebranym uczniom, nauczycielom, rodzicom i zebranym dzieciom z
oddziału przedszkolnego, ponieważ pomimo niedostatecznego nagłośnienia, w sali
panowała idealna cisza. Po zakończonym apelu pan dyrektor, ksiądz wikariusz oraz
nauczycielka historii, jak również delegacje uczniów z poszczególnych klas złożyli
wiązankę i zaświecili znicze pod obeliskiem upamiętniającym sylwetkę zamordowanego
w 1940 r. w Charkowie kapitana Władysława Gawła. W taki uroczysty sposób
społeczność szkolna rozpoczęła obchody majowych świąt. Na budynku szkoły oraz
maszcie uroczyście przez czas wolny od nauki szkolnej powiewała biało-czerwona flaga
przypominając o doniosłych świętach: 1 Maja -Święcie Pracy, 2 Maja -Święcie Flagi
oraz3Majao222RocznicyUchwaleniaKonstytucji3Maja./Bk/

Przed obeliskiem ku czci kpt Władysława
Gawła delegacje uczniowskie składający
kwiaty i świecący znicze: Kamil Kowalikświecący znicz
Stojący – Gabriela Zygmunt, Bartosz
Wojdyła i Aleksandra Górska.

Maj
Na szkolnej scenie: Dominika
Brodacka, Ola Górska, Natalia
Potoczna, Ola Gilarska, Kacper
Kurpiel, Maksymilian Barszczak,
Patryk Kozdrój, Arkadiusz
Szczepanik
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Akcja Sprzątania Świata30 kwietnia 2013 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do
Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Podzieleni na
grupy klasowe z przydzielonymi opiekunami : panem
dyrektorem, księdzem wikariuszem , wychowawcami klas
I- IV wyruszyliśmy sprzątać wieś. Maluchy zbierały
śmiecie w okolicach parku, szkoły, przystanku, natomiast
uczniowie klasy czwartej ruszyły od strony osiedla w
kierunku Betlejem, piątaki przeszły Dołem Rudołowic,
gdzie miały spotkać się z szóstakami sprzątającymi Górę. Musimy przyznać, że
wszystkie otrzymane worki na śmieci zostały zapełnione. 30 worków ze śmieciami
znalezionymi w przydrożnych rowach , to nie jest powód do zadowolenia i dumy z
siebie. Po sprzątaniu naszej wsi doszliśmy do smutnych wniosków, nie jesteśmy
społeczeństwem dbającym za bardzo o naszą przyrodę. Chociaż nasze podwórka i
ogrody przyciągają oko zielenią, kwiatowymi rabatami, to poza obrzeżami wsi- ciągle
odnajdujemy dzikie wysypiska śmieci, składy butelek, wywiezione zużyte sprzęty
elektroniczne i plastiki, których biodegradacja trwa sto lat. Czy nie warto zatem po
odpowiedniej segregacji oddać zalegające śmieci do recyklingu i cieszyć się czystym
powietrzem i zdrowym środowiskiem?/Bk/

Ze swoją panią Bernadetą Broda- Sycz
sprzątały : Karolina Brodacka, Natalia
Kędzior, Klaudia Potoczna
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Porządki na osiedlu za szkołą robiły uczennice
klasy pierwszej: Julia Jędrych, Mariola
Nawojska, Sabina Kud, Maciej Guziak
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RAZEM BEZPIECZNIEJ- BĄDŹ BEZPIECZNY W SZKOLE
Tak brzmi hasło prewencyjnego rządowego programu policji, do którego włączeni
zostali uczniowie naszej szkoły. Cele programu to: ograniczenie liczby przestępstw ,
wykroczeń w szkole i bezpośrednim jej otoczeniu, nawiązanie współpracy policji z
dyrekcją i nauczycielami, a także rodzicami, ograniczenie uczniom
dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym i lokalnym,
systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół, a w
szczególności dróg do i ze szkoły. Założenia programowe w pełni
zrealizowało dwoje policjantów z Powiatowej Komendy w Jarosławiu,
którzy 21 maja 2013 roku w ramach godzin wychowawczych
przeprowadziło pogadanki wśród uczniów naszej szkoły. Uczniów
podzielono na grupy wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI. Nie zapomniano o najmłodszych
członkach naszej społeczności - oddziale przedszkolnym. Tematykę spotkania dostosowano do
zainteresowań oraz wieku uczniów. O trafności jej doboru świadczyło ogromne
zainteresowanie i ilość pytań zadawanych gościom w mundurach . Na każde z nich
uczestnicy spotkania otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Pomiędzy słuchaczami i
prowadzącymi spotkanie od razu nawiązała się niezwykła więź porozumienia, o czym świadczą
wspólne zdjęcia./ red. Monika Kozdrój/

Po spotkaniu z
policjantem
wspólne zdjęcie.
Uczniowie klas od
czwartej do szóstej

Uczniowie
edukacji
wczesnoszkolnej
Po spotkaniu z
policjantką z
Powiatowej
Komendy w
Jarosławiu.
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Spotkanie integracyjne z uczniami Szkoły Podstawowej w Wólce
Pełkińskiej- Szlakiem niezapominajki.
Spotkania integracyjne mają za zadanie bliższe poznanie się, miłe i
kulturalne spędzenie czasu z nowymi ludźmi .Taki też cel
przyświecał przygotowywanej w naszej szkole imprezie, która
odbyła się 23 maja 2013r. Zawitała do naszej szkoły z Wólki
Pełkińskiej prawie dwudziestoosobowa grupa uczniów pod opieką
Panów: Panów: Janusza Kracickiego i Andrzeja Nahorniaka.
Przybysze mieli za sobą spory odcinek drogi- trasę z Tuligłów do
Woli Węgierskiej oraz z Woli do Helusza. Pomimo zmęczenia i kilkudziesięciu
kilometrów w „nogach” powitali nas radosną piosenką turystyczną, wspaniałym
nastrojami. Natomiast my pokazaliśmy naszym gościom szkołę, a pan dyrektor izbę
pamięci. Nowe Koleżanki i koledzy posłuchali legend o Rudołowicach przygotowanych
przez szóstoklasistów. Następnie, jak przystało na gospodarzy, zaprosiliśmy gości na
pieczoną na ognisku kiełbasę. Wspólnie śpiewaliśmy przy dźwiękach gitary turystyczne
pieśni i próbowaliśmy zawrzeć znajomości. Okazało się, że jeszcze wiele musimy się
nauczyć, aby pełnić role dobrych gospodarzy. Wszystko jest przed nami. Obiecujemy, że
następnym razem będzie lepiej i dorównamy sposobem bycia i zachowania uczniom ze
Szkoły Podstawowej w Wólce Pełkińskiej./ Bk/

Integracyjne ognisko. Wspólne piosenki przy
akompaniamencie gitary.
Młodzi turyści z Wólki Pełkińskiej
zwiedzający szkolną izbę pamięci
Uczniowie klasy szóstej : Dominika Kurpiel,
Patryk Gilarski, Adrian Mikłasz, Agnieszka
Winiarska, Monika Kozdrój, Gabriela
Zygmunt,
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Rodzina ostoją tradycji – 6. edycja festynu rodzinnego.
Trudno uwierzyć, ale już po raz szósty jesteśmy organizatorami popularnego wśród
mieszkańców Rudołowic festynu. Cel
imprezy jest szczytny – pomoc szkole.
Organizatorów : Radę Rodziców, Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji
Rudołowic oraz nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów nie zrażała aura, która już
po raz kolejny nie sprzyja imprezom na świeżym powietrzu. Nawet w deszczu
bawiliśmy się świetnie. Przedszkolakom z oddziałów Nr 3 i 4 oraz uczniom klas od I- IV
podczas artystycznych występów przyświecało słońce. Zresztą już na wstępie
temperaturę podniosły występy Biedronek- zespołu prowadzonego przez Panią Jolantę
Kiełt. Tańce ludowe, popularne piosenki oraz gustowne stroje w wykonaniu małych
artystów publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Podobnie jak program artystyczny
przygotowany przez wychowawczynie przedszkoli : Panie Barbarę Babij- Kornatko i
Joannę Osmyk.Ze wzruszeniem oglądaliśmy popisy uczniów edukacji wczesnoszkolnej
w programie „ Na jagody” przygotowanym przez Panie Marię Piątek i Bernadetę
Brodę- Sycz z dynamicznymi układami tanecznymi opracowanymi przez Panią Annę
Warzochę i wokalne występy czwartoklasistek pod kierunkiem Pani Katarzyny Sochy.
Razem z rodzicami i mieszkańcami Rudołowic popisy małych artystów obejrzeli
zaproszeni goście Najmłodszym uczestnikom imprezy czas umilały gry, zabawy i
konkursy przygotowane przez zaproszoną grupę animatorów z Rzeszowa. Natomiast
dorośli mogli podziwiać wystawy fotografii ślubnych i zdjęć naszej wsi zrobionych z lotu
ptaka przez miłośnika motolotni Pana Wacława Cwynara. Poza tym każdy mógł
sprawdzić, czy sprzyja mu szczęście kupując potrawy z grilla, domowe wypieki i
otrzymując losy w postaci festynek . Wieczorne losowanie wartościowych nagród w
postaci wyłoniło wielu szczęściarzy.Duże słowa uznania za przygotowanie tak wspaniałej
imprezy należą się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudołowicach Panu Mariuszowi
Baranowi, Radzie Rodziców oraz pracownikom naszej szkoły. W imieniu uczestników
tej wspaniałej zabawy –
SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY./
Red.
Dominika Kurpiel, Agnieszka
Winiarska/

Z wychowawczynią Panią Barbarą
Babij- Kornatko uczniowie
oddziału przedszkolnego: Jakub
Przepłata, Michał Nawojski,
Kacper Nakonieczny, Weronika
Kud, Wiktoria Grzeszczak
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Dzień Dziecka – obchodów ciąg dalszy.
Festyn rodzinny to nie jedyna atrakcja, jaką przygotowała Rada
Rodziców i Nauczyciele uczniom naszej szkoły z okazji ich święta.
W ramach obchodów Dnia Dziecka nasi milusińscy wyruszyli na
wycieczkę do Rzeszowa. Główne atrakcje wyjazdu to obejrzenie
filmu w kinie multimedialnym Helios oraz wspólny posiłek w Mc
Donald. Wycieczkę moglibyśmy zaliczyć do udanych, ponieważ
dzieciakom podobały się obejrzane na dużym ekranie bajki :
młodszej grupie „ Tajemnice Zielonego Królestwa”, a starszym
uczniom projekcja „ Jack pogromca olbrzymów”, smakował też cheeseburger w
pobliskim Mc Donald. Jednak zawiódł nasze oczekiwania przewoźnik. Autokar nie był
dostosowany dla małych pasażerów, czego nie potrafił zrozumieć kierownik przewozu,
któremu jak to często bywa, przepisy przesłoniły zdrowy rozsądek .A jakie nastroje
panowały po powrocie do Rudołowic? Wycieczkowicze wysiedli z uśmiechami na ustach,
radośni i zadowoleni jak przystało na prawdziwych turystów. Nie skarżyli się na trudy
podróży, ani też na dodatkowe miejsca siedzące – na podłodze autokaru! Przecież przed
nimi kolejna wyprawa – dwudniowa wycieczka do Zakopanego. Dziękując Radzie
Rodziców za dofinansowanie- życzymy wszystkim udającym się w góry komfortowej
podróży i niezapomnianych wrażeń. /Red. Dominika Kurpiel/

Na zdjęciu 1. Niezapomniana podróż do
Rzeszowa. Miejsca specjalne w autokarze
zajęli: Natalia Potoczna, Ola Górska, Ola
Gilarska, Arek Szczepanik.
Na zd.2. Z popcornem: Kamil Wota,
Norbert Pinda, Kamil Kucab, Kamil
Łanda, Dawid Biegus.
Na zd.3.W McDonaldzie : Wiktoria Sas,
Julia Kopeć, Klaudia Potoczna, Karolina
Kud, Kamila Adamczuk, Mariola
Nawojska.
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Adamczuk

Maj

Z życia szkoły

Akapit 24/2013

Karta rowerowa
W tym roku do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło dziesięcioro uczniów klasy
czwartej. Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i tym samym zakwalifikowali
się do otrzymania tego ważnego dokumentu. Do egzaminu uczniowie przygotowywali się
na lekcjach zajęć technicznych realizując cykl „ Bądź bezpieczny na drodze, karta
rowerowa” oraz na zajęciach dodatkowych z wychowania komunikacyjnego. W
przygotowaniach do egzaminu uczniów wspierali: nauczyciele, dyrektor, rodzice.
Instytucją wspierającą była Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, której
przedstawicieli gościliśmy w naszej szkole. Przybliżyli naszym uczniom zagadnienia
ruchu drogowego i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Egzamin składał się
z pisemnej i ustnej części teoretycznej oraz z umiejętności
praktycznych uwzględniających zasady ruchu drogowego i
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Gratulujemy
czwartoklasistom pierwszego prawa jazdy, dzięki któremu będą
mogli sami jeździć po drogach. Pamiętaj! Mając już kartę, to w
czasie jazdy musisz ją mieć przy sobie łącznie z legitymacją
szkolną. Nie zapomnij również o zasadach bezpiecznej jazdy na
rowerze. Zapamiętaj! „ Mistrz kierownicy jeździ szybko , ale…
tylko po torze wyścigowym”/ Pani Maria Sęk/

Uczniowie klasy czwartej: Bartosz
Wojdyło,Ola Górska, Natalia
Potoczna, Ryan Bolat, Arek
Szczepanik, Kacper Kurpiel,
Maksymilian Barszczak, Remik
Zygmunt, Dominika Brodacka, Ola
Gilarska oraz Pani Maria Sęk.

Prawo dotyczące karty rowerowej
1. Karta rowerowa - stwierdza uprawnienie do kierowania
rowerem lub wózkiem rowerowym przyznane osobie, która nie ukończyła 18. r. ż.
2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
- ukończyła 10 lat,
- zna przepisy ruchu drogowego i zasady poruszania się rowerem po drogach, co
potwierdziła, zdając egzamin teoretyczny i praktyczny.
3. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub
szkoły ponadgimnazjalnej, w zależności od tego, w jakiej placówce dana osoba zdawała
egzamin.4. Karta rowerowa uprawnia do:
- jazdy rowerem,
- jazdy wózkiem rowerowym.Czy wiesz, że…karta rowerowa uprawnia również, po
ukończeniu 15 lat, do kierowania pojazdem zaprzęgowym (np. furmanką)?

8

Maj

Z życia szkoły

Akapit 24/2013

Kiermasz taniej książki
Po raz drugi w bieżącym roku szkolnym
biblioteka szkolna zorganizowała kiermasz
taniej książki. Tym razem wybraliśmy
termin 20 maja z myślą o upominkach z
okazji Dni Dziecka, Matki i Ojca.
Wyprzedaż książek prowadziliśmy na
dolnym korytarzu. Zdecydowaną większość
lektur stanowiły bajki dla dzieci z
najnowszych serii. Ceny- jak zwykle- niskie
dostosowane do uczniowskiej kieszeni. Na
kiermaszu można też było nabyć wydania
albumowe i słowniki. Sprzedaliśmy 55 książek na kwotę 288 zł. Od tej kwoty
wydawnictwo Taniej Książki za przeprowadzoną sprzedaż przekazała do naszej
biblioteki lektury dla klasy IV – Asrtid Lingren „ Bracia Lwie Serce” na kwotę 87 zł.
Dzięki tym kiermaszom biblioteka szkolna zostaje wzbogacona o kolejne, tak potrzebne
lektury uczniowskie, a kupujący mogą zapoznać się z nowościami wydawniczymi i
zakupić tanie książki./Bk/

Wyprzedaż używanych podręczników
Już po raz drugi z inicjatywy dyrektora szkoły- biblioteka szkolna organizuje
wyprzedaż używanych podręczników. W ten sposób uczniowie mogą zaopatrzyć się w
książki po niższej cenie, oszczędzając nie tylko pieniądze, ale też czas, który poświęcają
rodzice na bieganinę po komisach i księgarniach. Kiermasz ten organizujemy po radzie
podsumowującej 25 czerwca 2013r. Książki mogą sprzedawać uczniowie klasy czwartej,
oraz szóstej. Niestety, w podręczniki do klasy piątej uczniowie muszą zaopatrzyć się w
księgarniach. Związane jest to z reformą, która objęła tę klasę i zmianą programów i
podręczników. Informujemy też, że nie sprzedajemy ćwiczeń, które zapisane i
wypełnione nie przedstawiają żadnej wartości. Również książki, które oddamy do
sprzedaży muszą być odpowiednio przygotowane. Przede wszystkim usunięte
zakreślenia, wypełnione i zapisane ćwiczenia. Każdy podręcznik też powinien być
podpisany i wyceniony. Cena odpowiednia do stanu zniszczenia książki. Tak
przygotowane podręczniki przynosimy w wyznaczonym terminie do biblioteki szkolnej,
aby na dolnym korytarzu wystawić je do sprzedaży. Książki, które nie zostaną
zakupione odbiera właściciel po zakończonym kiermaszu. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych uczniów i rodziców do udziału w wyprzedaży. Pamiętajmy, że w ten
sposób oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale też czas. Uczniowie dodatkowo uczą się
szacunku do podręczników./ Bk/
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Karpaty przyjazne ludziom. Spotkanie z przewodnikiem i ratownikiem
TOPR-u panem Jackiem Hołubem.

Co roku przybywa do Rudołowic ze Światełkiem Betlejemskim w przebraniu
osiołka , tym razem 3 czerwca 2013 roku, pan Jacek Hołub
przyjechał do naszej szkoły odkrywając swoją kolejną pasję –
góry. Temat spotkania „ Tatry przyjazne ludziom”- szczególnie
aktualny przed szkolną wycieczką do Zakopanego i w Pieninyzafascynował wszystkich uczniów klas od czwarte do szóstej.
Uczestnicy spotkania poznawali zasady zachowania na
turystycznych szlakach, skład ekwipunku turystycznego, jak
również sposoby udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
Uczniowie nie tylko słuchali barwnych opowiadań przewodnika i
ratownika górskiego, ale też brali czynny udział w
zaaranżowanych przez niego scenkach: udzielali pierwszej
pomocy, reanimowali nieprzytomne ofiary wypadków, dzwonili
wzywając fachową pomoc medyczną na numery alarmowe, „
wędrowali” palcem po mapie doliną Sanu odkrywając malownicze
miejsca naszego regionu i ucząc się korzystania z mapy na
turystycznym szlaku. Nic też dziwnego, że godzina wychowawcza
minęła jak jedna krótka chwilka. Za ciekawą prelekcję naszemu
gościowi podziękował pan dyrektor. Zaprosił też pana Jacka
Hołuba do dalszej współpracy z naszą szkołą./ Bk/

Udzielanie pierwszej
pomocy
przedlekarskiejinstruktażu udziela
Pan Jacek Hołub.
Poszkodowany- Arek
Szczepanik, pomoc
wzywał Kacper
Kurpiel, natomiast
dzielnie asystował
Bartosz Wojdyła.
Wokół uczniowie klas
IV-VI.
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SZÓSTOKLASIŚCI W CZWATRTEJ STANINIE
Nie sprawdziły się opinie, że dzieci uczą się coraz gorzej. W
tegorocznym sprawdzianie kompetencyjnym szóstoklasiści
uzyskali średnio w skali kraju 24,03 punkty na 40
możliwych. To o 1,28 punktów więcej niż rok temu, ale o
1,24 punkty mniej niż w 2011 r.
Uczniowie naszej szkoły podobnie jak większość szkół w
naszej gminie uplasowała się w czwartej staninie. Najlepiej
w gminie sprawdzian napisali uczniowie z Woli Węgierskiej
i oni osiągnęli poziom piątego staninu. Jak należy
odczytywać wyniki egzaminu? Sprawdzian kompetencyjny pomaga ocenić, w jakim
stopniu uczniowie opanowali czytanie, pisanie, rozumowanie oraz korzystanie z
informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Szóstoklasiści rozwiązywali 26 zadań
(otwartych i zamkniętych) i pisali tekst własny na zadany temat. Centralna Komisja
Egzaminacyjna podała średnie wyniki dla każdej z badanych umiejętności: czytanie –
7,30 na 10 możliwych punktów, pisanie – 6,34 na 10 punktów, rozumowanie – 4,16 na 8
punktów, korzystanie z informacji – 2,48 na 4 punktów, wykorzystywanie wiedzy w
praktyce – 3,75 na 8 punktów. Nasi szóstoklasiści napisali sprawdzian nie najgorzej, co
oznacza, że stać ich na więcej. /Bk/

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów - 21 maja 2013 r.
21 maja 2013 r. już po raz trzeci odbyło się Ogólnopolskie Badanie Umiejętności
Trzecioklasistów - OBUT 2013, organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Jest
to narzędzie badawcze, do którego szkoły zgłaszają się dobrowolnie. W tegorocznej
edycji wzięło udział ponad 270 tys. uczniów z blisko 9 tysięcy szkół podstawowych
(prawie 70% placówek tego typu w kraju).
Do tego przedsięwzięcia przystąpiła
również nasza szkoła. W tym dniu
uczniowie klasy trzeciej pełni obaw i
niepokoju przyszli do szkoły, wiedzieli, że
czeka ich trudny test. Sprawdzian badał
umiejętności matematyczne i językowe
uczniów kończących III klasę. W trakcie
badania uczniowie rozwiązywali zadania
badające zarówno wiedzę wynikającą z
podstawy
programowej
kształcenia
ogólnego jak i pozwalające zaprezentować
umiejętności zdobywane nie tylko podczas
codziennej nauki w szkole, ale i poza nią./
P. Anna Warzocha/
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Ostatnie chwile przed pierwszym
egzaminem. Spotkanie z dyrektorem
Panem Mariuszem Baranem, ostatnie
wskazówki wychowawczyni Pani Anny
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Trzecioklasiści w bibliotece szkolnej.
Jedną z form upowszechniania czytelnictwa są lekcje biblioteczne. 11 czerwca w
bibliotece szkolnej gościli trzecioklasiści. Tematem spotkania były sposoby tworzenia i
opisywania zbiorów bibliotecznych. Uczniowie dowiedzieli się, czym są katalogi
biblioteczne i poznali ich rodzaje, następnie samodzielnie stworzyli katalog alfabetyczny
i przedmiotowy. Po wypożyczeniu lektury
wrócili na zajęcia ze swoją wychowawczynią./
Bk/
Uczniowie oglądający prezentację
dotyczącą sposobów gromadzenia
zbiorów bibliotecznych oraz
nauczyciel bibliotekarz Barbara
Kowal

Inicjatywa warta naśladowania
Przebywając na co dzień, nie zdajemy sobie sprawy, jak
pięknie usytuowana jest nasza szkoła. Otacza ją park, który z
każdą wiosną budzi się do życia. Zachwycają nas nie tylko
stare, zabytkowe drzewa, ale też młode iglaki tworzące alejkę od strony sklepu, kwitnące
krzewy, a przede wszystkim pachnące i zadbane rabaty. Pierwszy klomb powstał wokół
masztu. Posadzono też kwiaty przy schodach wejściowych do szkoły. Następnie
obsadzono różami klomb z wijącymi się i cudownie kwitnącymi powojnikami. Ten
właśnie klombik w niezwykle misterny sposób ozdobił Pan Jan Kiełt- nasz szkolny
konserwator. Wykorzystał listwy, które odpowiednio przyciął i zaostrzył nadając im
kształt wiejskiego parkanu. Następnie przymocował je do długiej listwy tworząc
elementy ogrodzeniowe. Efekt końcowy niesamowity. Klomb przyciąga oko z dala i
zachwyca swym misternym wykonaniem. Brawo Panie Janku! Chce się krzyknąć
widząc tak piękny ogródek. To nie tylko ogrodzenie, ale ozdobne rośliny, których
pozazdrościłby każdy ogrodnik przyciągają oko przechodniów. Te jednak są zasługą
naszych sprzątaczek Pań Marii
Hali i Doroty Zygmunt, które
pielęgnują, nawożą je, chronią od
chorób. Przy takiej pielęgnacji
również jak na drożdżach rosną
kwiaty w kwietnikach w kształcie
koszy na szkolnej werandzie/ Bk/
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Pan Jan Kiełt- podczas ustawiania płotka wokół
kwitnących roślin- pozostała jeszcze do
zainstalowania malutka furteczka taka ,jak dla
krasnoludków. U góry kwietnik ze szkolną
petunią
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Wycieczka w Pieniny i do Zakopanego – refleksje młodego
turysty.
Na wycieczkę oczekiwaliśmy z utęsknieniem. Gdy
nadszedł 6. czerwca z podekscytowaniem, o brzasku
słońca ruszyliśmy na miejsce zbiórki- przystanek
autobusowy. Wyjazd długi, dwudniowy- Czy uda się
nie tęsknić za mamą? Zobaczymy- wszystko przed nami. Po kilku godzinach jazdy
komfortowym autokarem dotarliśmy w Pieniny. Wąwóz Homole po wczorajszych
opadach trochę zabłocony, droga ponad godzinę ciągle pod górkę. W tych warunkach
udało się nam zdobyć pierwszy ”szczyt”. Pomimo przepięknych widoków i rześkiego
powietrza- nogi bolały i chcieliśmy odpocząć w wygodnych fotelach autokaru, a tutaj
niespodzianka! To nie koniec turystycznej wędrówki, ale jej początek. Mielimy zwiedzić
Szczawnicę i zamek w Niedzicy. Zapora na Dunajcu trochę mniejsza od naszego Zalewu
Solińskiego, ale tak samo piękna. Co nie umniejszało faktu, że nogi bolały dotkliwiej i
zmęczenie dawało się we znaki. Hurrrrrrra! Autokar, wdrapaliśmy się po stopniach,
zajęliśmy wygodne miejsca i droga do Zakopanego- krótka, ale z perspektywą noclegu.
Po zjedzeniu obiadokolacji, rozlokowaniu w pokojach o wypoczynku w pensjonacie nie
było mowy. Pani Alina Janduła zabrała nas do współczesnego kościółka w Olczy. Potem
kąpiel, piżamki i wymarzony nocleg w pokoju z ukochanymi koleżankami..., a pobudka
już o piątej. O tej godzinie mogą ze śpiewem wstawać tylko ptaszki! Humory poprawiło
nam wyśmienite śniadanko, prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Potem zwiedzanie
Zakopanego i duuuużo atrakcji. Największe związane były z czasem wolnym i
kupowaniem pamiątek i to na słynnych Krupówkach! Drogo, ale z fasonem- jak
przystało na turystów. Powrót do domów minął błyskawicznie. Na miejscu byliśmy już o
21.00. Głodni zwierzeń marzyliśmy, aby ktoś w końcu nadstawił ucha i wysłuchał
naszych opowiadań, którym nie było końca. Jak dobrze, że jutro sobota! Spanko do
południa i wypoczynek we własnym,
wygodnym łóżku.! / Red. Agnieszka
Winiarska/

Patryk Gilarski w Muzeum Tatrzańskim w
Zakopanem. Patryku – uważaj- z tyłu coś stoi.
Spokojnie kieruj się do wyjścia.
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Wycieczka
Przemyśla

klas

I-III

do

W czwartek 6 czerwca 2013 r. klasy
I-III wybrały się na wycieczkę do
Przemyśla.
Pierwszym punktem
wyprawy było zwiedzanie Muzeum
Narodowego
Ziemi
Przemyskiej. Wystawa
Twierdza
Przemyśl, którą obejrzeliśmy, to
pierwsza
ekspozycja
całościowo
przedstawiająca historię Twierdzy
Przemyśl - jednej z najsłynniejszych
warowni I wojny światowej. Oprócz
obejrzenia eksponatów muzealnych
zostały przygotowane dla dzieci zajęcia praktyczne – wykonanie ramki na zdjęcia
popularną ostatnio techniką decoupage. Efekty pracy można zobaczyć na
zamieszczonych poniżej zdjęciach.Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Fortu
VIII Łętownia. Lewe skrzydło koszar zaadoptowane zostało do celów muzealnych i
turystycznych - znajduje się tu ekspozycja muzealna poświęcona historii Twierdzy
Przemyśl. Wszyscy byliśmy zachwyceni zgromadzonymi eksponatami i ogromną wiedzą
historyczną jaką podzielił się z nami opiekun fortu – pan Wiesław Sokolik. Na koniec
spędziliśmy miło czas przy ognisku piekąc kiełbaski.Zdjęcia z wyprawy zamieszczamy
poniżej. Był to dzień niezapomnianych wrażeń i dlatego też z niecierpliwością czekamy
na kolejne wycieczki. / Pani Bernadeta Broda- Sycz/

Krzysztof Potoczny w okopach z okresu
I wojny światowej sprawdza jakość
techniczną broni. / Muzeum Ziemi
Przemyskiej/

Ułan- czyści broń. Jego ulubiony kasztanek wśród rozlicznych fanów z
naszej szkoły rozdaje autografy./ Muzeum Ziemi Przemyskiej/
Na zdjęciu u góry wspólne ognisko w jednym z przemyskich fortówŁętowni.
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Rozstrzygnięcie konkursu „ Ach, co to był za ślub !”
Konkurs na najstarszą fotografię ślubną ogłoszony przez Stowarzyszenie Miłośników
Historii i Tradycji Rudołowic oraz społeczność naszej szkoły przerósł najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Cieszył się dużą popularnością. Wpłynęło ponad 70
fotografii ślubnych oraz weselnych. Do ostatniej chwili uczniowie, jak również
mieszkańcy Rudołowic przynosili zdjęcia ze ślubów i wesel. Najstarsza fotografia
pochodzi z 1918 roku. Sporo zdjęć powstało w latach trzydziestych ubiegłego stulecia, są
też z lat okupacji. Najliczniejszą grupę reprezentują fotografie z lat pięćdziesiątych i
siedemdziesiątych. Niektóre przyniesione zdjęcia układały się w wielopokoleniowe
historie rodzinne. Przedstawiały śluby pradziadków, dziadków, rodziców oraz dzieci.
Opowiadały o trendach w modzie, zasobności rodziny, przedstawiały gości i obrzędy
weselne. Porównując kilka pokoleń możemy dostrzec uderzające podobieństwa w
wyglądzie zewnętrznym dziedziczone po przodkach w danym rodzie , bo przecież
porównujemy różne pokolenia, ale postacie na zdjęciach przedstawiają osoby w tym
samym przedziale wiekowym. Z prawdziwą przyjemnością ze zgromadzonych
materiałów przygotowaliśmy wystawę. Osoby, które podzieliły się swoją historią
wyróżniliśmy nagrodami. Te rodzinne pamiątki są bezcenne. Nie chodzi tu o ich wymiar
materialny, ale przede wszystkim o ich wartość sentymentalną, dlatego komisja
postanowiła nie przyznawać żadnych lokat i miejsc w tym konkursie. Ufundowane
nagrody stanowią formę podziękowania za zaangażowanie i chęć dzielenia się swoimi
historiami rodzinnymi. Nagrody: MP3 otrzymali:
1.
2.
3.
4.

Bartosz Wojdyło – za najstarszą pamiątkę zdjęcie z 1918 r.
Kamil Kowalik - wielopokoleniowe zdjęcia- najstarsze z 1927 r.
Monika Kozdrój – wielopokoleniowe zdjęcia – najstarsze z 1938 r.
Małgorzata Kiełt – zdjęcie rodzinne z 1930 r.

Pendrive -Gabriela Zygmunt – wielopokoleniowe zdjęcia rodzinne
Komplet do kometki: Patryk Gilarski
Metalowy zestaw do gry: Kamil Łanda, Maciej Guziak
Tornister :
Kornelia Goch
Teczka z rączką:
Arkadiusz Szczepanik
Flamastry:
Przemysław Fiałek,
Remigiusz Zygmunt,
Kredki bambino:
Kamila Adamczuk,
Gabriela Winiarska
Farby plakatowe:
Zestaw szkolny:
Kamil Wota/ Bk/

Kamil Kucab
Karolina Brodacka,

Na zdjęciu wręczenie nagród podczas festynu
rodzinnego uczestnikom konkursu na
najstarsze zdjęcie ślubne.
15

Maj

Konkursy

Akapit 24/2013

Świat Dinozaurów- podsumowanie konkursu
W konkursie plastycznym wzięło udział dwoje uczniów
naszej szkoły: uczennica klasy szóstej Gabriela Winiarska
oraz uczeń klasy trzeciej Piotr Wajda. W przestrzennych
pracach plastycznych należało przedstawić nie tylko
sylwetkę dinozaura, ale też środowisko, w którym żył. Prace
odesłano do Centrum Kultury w Pruchniku, gdzie komisja
egzaminacyjna dokonała oceny nadesłanych prac. Uczniem,
który otrzymał nagrodę jest trzecioklasista Piotr Wajda.
Gratulujemy Piotrusiu pomysłowości! Informujemy, że na
stadionie w Pruchniku ciągle możemy oglądać wystawę tych
prehistorycznych gadów. Trwać będzie do 20 czerwca
br./Red. Maria Sęk/

Nauczyciel wiary- Konkurs
Celem konkursu plastycznego „Nauczyciel wiary” jest
przybliżenie dzieciom sylwetki Jana Pawła II- jego nauk i
działalności papieskiej. Do konkursu swoje prace złożyły
Monika Kozdrój, Agnieszka Winiarska, Dominika Kurpiel,
Gabriela Zygmunt, Gabriela Winiarska, Kamil Łanda,
Dominika
Brodacka,
Maksymilian
Barszczak.
Z
niecierpliwością oczekujemy na werdykt komisji. Uczniom
dziękujemy za podjęcie konkursowego wyzwania. / P. Maria Sęk/

Konkurs czytelniczy
Przypominamy o trwającym przez cały rok konkursie na
najlepszego czytelnika w szkole. O nagrodę ubiegają się
uczniowie, którzy nie tylko wypożyczyli najwięcej w bieżącym
roku szkolnym książek, ale również je przeczytali i potrafią na ich
temat powiedzieć kilka zdań. Rozdanie nagród na koniec roku szkolnego. Powoli
wyłaniają się laureaci, jednak ciągle lista nagród jest niepewna. Biblioteka szkolna
przypomina o obowiązku zwracania wypożyczonych książek do 25 czerwca 2013 r.
Uczniowie klas szóstych, którzy nie rozliczą się z biblioteką szkolną nie otrzyma ją
świadectw szkolnych./Bk/
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Gminne Zawody w Tenisie Stołowym, Rudołowice 7 marca 2013 r.
W dniu 7 marca 2013 r. w Rudołowicach odbyły się Gminne Zawody w Tenisie
Stołowym. Do rozgrywek przystąpiły reprezentacje szkół z Roźwienicy, Węgierki,
Tyniowic, Woli Węgierskiej i Rudołowic. Naszą szkołę reprezentowały w kategorii
dziewcząt: Agnieszka Winiarska, Monika Kozdrój i Gabriela Zygmunt a drużynę
chłopców tworzyli: Adrian Mikłasz, Patryk Gilarski i Kamil Wota.W rozgrywkach
drużynowych dziewcząt pierwsze miejsce zajęła drużyna z SP Węgierka, drugie miejsce
zajęły reprezentantki SP Rudołowice, trzecie przypadło w udziale dziewczętom z SP
Tyniowice.W kategorii chłopców zwyciężyła również reprezentacja SP Węgierka, na
drugim miejscu znaleźli się chłopcy
z Szkoły
Podstawowej
w
Rudołowicach, na trzecim uplasowała się
z drużyna z SP Roźwienica, czwarte
miejsce przypadło chłopcom z SP Wola
Węgierska a piąte z SP Tyniowice.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i
życzymy powodzenia na zawodach
powiatowych, które odbędą się w drugiej
dekadzie marca 2013 r. /mb/
Nasze zawodniczki : Gabriela Zygmunt i
Agnieszka Winiarska

Gminne Zawody w 3-boju i 4-boju L.A., Rudołowice 20 maja 2013 r.
W dniu 20 maja 2013 r. w Rudołowicach odbyły się Gminne Zawody w 3 – boju i 4 –
boju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Drużyny w 3–boju startowały w trzech
konkurencjach: biegu na 60 m, rzucie piłeczką palantową i skoku w dal. Natomiast
drużyny w 4–boju dodatkowo startowały w biegu średnim dziewczyny na 600 m, a
chłopcy na 1000 m. Następnie wyniki były przeliczane na punkty – zwycięzcą zawodów
została drużyna, której zawodnicy wspólnie zdobyli największą ilość punktów.W 4 –
boju L.A. Szkołę Podstawową w Rudołowicach reprezentowały następujące

uczennice: Gabriela Zygmunt, Agnieszka Winiarska, Monika Kozdrój,
Dominika Kurpiel i Gabriela Winiarska.
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W skład drużyny chłopców weszli: Adrian Mikłasz, Norbert Pinda, Dawid Biegus,
Kamil Wota i Patryk Kozdrój.Poza naszą szkołą w turnieju wzięli udział uczniowie: SP
Roźwienica, SP Tyniowice, SP Węgierka i SP Wola Węgierska.Klasyfikacja końcowa 4 –
boju L.A.
Dziewczęta:

I. SP Roźwienica
II. SP Rudołowice
III. SP Tyniowice

498 pkt.
336 pkt.
242 pkt.

Chłopcy:
I. SP Roźwienica
681 pkt.
II. SP Wola Węgierska 614 pkt.
III. SP Rudołowice
597 pkt.
IV. SP Tyniowice
464 pkt.
V. SP Węgierka
438 pkt.

Najlepszy wynik punktowy wśród wszystkich startujących zawodników uzyskali:
Paulina Obłoza z SP Roźwienica (197 pkt.) i Hubert Wojdyła z SP Wola Węgierska (168
pkt.)W 3 – boju naszą szkołę reprezentowały następujące uczennice: Aleksandra
Górska, Aleksandra Gilarska, Natalia Potoczna, Dominika Kurpiel, Paulina Czyż. W
skład drużyny chłopców weszli: Kacper Kurpiel, Arkadiusz Szczepanik, Piotr Wajda,
Gabriel Jabłoński.Klasyfikacja końcowa 3 – boju L.A.

Dziewczęta:
I. SP Tyniowice
II. SP Rudołowice
III. SP Roźwienica

241 pkt.
172 pkt.
131 pkt.

Chłopcy:
I.

SP Wola Węgierska 313 pkt.

II. SP Tyniowice
III. SP Roźwienica
IV. SP Rudołowice

171 pkt.
120 pkt.
94 pkt.

Najlepszy wynik punktowy wśród wszystkich startujących zawodników uzyskali:
Natalia Bąk z SP Tyniowice (97 pkt.) i Sebastian Wojdyła z SP Wola Węgierska (109
pkt.).
Drużyny, które zajęły I miejsca uzyskały awans do zawodów powiatowych, które
rozegrane zostaną w Pruchniku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów./mb/
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Legenda o Stawarce
Dawno temu nasza wioska położona była w zupełnie innym miejscu niż dziś. Była to osada
zlokalizowana na tzw Stawarce, czyli terenach położonych pomiędzy Roźwienicą a Rudołowicami.
Obecnie są tam podmokłe łąki. W zamierzchłej przeszłości mieszkali tam poławiacze rudy żelaza.
Pod wsią przebiegały liczne korytarze wydrążone podczas poszukiwań surowca. Pewnego razu
woda z ulewnych deszczów podniosła rusztowanie kopalni. Licznymi korytarzami wdarła się pod
wieś. W jednej chwili cała osada znalazła się pod ziemią, a z nią drewniany kościół. W XIV wieku
właściciel wioski Mikołaj Mzurowski sprowadził do naszej okolicy osadników. Zbudowali nową
wioskę, której od rudej mazi gromadzącej się w dołach pozostałych po wydobyciu rudy, nazwano
Rudą Doliną. Z czasem zmieniła nazwę na Rudołowice, chociaż zajęcia mieszkańców wsi nie miały
nic wspólnego z poławianiem rudy bagiennej.

„W poszukiwaniu owocu” – Helena Gołąb
„ Niech kto chce opowiada, ale jest stwierdzone,
Że każda legenda część prawdy posiada”
W dwutysięcznym trzynastym roku,
Pewna myśl mi w głowie zaświtała
Pozwoliłam, by jej inne moje myśli
Też i ona światło dzienne ujrzała.
A czy mi się uda rozszyfrować tę zagadkę
Bóg jeden tylko wie, dlaczego na obrzeżach wioski
Część gruntów „ Stawarką” się zwie.
Słowo „Stawarka” podzielimy na dwie sylaby
I tu wychodzi nam pierwsze słowo, że dawno temu
Tu i w tym miejscu mogły znajdować się stawy.
I tu druga sylaba też uwagi warta, że na wyspie tego stawu
Mogła znajdować się „arka”. A legenda głosi: Tam dawno temu
kościół zapadł się pod ziemię , a może on nosił tę nazwę
przez zamieszkujące w tym czasie plemię?
Czy warto sięgać tak głęboko- niejeden zapyta.
Ale kto pyta, nie błądzi, a tonący nawet brzytwy się chwyta.
Aby prawdy dociec, sprawa wymaga cierpliwości,
Więc nie bądźmy obojętni mając takie lub podobne wiadomości.
Zdaję sobie z tego sprawę, że ta myśl będzie mi po nocach
Sen z oczu spędzała, będzie gnębić, będzie kusić
Żebym prawdy dociekała. Czy mi ktoś w tym dopomoże?
Wątłe są nadzieje, jeden powie, że to bzdura, inny w twarz się zaśmieje.
A Ja jednak mimo wszystko mam ciche marzenia
Że doczekam się owocu, kiedy dotrę do korzenia.
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Prababcia Marioli i Michała ukończyła sto lat.
Mariola i Michał uczęszczają do naszej szkoły. Mariola jest pierwszoklasistką , natomiast Michałek
uczy się w oddziale przedszkolu. Dzieci mają niezwykły powód do dumy. Ich prababcia skończyła
100 lat. Jest to niezwykła uroczystość rodzinna, która jednocześnie stała się świętem mieszkańców
naszej miejscowości. 1 maja w kościele parafialnym ksiądz Proboszcz Bernard Guzy odprawił mszę
w intencji szanownej Jubilatki i Jej Rodziny. Przybyli na nią przedstawiciele miejscowej władzy,
rodzina, sąsiedzi i mieszkańcy wsi, który od zawsze znają i szanują Panią Cecylię Sieńko. Po
oficjalnej części zaproszeni goście spotkali się na przyjęciu urodzinowym w WDK. „Dwieście lat,
dwieście lat” zgodnym chórem odśpiewali Jubilatce przyjaciele, sąsiedzi i liczna rodzina. Pani
Cecylia Sieńko urodzona 26 kwietnia 1913 r. może pochwalić się siedmiorgiem dzieci, dwudziestu
dziewięcioma wnuczętami oraz pięćdziesięciorgiem prawnucząt i pięciorgiem prawnucząt. Życzenia
Jubilatce złożyli księża proboszcz Bernard Guzy, wikariusz Jan Bator, wójt gminy Pan Tomasz
Kotliński, Pani Ewa Chmiel- kierowniczka USC w Roźwienicy, dyrektor szkoły Pan Mariusz Baran.
Nasza
społeczność
szkolna
również
dołącza się do życzeńDwieście
lat
Pani
Cecylio w zdrowiu i
wszelkiej pomyślności.
/ Bk/
Na zdjęciu u góry: Pani Cecylia
Sieńko z córką Panią Janiną
Grygiel i prawnukami Mariolą i
Michałkiem Nawojskimi.

U dołu : Życzenia szanownej
Jubilatce składa dyrektor
szkoły Pan Mariusz Baran
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Bezpieczne wakacje – akcja, do
której przystąpili uczniowie naszej
szkoły.

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2013 jest zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież
i dorosłych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we
współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą
Internetu i innych mediów.
Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji
publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury,
sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.
Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września 2013 roku.
WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje.pl - Pamiętaj ustaw numer
ICE w swojej komórce
112 - Europejski Numer Alarmowy - w Polsce połączenia odbiera Straż
Pożarna - 998 i Policja - 997
Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100 w górach: TOPR - 601
100 300 / 18 20 63 444 GOPR - 985 / 601 100 300
Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 Bieszczadzka - 13 46 32 204 Jurajska 34 31 52 000 Karkonoska - 75 75 24 734 Krynicka - 18 47 77 444
Podhalańska - 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414
Od 28 czerwca rozpoczynają się utęsknione
wakacje. Wszystkim czytelnikom „Akapitu”
życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych
wakacji.
Dziękuję za współpracę uczniom klasy szóstej,
którzy pracowali w kółku dziennikarskim,
redagowali większość publikowanych artykułów.
Powodzenia w gimnazjum !
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