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W tym numerze przeczytasz:
I. Z życia szkoły
1. Zabawa noworoczna w naszej szkole.
2.Wizyta pani Danuty Lipińskiej- byłej właścicielki
Rudołowic.
3. Zimowisko w szkole.
4. „Wiwat Babcia, Wiwat Dziadziu”- uroczystość środowiskowa.
5. „Pięć porcji warzyw, owoców lub soku” Program edukacyjny dla klas I-III.
6. Wywiad z Babcią.
7.„Kapliczki i przydrożne krzyże Rudołowic”- czyli to warto wiedzieć.
8. Ogłoszenie wyników konkursów: Klasa z najwyższą frekwencją oraz Najlepszy uczeń
w szkole.
9. Konkursy w szkole.
II. Co słychać w Rudołowicach?
- Obchody Dnia Seniora w Wiejskim Domu Kultury w Rudołowicach.
- Wybory sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej
III. Z ostatniej chwili…
- Parafialne zawody ministrantów w piłce nożnej „ O puchar Księdza
Proboszcza”
IV. Kącik dla najmłodszych:
- Corrida ortograficzna, czyli walczymy z bykami.
V. Dodatek specjalny:
- Minął czar choinki, czas wysyłać walentynki.

Czekaliśmy długo na dzień 15 stycznia wiadomo- zabawa
noworoczna. Jedyna taka impreza w roku. Trwała cały, sobotni
dzień, ponieważ bawiliśmy się w dwóch grupach. Do godziny
14.00 najmłodsi uczniowie, natomiast od 15.00 grupa uczniów
klas IV-VI. Muzyka porwała do tańca nie tylko uczniów, ale też
opiekunów. Dziękujemy panu dyrektorowi za przedłużenie
dyskoteki, a Radzie Rodziców za ciepły posiłek, pyszne ciastka i
orzeźwiające napoje.
/ Wiktoria Małysa i Paulina Leszczak/

Zdjęcie nr 1. Gorący posiłek podczas zabawy choinkowej
Zdjęcie nr 2. Bal przebierańców – zabawa maluchów
Zdjęcie nr 3. Uczennice kl. IV podczas zabawy choinkowej

Wizyta pani Danuty Lipińskiej- byłej właścicielki
Rudołowic
16 stycznia 2011 roku w naszej szkole gościliśmy Panią Danutę
Lipińską z domu Gaweł - córkę ostatnich współwłaścicieli
Rudołowic. Pani Danuta spędziła w Rudołowicach dzieciństwo.
W rozmowie z Panem Dyrektorem - Mariuszem Baranem, wspomina je z sentymentem,
chociaż splotło się z latami okupacji. Pierwsze nauki pobierała w domu u prywatnej
nauczycielki pani Haliny Czuczkiewicz .Dokładnie pamięta lata świetności naszego dworku,
chociaż nie mieszkała w nim, to często razem ze swoją guwernantką odwiedzała mieszkającą
tu nauczycielkę panią Lechicką oraz panią Wandę Kołakowską. W dzieciństwie przyjaźniła
się dorosłymi. Uwielbiała pomagać w pracach gospodarskich. Znała imiona wszystkich krów

w gospodarstwie, potrafiła nałożyć uprząż na konia, pomagała karmić kury. Kochała
przyrodę, a szczególnie drzewa, które traktowała jak swoich najlepszych przyjaciół.
Uprawiała też mały ogródek. Tato Pani Danuty- Pan Władysław Gaweł -był polskim
oficerem, zginął w 1940 roku w Starobielsku. Podzielił tragiczny los polskich oficerów
zamordowanych przez NKWD. Ciężar prowadzenia majątku, w tak trudnym czasie, spadł na
matkę Pani Danuty. Po dekrecie uwłaszczeniowym wydanym w lipcu 1944 roku obie Panie
wyprowadziły się z Rudołowic. Po wielu latach Pani Danuta Lipińska mówi z uśmiechem :
„ To moje miejsce i nie ma takiego dekretu, aby mi je odebrać”

Zdjęcie nr 1. Pani Magdalena Zagrobelna z przedszkolakami
Zdjęcie nr 2. Pani Anna Warzocha i jej wychowankowie Kacper i Piotruś

W tym roku aura nie sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, dlatego program
szkolnych zimowisk opiekunowie-nauczyciele naszej szkoły dopasowali do panujących
warunków atmosferycznych. Zamiast planowanego kuligu zorganizowano dwa wyjazdy: do
kina Helios w Rzeszowie oraz na wystawę bożonarodzeniowych szopek do Przeworska.
W pozostałe dwa dni uczniowie uczestniczyli w licznych zabawach, konkursach i zawodach
sportowych. W czasie tych zajęć nikt się nie nudził. Stanowiły alternatywę dla czasu
spędzanego przez uczniów przed komputerem lub telewizorem. Uczyły sposobów aktywnego
i kulturalnego wypoczynku. Potwierdzeniem tego są relacje uczestników zimowisk.

W tym dniu rozpoczęliśmy zimowisko. W zajęciach przygotowanych przez panie : Annę
Warzochę , Karolinę Brzuchacz uczestniczyło 60 uczniów. Braliśmy udział w konkursach
dotyczących postaci bajkowych oraz bohaterów lektur. Nie zabrakło też tańców w rytm

ulubionych przebojów. Z wizytą przybyły też przedszkolaki pod opieką pani Magdaleny
Zagrobelnej. Na początku były trochę onieśmielone, ale i dla nich zorganizowano
odpowiednie do wieku zajęcia. Wszyscy bawili się doskonale, tym bardziej, że kuchnia
oferowała na obiad pyszne pierogi.

Zdjęcie nr 1. Konkurs „kto szybciej zje pączka” zwycięzca Mateusz Gołąb
Zdjęcie nr 2. Zabawa z przedszkolakami. Paulina Zagrobelna i uczennice kl. I-III

Zajęcia rozpoczęły się wcześnie. Już o 7.30 przyjechał autokar, aby zabrać nas do Kina Helios
w Rzeszowie na projekcję filmu „Opowieści z Narnii”. Organizatorką wyjazdu była pani
Alina Janduła. Opiekunkami panie: Maria Sęk i Dorota Mazur. Film przypadł do gustu nam
wszystkim. Podobał się zarówno młodszej grupie, jak też starszym klasom. Fantastyczne
przygody dzieci w bajecznej krainie Narnii obejrzeliśmy w technologii 3 D. Po obejrzeniu
filmu warto byłoby sięgnąć po książkę C.S Lewis, którą zekranizowano. Do domu wróciliśmy
w dobrych humorach i pełni wrażeń.
/ Relacja Krzysztofa Fydrycha/

W tym dniu spotkaliśmy się o 8. 30 na przystanku autobusowym. Organizatorzy wystawy
bożonarodzeniowych szopek zaprosili nas na ekspozycję do Muzeum Lubomirskich
w Przeworsku. Zebrano tam szopki z regionu Przeworska i Jarosławia. Obejrzeliśmy ciekawą
wystawę złożoną z eksponatów pochodzących z okolicznych kościołów, jak i małe,
drewniane szopki stawiane w domach w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pięknie
prezentowała się nasza rodzima szopka „Stryka Mroza”. Dzięki państwu Helenie i Wiktorowi
Gołębiom figurki w niej ożyły we fragmencie jasełek. Otrzymaliśmy też obietnicę, że całość
przedstawienia obejrzymy w szkole, po powrocie szopki do Szkolnej Izby Pamięci. Wystawa
podobała się szczególnie małym dzieciom. Pod opieką nauczycieli : Marii Piątek, Barbary
Kowal, Anny Korneluk uczniowie powrócili do domów.

Zdjęcie nr 1. Pan Wiktor Gołąb opowiadający historię szopki Stryja Mroza
Zdjęcie nr 2. Pani przewodniczka prezentuje domową szopkę

Zakończenie zimowiska, zdaniem uczestników, bardzo udanego. W ostatnim dniu
rozegraliśmy zawody pingpongowe, które przygotowali dla nas pani Kamila Konrad i ksiądz
wikariusz Tomasz Mozgowoj W rozgrywkach wzięło udział 18 zawodników. Pierwsze
miejsce zdobyła Paulina Leszczak, na drugim uplasował się Mateusz Gołąb, przed
Krystianem Żeńczakiem. Sportowe zawody rozgrywali równolegle młodsi koledzy
i koleżanki z klas I-III. Na koniec sportowych zmagań czekała na nas smaczna niespodziankapyszna, pieczona kiełbasa i gorąca herbata. W ten sposób zimowisko w szkole dobiegło
końca.
/ Paulina Zagrobelna/

„Wiwat Babcia, Wiwat Dziadziu !”
W środowe południe 2 lutego, w Wiejskim Domu Kultury, na tradycyjnej już uroczystości
spotkali się babcie i dziadkowie najmłodszych uczniów naszej szkoły. Okazją był Dzień
Dziadka i Babci, który w tym roku przypadł w okresie zimowych ferii. Licznie przybyłych
gości w imieniu pana dyrektora powitała pani Anna Warzocha oraz przewodniczący Rady
Rodziców pan Wiesław Guziak. Złożyli też życzenia i zaprosili do obejrzenia części
artystycznej. Rozpoczęły ją maluchy z Ośrodka Przedszkolnego, które wzruszały do łez swoją
interpretacją wierszy i piosenek. Inscenizację „ O bałwanku Stefanku” poszukującego babci,
brawurowo odegrały dzieci z oddziału przedszkolnego. Następnie wiersze i piosenki oraz
układy taneczne zaprezentowali uczniowie klasy I, II i III. Wyrazili w ten sposób
wdzięczność za obecność dziadków w ich codziennym życiu i udowodnili, że w wielu
sytuacjach są oni niezastąpieni pod każdym względem. Po chóralnym odśpiewaniu „Sto lat”

mali artyści rozdali swoim kochanym babciom i dziadziom prezenty. W imieniu wszystkich
dzieci oraz pań: Doroty Mazur, Anny Korneluk, Marii Piątek, Anny Warzochy i Magdaleny
Zagrobelnej składamy serdeczne podziękowania rodzicom, którzy aktywnie włączyli się
w przygotowanie sali i słodkiego poczęstunku.
/ Pani Maria Piątek/

Zdjęcie nr 1.Agatka Tomaszewska, Wiktor Sas, Karolina Brodacka
Zdjęcie nr2. Od lewej Dominika Brodacka, Kamil Fydrych, Natalia Potoczna, Ola Górska

Dzień Babci i Dziadzia, to nie tylko okazja, do złożenia życzeń naszym Babciom
i Dziadziom, ale przede wszystkim skłania do zastanowienia się nad rolą, jaką pełnią
w naszych rodzinach . To Babciom i Dziadziom wnuczęta zawdzięczają większość rozkoszy
dzieciństwa. Zawsze mają dla swoich milusińskich czas i cierpliwość i nigdy nie „ wykręcają
się” od odpowiedzi na pytania, które nurtują młodych ludzi i przymykają oko na płatane figle.
To u Nich wnuczęta najłatwiej „zdobywają” fundusze na szkolną wycieczkę i „reperują”
kieszonkowe, wiadomo, zawsze zbyt niskie. Jesteśmy ich największym skarbem, który
chronią przed każącym klapsem rodziców, negocjują w sprawach spornych, na przykład
wtedy, gdy nie możemy uzyskać zgody na wyjście z domu lub wyjazd na szkolną wycieczkę.
U Babci jest zawsze ciepło, bezpiecznie i dobrze, możemy porozmawiać z dziadkiem, który
chętnie pomoże nam zreperować rower lub zabierze nas na ryby. Babciu, Dziadziu, jeszcze
raz dziękujemy za wszystko.
/Tobiasz Jabłooski/
Babciu, czy pozwolisz, że zadam Ci kilka pytań?
- Oczywiście, chętnie z Tobą porozmawiam.
Jak wspominasz swoje dzieciństwo?
- Bardzo dobrze, nie było wtedy tych wszystkich luksusów, co nie zmienia faktu, że było
fajnie. Po szkole musiałam pomagać rodzicom.
Czy utrzymujesz kontakt z koleżankami lub kolegami ze szkolnej ławy?
-Niestety, już nie. Minęło zbyt wiele czasu od ukończenia przeze mnie szkoły. Kiedyś
rzeczywiście spotykałam się ze swoimi koleżankami.
Babciu, którego wnuka najbardziej lubisz?
- Kocham całą szóstkę jednakowo, nikogo nie wyróżniam.

A czy pamiętasz swoich dziadków?
-Mój dziadek zmarł w tym samym roku, w którym przyszłam na świat, wiem tylko, że miał na
imię Maciek, babcia nazywała się Kasia. Bardzo lubiłam z nią przebywać, ale później
zachorowała i zmarła.
Babciu, dziękuję za rozmowę i życzę Ci dużo zdrowia i zadowolenia z nas, Twoich
wnuków.
/ Rozmowę ze swoją babcią panią Danutą Kud przeprowadziła Wiktoria Małysa./

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego programu
edukacyjnego dla klas I-III „5 porcji warzyw, owoców lub soki” Program
jest inicjatywą podjętą przez „Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów
Soków”, której cel stanowi kształtowanie od najmłodszych lat świadomości
i właściwych nawyków, polegających na regularnym spożywaniu warzyw,
owoców i soków. Po 30 kwietnia 2011 roku dzieci z klasy I, II, III pod
kierunkiem swoich pań, będą uczyć się o zdrowym żywieniu, poznawać
właściwości warzyw, owoców i soków. Do programu włączeni zostali
rodzice, którzy powinni mieć świadomość, jak są niezbędne w codziennej
diecie i stanowią naturalne źródło cennych witamin i składników
mineralnych, tak bardzo potrzebnych do prawidłowego rozwoju. Zapraszamy
wszystkich uczniów o przyłączenie się do akcji spożywania 5 porcji warzyw,
owoców lub soków dziennie. Zachęca do tego również plakat umieszczony na
gazetce przy wejściu do jadalni.

Propagatorzy nawyków zdrowego jedzenia
Ola Górska i Arek Szczepanik- uczniowie kl. II

Podczas zajęć w kl. II z panią Marią Piątek

„Kapliczki i krzyże przydrożne Rudołowic” – to
warto wiedzieć
W styczniu tego roku ukazała się szkolna publikacja „Kapliczki i krzyże Rudołowic”.
Powstała w ramach realizacji programu „Być sobą u siebie” oraz usługi „Integracja
międzypokoleniowa –historia łączy pokolenia” w ramach Programu Integracji Społecznej

finansowanej przez Unię Europejską. W ramach tych programów uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli i pana dyrektora podjęli szereg działań, w które włączeni zostali również
mieszkańcy naszej miejscowości. W szkole przeprowadziliśmy szereg konkursów
plastycznych, literackich, historycznych. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach , dzięki
którym poznawali dziedzictwo kulturowe regionu. Organizowali akademie szkolne
i środowiskowe upamiętniające rocznice narodowe. Mieli możliwość uczestnictwa
w cyklicznych spotkaniach Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic zainicjowanych przez
Dyrektora naszej szkoły. Wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami mieli możliwość
poszerzenia wiedzy historycznej , ponieważ na Cykliczne Spotkania Miłośników Historii
i Tradycji Rudołowic zapraszano gości: prof.dra.hab. Józefa Półćwiartka- historyka
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dyrektora Muzeum Regionalnego w Jarosławiu pana
Jarosława Orłowicza, pasjonata historią regionu-autora nagrodzonej kroniki Straży Pożarnej
w Chorzowie pana Jana Paszczyńskiego , autora drzewka genealogicznego mieszkańców
Parafii Rudołowice pana Jerzego Kochmana. Duże zainteresowanie budzi też powstała
z inicjatywy naszego Pana Dyrektora Szkolna Izba Pamięci, w której gromadzone są
pamiątki: dokumenty, świadectwa, mapy, zdjęcia, przedmioty codziennego użytku ukazujące
przeszłość Rudołowic. Udało się również wokół działań szkolnych zgromadzić wielu
sympatyków- mieszkańców naszej wsi, którzy przynosili swoje pamiątki rodzinne, dzielili się
swoją wiedzą z uczniami, przyjmowali nas na swoich posesjach podczas wycieczek po
okolicy. Dzięki nim zgromadziliśmy materiał do naszej publikacji „Kapliczki i krzyże
przydrożne Rudołowic”. Dziękujemy wszystkim, a szczególnie: państwu Helenie i Wiktorowi
Gołębiom, pani Krystynie Wajdzie, pani Marii Gilarskiej, pani Józefie Łuc. Nie ukrywamy,
że zależy nam również na opiniach innych mieszkańców , których serdecznie zapraszamy do
współpracy
z naszą szkołą. Mamy jeszcze mnóstwo pomysłów, które pragniemy
realizować w ścisłej współpracy z mieszkańcami Rudołowic. Serdecznie zapraszamy do
naszej szkoły oraz na Cykliczne Spotkania Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic.
( Najbliższe już 23.II. 2011 o godz. 16.00)

Zwiedzanie Szkolnej Izby Pamięci podczas
Jednego ze spotkań Miłośników Historii i Tradycji

Spotkanie z Panią Krystyną Wajdą

Na początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski ogłosił dwa konkursy: na klasę
z najwyższą frekwencją w szkole oraz ucznia, który osiągnął najwyższą średnią
z poszczególnych przedmiotów.

Tytuł najlepszej uczennicy wśród uczniów klas IV- VI w I półroczu uzyskała PAULINA
ZAGROBELNA z klasy VI ze średnią ocen z poszczególnych przedmiotów 4,91.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz średniej 6,0 na końcu roku.
Klasą z najwyższą frekwencją w I półroczu została KLASA II . Gratulujemy DRUGAKOM
wspaniałej postawy uczniowskiej, a także Pani Marii Piątek wychowawczyni, która wspierała
swoją klasę w rywalizacji międzyszkolnej.
Frekwencja w poszczególnych miesiącach I półrocza przedstawia się następująco:

Klasa
Miesiąc

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
I Półrocze

I

II

III

IV

V

VI

95%
97%
93%
97%
95%
95%

97%
99%
97%
95%
94%
96%

95%
95%
93%
95%
96%
95%

99%
98%
94%
91%
93%
95%

91%
96%
95%
94%
86%
92%

93%
95%
96%
91%
92%
93%

/ Pani Alina Janduła- opiekunka SU/

NOWE KONKURSY PLASTYCZNE

„Powódź, pożar dniem, czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”- XIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, którego rozstrzygnięcie nastąpi 28.02.2011 roku.
Uczestnikami są uczniowie klas I-VI. Termin składania prac w szkole 23.02.2011 roku.
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o pracy straży pożarnej, która nie tylko gasi pożary,
ale też ratuje ludzi poszkodowanych podczas wypadków drogowych i klęsk żywiołowych,
usuwa skutki katastrof chemicznych o ekologicznych.
/ Pani Maria Sęk/
Konkurs Plastyczny w ramach Światowego dnia bez tytoniu. Organizatorem jest Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jarosławiu. Składane prace plastyczne o charakterze plakatu
o tematyce antynikotynowej mają za zadanie upowszechniać wśród dzieci i młodzieży modę
na niepalenie, zwrócenie uwagi na problem palenia biernego, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci w warunkach domowych. Konkurs ogłoszono dla uczniów klas IV-VI,
a rozstrzygnięcie nastąpi 20 kwietnia br.
/ Pani Maria Sęk/

„Bezpieczne dzieciństwo” konkurs organizowany przez wydawnictwo Nowa Era. Celem jest
zwrócenie uwagi na problematykę zagrożeń istniejących w sieci, podejmowanie działań
w kierunku bezpieczeństwa najmłodszych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia
wiedzy na ten temat. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.02.2011 r.
/ Pani Maria Sęk/

„Góra Grosza”
Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”
organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja ta została
przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz
Domów Dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. Pieniądze zbierały
wszystkie klasy naszej szkoły od listopada do stycznia. Następnie zostały
zebrane od poszczególnych klas i podliczone przez uczennice klasy szóstej:
Paulinę Kurpiel i Wiktorię Małysę. Łączna kwota zebranych pieniędzy wynosiła 82,13 zł.
/ Pani Alina Janduła- opiekunka SU/

Obchody Dnia Seniora w Wiejskim Domu Kultury
W świetlicy wiejskiej w Rudołowicach Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało uroczystość
związaną z obchodami Dnia Seniora. W tym roku to sympatyczne święto odbyło się 16
stycznia. Przybyli mieszkańcy naszej wsi mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej
uroczystości- wręczenia „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie” parze jubilatów
państwu Józefie i Zdzisławowi Zygmuntom. Odznaczenie to przyznaje prezydent Bronisław
Komorowski parom małżeńskim obchodzącym Złote Gody. Oprawę artystyczną uroczystości
przygotował Zespół Pieśni i Tańca Familia. Na program złożyły się kolędy, które razem
z zespołem śpiewała cała sala. W tak miłej atmosferze minęło niedzielne popołudnie.

13 lutego 2011 roku w naszej wsi odbyły się wybory sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.
Liczba uprawnionych wyborców wynosiła – 952. W głosowaniu wzięło udział 431.( 45%)
Wyniki wyborców przedstawiają się następująco:
Pan Józef Kud otrzymał 271 głosów
Pan Kazimierz Siciarz 181 głosów
Głosy oddane na członków Rady Sołeckiej:
Dańczura Tomasz – 291 głosów
Drzymała Henryk – 270 głosów
Huk Jan – 265 głosów
Jabłoński Tadeusz – 277 głosów
Mróz Kazimierz – 230 głosów
Rogus Henryk – 260 głosów
Żeńczak Mariusz – 136 głosów

Legendy związane z kapliczką Świętej Agaty
Od miejscowego cmentarza, kierując się na północ, na wzgórzu stoi pamiątkowa kapliczka
pod wezwaniem świętej Agaty. Przy niej rosła stara lipa, która została spalona od uderzenia
pioruna w 1974 r. Nieznana jest historia tej kaplicy, natomiast krąży o niej wiele legend.
Niektóre podania ludowe głoszą, że w cieniu lipy odpoczywał król Jan III Sobieski, który
wracał ze swoją świtą ze Lwowa. Bohaterką innych legend jest królowa Marysieńka.
Zdrożona wybrała to wzgórze na odpoczynek. Zauroczył ją widok rozpościerający się wokół,
dotarła do najbliższej miejscowości i postanowiła pomodlić się w miejscowym kościółku.
Tam ofiarowała proboszczowi złote monety na wybudowanie kapliczki w miejscu, które ją
tak urzekło.Nie są to jedyne opowieści. Inne podania głoszą, że zimową porą 1880 r. do
dworu w Rudołowicach jechała hrabianka Agata. Nagle zerwała się straszliwa zawieja.
Powóz tej zamożnej pani utknął w zaspach. Kobieta zaczęła błądzić po polach, wzywając
ratunku i wznosząc modły do swojej patronki. Gdy wyszła na wzgórze, ujrzała kościół.
W podziękowaniu za ocalone życie ufundowała swojej patronce kapliczkę. Inna legenda
głosi, że pewien szlachcic wybrał się na konną przejażdżkę. Wśród pól, na wzgórzu jego
wierzchowca zaatakowało stado wygłodniałych wilków. Jeździec padł na kolana i zaczął
modlić się do św. Agaty o to, aby się nad nim zlitowała i uratowała mu życie. Wtedy św.
Agata objawiła się mu i przegoniła wilki. Szlachcic odwdzięczył się swojej wybawicielce i
wybudował w miejscu, którym został w cudowny sposób ocalony, kapliczkę pod wezwaniem
św. Agaty. Ile w tych ludowych opowieściach tkwi prawdy-trudno powiedzieć. Faktem jest,
że kapliczka ta jest najstarszą w naszej miejscowości. W jej wnętrzu znajduje się figurka św.
Agaty, misternie odnowiona przez miejscowego artystę. Natomiast na drzwiach wejściowych
widnieje data1899. Z relacji mieszkańców Rudołowic wiemy, że podczas renowacji tej
budowli popełniono błąd polegający na przestawieniu dwóch ostatnich cyfr w dacie. Przed
odnową na drzwiach wejściowych zapisano 1869 rok. Na zdjęciach archiwalnych tego
obiektu, na szczycie dachu, między dwoma wieżyczkami, wyraźnie widoczny jest krzyż
bożogrobców. Zakon ten sprawował pieczę nad parafią w Rudołowicach w okresie od 1446
do 1804 roku. Fakt ten świadczy o tym, że kapliczka ta istniała wcześniej niż dokumentująca
jej powstanie data wypisana na drzwiach. Ze względu na usytuowanie tej budowli możemy
wnioskować, że pełniła rolę swoistego drogowskazu, gdyż stoi ona nieopodal dawnego szlaku
łączącego Jarosław z Przemyślem. Do dzisiaj do kapliczki tej odbywają się procesje podczas
święta Bożego Ciała.

Parafialne zawody ministrantów w piłce nożnej „ O Puchar Księdza
Proboszcza”
W dniu 13 lutego 2010r. w hali sportowej w Roźwienicy odbył się I Halowy Turniej Piłki
Nożnej Ministrantów Oldboi o Puchar Proboszcza Parafii Rudołowice. W Turnieju udział
wzięło 7 drużyn z terenu parafii: Rudołowice I, Rudołowice II, Rudołowice III, Roźwienica I,
Roźwienica II, Bystrowice I, Bustrowice II. Początek zawodów poprzedziło losowanie grupy,
które przeprowadził główny inicjator i organizator turnieju ks. Tomasz Mozgowoj.
Zawodników podzielono na dwie grupy: w grupie I znajdowały się zespoły: Rudołowice II,
Rudołowice III, Bystrowice I, Roźwienica I, a w grupie II: Rudołowice I, Roźwienica II,
Bystrowice II. Mecze stały na wysokim poziomie sportowym i były rozgrywane w przyjaznej
atmosferze zgodnie z zasadami fair play. Licznie zgromadzeni kibice gromkimi brawami
i okrzykami dopingowali swoich faworytów. Nad przestrzeganiem przepisów gry
i prowadzeniem zawodów czuwali sędziowie w osobach: Jacka Zygmunta, Dariusza Tomas,
Wojciecha Bartnika.
Grupa I
Grupa II
Roźwienica I – Rudołowice II
2:0
Rudołowice I – Bystrowice II 7:0
Bystrowice I – Rudołowice III 4:3
Roźwienica II – Bystrowice II 2:2
Roźwienica I – Rudołowice III 2:2
Rudołowice I – Roźwienica I 6:0
Bystrowice I – Rudołowice II
6:0
Bystrowice I – Roźwienica I
3:1
Rudołowice II – Rudołowice III 1:4
Półfinał
Rudołowice I – Rudołowice III (2:2) po dogrywce 4:2
Roźwienica II – Bystrowice I (2:2) po karnych 3:4
Finał
Rudołowice I – Bystrowice I (2:0)
Rudołowice III – Roźwienica II (2:3)
Tabela końcowa
1. Rudołowice I
2. Bystrowice I
3. Roźwienica II
4. Rudołowice III
5. Bystrowice I
6. Bystrowice II
7. Rudołowice II

Najlepszy Bramkarz – Andrzej Wajda
Najlepszy strzelec – Radosław Wańkowicz
Najstarszy zawodnik – Kazimierz Siciarz
Puchar fair play – Rudołowice III

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno za równo
zawodników jak i publiczności. Kolejne zawody planowane są na
miesiąc lipiec na boisku trawiastym.

„Corrida ortograficzna, czyli walczymy
z bykami”

Runda I

PRZECZYTAJ GAZETKĘ, OTWÓRZ SŁOWNICZEK,
A SZÓSTEK BĘDZIE PEŁNY DZIENNICZEK!!!
Znać alfabet – każdy wie – sprawa to obowiązkowa!
Czyś z Krakowa, Rudołowic, czy może z Działdowa.

TO ALFABET:

Polski język nasz ojczysty wcale nie jest oczywisty. Bo dla wielu to zagadka, jak napisać
wyraz „chatka”, albo „żaba”, albo „drukarz”, jakie „u” jest w słowie „kucharz”.
Aby rozwiać wątpliwości i pozbawić Was trudności, tę gazetkę polecamy i skorzystać
zachęcamy !
PISOWNIA WYRAZÓW Z „Ó”
Wróżka spełnia twe życzenia, kiedy „ó” na „o” wymieniasz:

samochód – samochody
ogród – ogrody
nastrój – nastroje
postój – postoje
wróg – wroga
trwóg – trwoga
mróz – mrozu
wóz – wozu

na

pszczoła – pszczółka

pole - pólka
Jeszcze chętniej spełnia je, gdy wymieniasz „ó” na „e”:
popiół – popielnik
wesół – weselnik
wiózł – wieźć
niósł – nieść
ziółko – ziele
przyjaciółka – przyjaciele
siódma – siedmioro
szósta – sześcioro
Ó piszemy w zakończeniach:
-ów, -ówna, -ówko, -ówka
Ciężarówka”, czy „złotówka” –
Wszędzie jest końcówka „–ówka”.
Musi być zapamiętane:
Tam ó zawsze kreskowane!
Lecz niech pamięta zawsze twa główka,
Że ważnym wyjątkiem jest wyraz „zasuwka” !
Wyjątki: wsuwka, zasuwka, skuwka
I jeszcze jedna dobra rada:
Tam, gdzie słyszysz „-ów” wyraźnie
„ o z kreseczką” pisz odważnie.
Również „-ówna” no i „-ówka”
Nie przeszkodzą ci w klasówkach.
PISOWNIA WYRAZÓW Z „U”
Wróżka radzi:
Każdy wyraz „u otwartym” rozpoczynaj.
( Wyjątki: ósemka, ów, ówczesny, ówdzie)
I na końcu, każdy wie, „u otwarte” pisze się !
I w zdrobnieniach i w zgrubieniach „u otwarte’ pisz
Na pochwały licz !
-unio, -unia, -usia
np. babunia

NA

Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św.
Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego
dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Walentynki są
obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia
dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. Pomimo katolickiego patrona tego święta,
wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego,
polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej
urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym
świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros,
Pan czy Juno Februata. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego
święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14 - 15 lutego ku czci Junony, rzymskiej
bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody. Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za
własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott żyjący w XVIII wieku. 14 luty, to
dzień, kiedy na Wyspach Brytyjskich ptaki zaczynają łączyć się w pary.. Na Zachodzie, zwłaszcza
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych.
Dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.14 luty jest również
dniem chorych na epilepsję, którzy mają tego samego patrona. Do Polski obchody walentynkowe
trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich a także wraz z kultem
świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych
z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym
w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. Część polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki jako przejaw
amerykanizacji, obcy polskiej kulturze i wypierający rodzime tradycje. Walentynki są też
krytykowane za ich komercyjne i konsumpcjonistyczne nastawienie. Są one wykorzystywane przez
biznes i media do przełamania stagnacji handlowej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą.
/Kamila Górska/

Warto wiedzieć !
Pierwszą walentynką uznano wiersz miłosny do żony z okazji dnia św.
Walentego przesłany w 1415 roku przez uwięzionego w Tower w Londynie
Karola, Księcia Orleanu. Uważa sie go tym samym za pierwszego nadawcę
walentynki.

Książę Orleanu w Tower - rycina z 1480 r.
Pierwsza walentynka wykonana maszynowo pojawiła się w 1848 roku.
Pochodziła z Worcester w stanie Massachusetts, gdzie panna Esther
Howland założyła firmę produkującą kartki na dzień św.Walentego
Walentynkowa kartka z firmy Esther Howland, wyprodukowana
w Maria Callas-wielka gwiazda opery 1875 roku
Najdroższą walentynką była kartka z litego złota wysadzana diamentami
i szmaragdami, którą Arystoteles Onasis ofiarował Marii Callas.Jej
wartość oszacowano na kwotę 250 tysięcy dolarów.
Najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte różowym lukrem,
ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej perłami i ofiarowane Annie Boleyn przez króla
Henryka VIII.

Kiedy do ludzia tuli się ludź, to taki ludź musi coś czuć.
Dla Adriana Mikłasza
Ciągle chcę marzyć, chcę ciągle śnić, lecz bardziej pragnę z Tobą być.
Dla Patryka Gilarskiego.
Zdrowia, szczęścia i radości, a w Walentynki dużo gości.
Dla Adama Grzeszczaka.

Choć krępuję się szalenie, szczerość takim dniu jest w cenie,
więc przyznajmy się do tego, że nas łączy coś pięknego.
Dla Damiana Biegusa.

Dwie duże róże są ozdobą stołu, a list jest rozmową między mną a Tobą,
Więc dla miłej znajomości wysyłam w Walentynki ten symbol miłości.
Dla Dziewczyn z klasy piątej.
Przeżyłam dwanaście lat, przeżyłam dwanaście zim, lecz nie lubiłam nikogo.
Aż nagle zjawiliście się Wy- cała klasa szósta.
Dla całej klasy szóstej
W kosmicznym tempie, lecz ziemskim stanie, serdeczną walentynkę przesyłam Ci
kochanie.
Dzień radosny zaświtał w złotej zorzy iskierce, przyjmij więc w podarku walentynkowe
serce.
Kocham Cię o każdej porze, w moim domku i na dworze.
Czy jest zimno, czy słońce grzeje, moje serce wciąż szaleje.
Kocham Cię i niech tak zostanie, bo życie bez Cebie jest zmarnowane.
Kocham Cię wieczorem, kocham Cię o świcie- i mam zamiar kochać tak przez całe życie.
W tym wielkim dniu Świętego Walentego, życzę Ci wszystkiego najlepszego.
Niech na Twojej buzi uśmiech zagości, bo nie ma nic piękniejszego od miłości.
wszystkie wiersze dedykuję uczniom klasy piątej.

Moje serce jest malutkie, ale wierne i cieplutkie. Dzisiaj szepnę Ci na uszko, że zawsze z
Tobą jest moje serduszko.
Dla Damiana Biegusa.
Nawet słowiki porcelanowe, kotki, żyrafy pluszowe, dziś wysyłają walentynki,
Ja wrzucam moją do Twojej skrzynki, śląc w niej życzenia takie gorące, jakby wysyłało
ją samo słońce
Złap je i spróbuj się domyślić, kto tak ciepło o Tobie myśli.
Dla Agnieszki Winiarskiej.
Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, skąd dziś u Ciebie ta walentynka,
To przecież dziś 14 lutego- Święto Każdego Zakochanego
Dla Dominiki Kurpiel.
Mamy dzisiaj walentynki- dzień chłopczyka i dziewczynki, takich co się kochają i sobie
ufają…
Chyba, że ktoś nie ma damy, to ma ten dzień „przerąbany”
Dla Sylwii Drzymały.
Co? Zdziwiona Twoja minka? Przecież to jest walentynka
To z okazji tego święta buzia moja uśmiechnięta.
Dla Michała Nakoniecznego.
Życie jest piękne jak sen wiosenny ,pędzi szybko jak strzała.
Los złączył nasze serca, nie pozwól, aby się ta chwila zmarnowała
Dla Agnieszki Winiarskiej.

Jest kwiat, który pięknie pachnie, jest miłość, która nigdy nie gaśnie.
Jest serce, które tęskni, szlocha, jest ktoś, kto Cię kocha.
Dla Sylwii Drzymały.
Jedno słońce świeci, jeden tylko księżyc lśni
Jedno tylko serce kocham, które właśnie nosisz Ty
Dla Dominiki Kurpiel.
Czegoś mi brak, czegoś pięknego. Dotyku ust, śmiechu Twojego, oczu kochanych, Twych
ust, Twojej obecności, Ciepła oddechu i Twego uśmiechu.
Dla Moniki Kozdrój.
Walentego! Cóż to znaczy ?Czy to miłość, czy rozstanie ?
Jest i miłość, jest pisanie. Listy, e-meile i czekanie…
Na odpowiedź, odwiedziny, może marny sms ?
Dla Sylwii Drzymały.
Ktoś bardzo Cię kocha, nie powiem Ci kto, i myśli o Tobie nie powiem Ci co,
I w myślach całuje nie powiem Ci jak, lecz tęskni, bo czuje, że Ciebie mu brak
I ten ktoś Ci bliski, nie powiem Ci jak, coś chciałby Ci wyznać, nie powiem Ci co.
Lecz serce Ci powie za tydzień lub dwa, że tym kimś, jestem ja.
Dla Gabrysi Zygmunt.
Życie jest piękne, gdy żyć się umie, gdy jedno serce, drugie rozumie.
Gdy można jawnie i nie skrycie, być kochanym przez całe życie.
Dla Dominiki Kurpiel
Księżyc już wyszedł i świeci dla Ciebie, gwiazdy migają na błękitnym niebie.
Serduszko moje tęskni do Ciebie, a usta szepczą- Ja kocham Ciebie.
Dla Moniki Kozdrój.

Chcę żyć i żyć będę.Chcę kochać i kochać będę. Chcę śmiać się i śmiać się będę
Chcę Ciebie i Ciebie zdobędę.
Dla Gabrysi Zygmunt.
Kocham Twoje ładne włosy , kocham kolor Twych oczy.
Kocham Twoją rączkę białą, Ciebie kocham.
Dla Dominiki Kurpiel.
Gdy Cię widzę, to się wstydzę, gdy słyszę Twój głos, czerwieni mi się nos.
Więc tą kartką mówię, że Cię bardzo lubię.
Dla Sylwii Drzymały
Niech ten wiersz Ci przypomni, że jest ktoś, kto o Tobie nie zapomni.
Dla Moniki Kozdrój.

Dzień szczęśliwy, dzień jedyny, dzień Św. Walentego,
pragnę złożyć Ci życzenia :zdrowia, szczęścia, powodzenia, w każdej chwili i godzinie,
niech Ci życie słodko płynie.
Dla Przemka Fiałka
Serduszko puka puk puk puk, Miłości szuka stuk, stuk. Niech ten wiersz
Ci przypomni, że 14 lutego lubię Cię.
Dla Adama Grzeszczaka

Bez imienia i nazwiska
Bardzo mocno Wszystkich ściskam
i przesyłam kilka słów
na tym kończę
-bywajcie zdrówDla wszystkich Czytelników „Akapitu”

Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami w Szkole
Podstawowej w Rudołowicach w roku szkolnym 2010/2011
Poniedziałek

Wtorek

8:50 – 9:35

Maria Piątek

Barbara Kowal

9:45 – 10:30

Anna Warzocha

10.45 – 11:30

Anna Korneluk

Godziny
konsultacji

Środa

Piątek

8:00 – 8:45

Kamila Konrad
Alina Janduła

11.45 – 12:30
12.40 – 13:25
13:35 – 14:20

Karolina Brzuchacz

Maria Sęk
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