MARZEC 2011

W tym numerze przeczytasz:
I. Z życia szkoły
1. Akademia z okazji DNIA KOBIET.
2. „Szanujmy wspomnienia”.
3. Zawody w mini siatkówce.
4. Gminne Zawody w Tenisie
Stołowym.
5. Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym.
6. Organizacja na medal – SKO.
7. Dziękujemy Pani Ani.
8. Rekolekcje wielkopostne.
9. Próbny sprawdzian kompetencji uczniów klasy VI.
10. Czy watro brać udział w konkursach.
11. Konkurs czytelniczy „ Kto czyta, żyje wielokrotnie”.
12. Rozstrzygniecie konkursu walentynkowego.
13. Podziękowanie za udział w akcji „Góra grosza”.
II. Co słychać w Rudołowicach?
- VIII Spotkanie „Miłośników historii i tradycji Rudołowic” w naszej szkole.
III. Z kroniki Rudołowic – Opowieść o krzyżu i kapliczce w Zmyslówce.
IV. Z ostatniej chwili…
- Piszą o nas inni...
V. Kącik dla najmłodszych:
- Corrida ortograficzna. Runda II.
VI. Dodatek specjalny:
- Astronomiczna wiosna.

Uczniowie redagujący gazetkę:
Krzysztof Fydrych
Patryk Pinda
Mateusz Gołąb
Klaudia Rogus
Kamila Górska
Marcin Rogus
Paweł Grzeszczak
Piotr Siemioski
Paulina Kurpiel
Paulina Zagrobelna
Paulina Leszczak
Krystian Żeoczak
Wiktoria Małysa

Opiekunka:
Barbara Kowal
Małgorzata Gilarska

Dnia 08.03.2011r. w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Kobiet. Rozpoczęła się o godzinie
11:30, a zakończyła o godzinie 12:45. Organizatorkami
akademii były panie Kamila Konrad i Karolina Brzuchacz,
a udział w nich wzięła cała klasa VI. Bardzo interesujący był
Teleexpres Pauliny Zagrobelnej. Różne typy kobiet
przedstawiły nam uczennice klasy szóstej, a mianowicie: Kamila Górska – gospodyni
domowa, Paulina Leszczak – pani prezes, Paulina Kurpiel – pielęgniarka, Paulina Zagrobelna
– nauczycielka, Klaudia Rogus – Chinka, Wiktoria Małysa – modelka. Wszystkich
rozśmieszył skecz pt. „Nie ma problemu” w którym zagrali Wiktoria Małysa i Piotr
Siemiński. Bardzo rytmicznie zatańczyli Krystian Żeńczak i Mateusz Gołąb.
/Paulina Leszczak,
Wiktoria Małysa/

zd.1
Mateusz Gołąb, Krystian
Żeoczak i Marcin Rogus

zd.2

Kamila Górska, Pauliny:
Leszczak, Kurpiel,
Zagrobelna, Klaudia
Rogus i Wiktoria Małysa

zd.3
Zaproszeni goście: panie
Maria Ślęk - Półdwiartek i
Danuta Zygmunt

Na uroczysta akademię przybyły panie, które pracowały w naszej szkole: pani Danuta
Zygmunt i pani Maria Ślęk –Półćwiartek. Po udanym występie głos zabrał pan Dyrektor,
który życzył wszystkim kobietom wiele wytrwałości w codziennym trudzie i wraz z Panem
Janem Kiełtem wręczył im piękne czerwone róże.
/Karolina Wajda/

uż ósmego marca
Kochani panowie
Znów kolejny problem
Macie na swej głowie

adła nam komuna
Runął Union – Soviet
Ostał z tamtych czasów
Jedynie Dzień Kobiet.

zisiaj ósmy marca
Wielu jegomości
Uważa z pogardą
Za relikt przeszłości.

niechęć do święta
Otwarcie wyraża
Chcąc prędko wykreślić
Ten dzień z kalendarza

ecz jednak niełatwo
Mimo szczerych chęci
Będzie im tę datę
Wymazać z pamięci.
Kiedyś, to się dało
Goździk i rajstopy
Z podrobioną metką
Zachodniej Europy.

ziś takim
"badziewiem"
Nie załatwisz sprawy
Bo ona ma w nosie
Twoją paczkę kawy.

olczyki chce złote
Albo wóz na ropę
Bo się zapatrzyło
Babsko na Europę.

yjścia więc nie mamy
Drodzy przyjaciele
Trzeba będzie ostro
Chwycić za portfele.

dziś się próbuje
Z nieznanej mi złości
Pozbawić kobiety
Tej małej radości.

Wszystkim
Czytelniczkom
„Akapitu”
Uśmiechu na co
dzieo i od święta
Życzy męska częśd Redakcji

W dniu 07.03.2011r. obyły się zawody w mini siatkówce
dziewczyn i chłopców. Zawody trwały od godziny 8:00 do 12:00
i wzięły w nich udział drużyny z: Tyniowic, Rudołowic, Węgierki,
i Roźwienicy.

Ostateczne wyniki:
Chłopcy:
Dziewczyny:
1. Roźwienica

1. Roźwienica

2. Rudołowice

2. Tyniowice

3. Tyniowice

3. Rudołowice

4. Węgierka

4. Węgierka
/Wiktoria Małysa,
Paulina Leszczak/

Mecz z Tyniowicami dziewczyn

Rozpoczęcie turnieju

Mecz chłopców z
Tyniowicami

W dniu 23. 02.2011r. odbyły się gminne zawody w tenisie stołowym.
W zawodach wzięły udział 4 drużyny chłopców: zespół z Roźwienicy,
Rudołowic, Tyniowic
i z Węgierki oraz 3 drużyny dziewcząt
z: Roźwienicy, Tyniowic i Rudołowic. Każdy mecz grano do trzech
wygranych setów. Zawody rozpoczęły się o godz.: 10:00, a zakończyły się o godz.: 14:00.
Trzy drużyny chłopców miały po tyle samo punktów, więc o ostatecznych wynikach
zadecydowała dogrywka, w której zagrali: Paweł Grzeszczak, Piotr Pindak i Jakub Kucharski.
Roźwienica była nie do pokonania.

Miejsca na podium:
Chłopców:

Dziewcząt:

1. Roźwienica

1.Rudołowice

2. Węgierka

2. Tyniowice

3. Rudołowice

3. Roźwienica

4. Tyniowice

Drużyny, które zajęły I miejsce pojechały na Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym do
Rokietnicy w dniu 10.03.2011 roku.
/Kamila Górska/

zd.1

Piotr
Siemioski
w meczu z
Tyniowicami

zd.2

Kamila Górska i Paulina
Leszczak w meczu z
Tyniowicami

Krystian Żeńczak, Paweł
Grzeszczak, Piotr Siemiński

Paulina Zagrobelna,
Paulina Leszczak,
Kamila Górska

zd. 3 Drużyna chłopców
III miejsce

zd. 4 Drużyna dziewczyn
I miejsce

Dnia 10.03.2011r. odbyły się Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym w Hali
Sportowej w Rokietnicy. Uczniowie biorący udział w zawodach zostali
podzieleni na 2 grupy: chłopców i dziewcząt. Było 7 drużyn chłopców
i 8 drużyn dziewcząt. Drużyna z Rudołowic kolejno pokonała Święte 3:0,
Duńkowice 3:0 oraz Tapin 3:1 i zajęła I miejsce. W jej skład wchodziło
3 osoby: Paulina Leszczak, Paulina Zagrobelna i Kamila Górska. Miejsce
II zajęły Duńkowice, a III drużyna z Tapina. Po skończonych zawodach wszyscy wrócili
szczęśliwi do domu z kwalifikacją na Zawody Rejonowe. Gminę Roźwienica
reprezentowała również drużyna chłopców z ZS w Roźwienicy, która ostatecznie zajęła 5
miejsce.

/Paulina Zagrobelna/

Paulina Leszczak i Kamilia
Górska w meczu ze
Świętem

Zwycięska drużyna
dziewcząt z Rudołowic

Kamila Górska, Pauliana
Zagrobelna i Paulina Leszczak
I miejsce

W naszej szkole od wielu lat działa Szkolna Kasa Oszczędności.
Pierwszą jej opiekunką była długoletnia nauczycielka
matematyki pani Małgorzata Dzierżak. Od ponad 15 lat opiekę
nad SKO przejęła pani Alina Janduła i prowadzi ją nieprzerwanie do dzisiaj. Chociaż
w innych szkołach o organizacji tej już dawno zapomniano i nazywano ją reliktem
przeszłości, to jednak SKO pełni bardzo pożyteczne funkcje wychowawcze – propaguje ideę
oszczędzania i kształtuje nawyk systematyczności – tak ważne w życiu człowieka niezależnie
od czasów i panującego ustroju. Systematyczne odkładanie drobnych sum na książeczce SKO
jest dla uczniów nieraz jedyną szansą, żeby opłacić szkolną wycieczkę, czy kupić sobie
wymarzoną rzecz. Nasza SKO ma swoje konto w BS w Roźwienicy. W tym roku szkolnym
oszczędza 51 uczniów. Stan konta po I półroczu wynosi 8165,25 zł. W poszczególnych
klasach pieniądze zbierają skarbnicy SKO: w klasie 0 – pani Dorota Mazur, w klasie I –
Kamila Górska, w klasie II- Wiktoria Małysa, w klasie trzeciej- Paulina Leszczak, w klasie IV
- Gabriela Zygmunt, w klasie V- Barbara Biegus, w klasie VI- Paulina Zagrobelna. Ustalone
zostały zasady systematycznego oszczędzania. Polegają na tym, że każdego miesiąca / od
września do maja/ uczniowie wpłacają minimum 2 zł bez możliwości wybierania
oszczędności w tym okresie. Bank Spółdzielczy w Roźwienicy dla każdego ucznia klasy I
ufundował wkłady pieniężne w wysokości 5 zł. Na koniec roku szkolnego przyznaje również
pieniądze na zakup nagród dla systematycznie oszczędzających uczniów.
/ pani Alina Janduła/

Od września do końca lutego w naszej szkole odbywała swój staż zawodowy pani Anna Leja,
która dzielnie służyła nam pomocą w redagowaniu szkolnej gazetki „Akapit”. Pani Ania
zajmowała się szatą graficzną, składem komputerowym, drukowaniem naszego czasopisma.
Była też autorką jego strony tytułowej. Pomogła nam w stawianiu pierwszych kroków
w trudnej sztuce wydawania szkolnego czasopisma. Nie były to jedyne zajęcia Pani Ani, która
jednocześnie katalogowała zbiory w Szkolnej Izbie Pamięci, pomagała w gromadzeniu
archiwaliów, opracowała komputerową prezentację z przebiegu i wykonania podjętego przez
naszą szkołę projektu: „Integracja międzypokoleniowa. Historia łączy pokolenia”.
Dziękujemy Pani Aniu i prosimy o dalszą współpracę.

Od 21 do 23 marca 2011 r. trwały w Kościele Parafialnym w Rudołowicach trzydniowe
rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych. Przygotowały nas duchowo na
Cud Zmartwychwstania. Spędziliśmy je w atmosferze wyciszenia i zadumy. Nauki głoszone
przez ks. rekolekcjonistę były pełne mądrości i skłaniały do głębokich refleksji. Świadomi
znaczenia Zmartwychwstania czekamy na Święta Wielkanocne. Oby były radosne, pełne
miłości, nadziei i rodzinnego ciepła.
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17 lutego 2011 roku do próbnego sprawdzianu kompetencji uczniów przystąpili wszyscy
uczniowie klasy szóstej. Był to ostatni sprawdzian wiedzy przed kwietniowym egzaminem.
Wyniki nie były rewelacyjne, średnia klasy wynosiła 23,3 punktów na 40 możliwych do
zdobycia. Największą ilość punktów uzyskali: Marcin Rogus – 32 punkty, Patryk Pinda -31
punktów. Życzymy wszystkim szóstoklasistom „połamania piór” i wyższych wyników niż na
sprawdzianie próbnym. Trzymamy za Was kciuki. Myślimy, że nas nie zawiedziecie.
.Powodzenia!

Wielu z nas, uczniów, często ma dylemat: zgłosić się do udziału w szkolnym konkursie, czy
lepiej dać sobie spokój. Udział w konkursach ma swoje plusy i minusy; wymaga wkładu
pracy, poświęcenia czasu, silnej woli, rezygnacji z przyjemności, często łączy się z nim wielki
stres, a nawet łzy i gorycz w przypadku zajęcia odległej lokaty. To są minusy. A czy są jakieś
plusy? Otóż są i one. Konkursy powinny mobilizować do pracy samokształceniowej, rozwijać
zainteresowania, aktywizować do wykorzystywania umiejętności, które posiadamy. Poza tym
dodatkowym plusem jest możliwość sprawdzenia samego siebie i swoich możliwości oraz
satysfakcja w przypadku osiągnięcia sukcesu, poprawa wizerunku i stopni z przedmiotu
wiążącego się z dziedziną konkursu. Można też zyskać popularność, więcej sympatii, nawet
podziw i stać się autorytetem dla innych. Jaką zatem podjąć decyzję? Warto podjąć
wyzwanie, spróbować własnych sił, w końcu udział w konkursach przynosi wiele korzyści.
Warto zaryzykować, aby sprawdzić się na tle innych. Pamiętajmy, że sprawdzamy swoje siły
i umiejętności, a nie rodziców, rodzeństwa, sąsiadów. Prace konkursowe wykonujmy
samodzielnie, bo tylko nasz trud i serce włożone w przygotowanie prac da nam pełną
satysfakcję. Warto jest chociaż raz wyzwolić nieco więcej adrenaliny
i popróbować smaku rywalizacji i wziąć udział w konkursie.

Kto czyta ten, żyje wielokrotnie – konkurs czytelniczy
W dobie telewizji, Internetu i innych osiągnięć techniki XXI wieku czytanie
książek, w pojęciu niektórych osób, staje się zajęciem archaicznym. Jednak tak naprawdę,
książki nie jest w stanie zastąpić nawet najlepszy film, gra komputerowa czy też audycja.
Zdobywanie wiedzy polega na umiejętności czytania ze zrozumieniem. Trudno mówić
o sukcesach w nauce bez umiejętności sztuki czytania, którą to może posiąść uczeń jedynie
poprzez bezpośredni kontakt z książką. Chcąc zachęcić uczniów do częstszego sięgania po
lekturę zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym: „Kto czyta, ten żyje wielokrotnie”
organizowanym przez szkolną bibliotekę. Zwycięzcą konkursu będzie uczeń, który przeczyta
największą ilość książek i wykaże się znajomością treści lektur podczas rozmowy
z nauczycielem bibliotekarzem. Konkurs przewidziany jest dla dwóch kategorii wiekowych :
dla nauczania zintegrowanego oraz dla klas IV-VI. Warto wiedzieć, że przeciętny uczeń
naszej szkoły w I półroczu przeczytał 12,7 książek, z czego uczniowie nauczania
zintegrowanego przeczytali średnio 15,3 książek. Najwięcej czytają pierwszoklasiści- średnio
33,4 książek , w drugiej klasie średnia przeczytanych książek wyniosła 18 , w klasie trzeciej
6, 9 książek. W klasach starszych średnia maleje proporcjonalnie do wieku i tak czwartacy
czytają średnio 4,2 książek, w piątej klasie na ucznia średnio przypada 7,3 przeczytanych
pozycji, a szóstoklasiści ograniczają się jedynie do lektur obowiązkowych czytając średnio po

3 książki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 czerwca, a na zwycięzców
czekają wartościowe nagrody.

W ubiegłym numerze redakcja naszego czasopisma ogłosiła konkurs na
najpiękniejszy wiersz walentynkowy. Wasze wiersze z dedykacjami zamieszczone zostały
w poczcie walentynkowej. Trudno było wyłonić zwycięzcę, gdyż wszystkie wiersze
reprezentowały jednakowy poziom, dlatego postanowiliśmy, że o tym do kogo należeć będzie
biały miś, zadecyduje ślepy los. Drogą losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Został
nim…Patryk Gilarski- uczeń klasy czwartej. Szczęściu należy pomagać. Tak też uczynił nasz
zwycięzca.
Patrykzamieścił
w
czasopiśmie
największą
ilość
wierszy
z dedykacjami dla koleżanek i kolegów ze swojej klasy. Gratulujemy Ci Patryku.

Podziękowanie w akcji „Góra grosza”.

23 lutego 2011r. w budynku Szkoły Podstawowej
w Rudołowicach odbyło się VIII Spotkanie Miłośników
Historii i Tradycji poświęcone podsumowaniu realizacji
projektów dotyczących historii zabytków oraz kapliczek
i krzyży przydrożnych. W spotkaniu wzięli udział
nauczyciele i dyrektor szkoły oraz zainteresowani
tematem mieszkańcy naszej wioski, wśród których
znalazło się też kilku uczniów kl. VI oraz spora grupka
młodzieży, dla której poznanie historii wsi jest bardzo
ważne. Spotkanie prowadził główny inicjator
i organizator projektów - dyr. szk. mgr Mariusz Baran,
a pomagały mu panie mgr Barbara Kowal i stażystka
mgr Anna Leja. Pan Dyrektor w barwny i ciekawy
sposób przedstawił zebranym historię zabytków
Rudołowic oraz przybliżył im legendy dotyczące
kapliczek i krzyży przydrożnych. Każda opowieść była
ilustrowana pięknymi zdjęciami, a całość ukazała się
również drukiem. Ponadto zebrani zostali zapoznani
z twórczością uczniów szkoły na temat historii wsi.
Były to wiersze, legendy oraz prace plastyczne.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość
obejrzenia „Kroniki Szkolnej Izby Pamięci oraz
Cyklicznych Spotkań Miłośników Historii i Tradycji
Rudołowic”
sporządzonej
przez
stażystkę
mgr Małgorzatę Gilarską oraz dokumentacji wycieczek
uczniowskich śladami historii naszego regionu. Po
zakończeniu podsumowania w krótkiej dyskusji przy
herbatce i ciastku jedna z uczestniczek wyraziła podziw
i uznanie dla ogromu pracy włożonej przez nauczycieli
w zbieranie materiałów i ich dokumentowanie.
Zwrócono także uwagę na pewne sprawy wymagające
korekty, w następnych wydaniach publikacji ,,Kapliczki
i krzyże przydrożne Rudołowic". Na zakończenie
spotkania zebrani zwiedzili Szkolną Izbę Pamięci, gdzie
zgromadzono różnorodne eksponaty. Są tam fotokopie
bardzo starych dokumentów, dawne narzędzia, garnki,
zdjęcia, ubiory i wiele innych rzeczy. Szczególnie rzuca
się w oczy ,,Szopka Stryka Mroza". oraz współczesny
wieniec dożynkowy będący wierną kopią kapliczki
św. Agaty.
/Marcin Rogus/

Dyrektor szkoły prowadzący spotkanie
oraz zebrani goście Pan Augustyn Łanda
i grupa młodzieży

Miłośnicy historii: Pan Wiesław Guziak,
panie: Maria Gilarska, Małgorzata Piatek

Opowieść o krzyżu i kapliczce w Zmyślówce
Pomiędzy Rudołowicami a Mokrą, wśród pól, pod lasem w malowniczo usytuowanej dolince
stoi kilka gospodarstw, tworzących przysiółek nazywany Zmyślówką. Wchodząc do niego od
strony Rudołowic szeroką, polną drogą, napotykamy na metalowy krzyż. Na przykręconej
metalowej tablicy widnieje napis:
„ Skupień Aleksander- zginął od kuli bandytów -Rolnik z Czelatyc przeżywszy 63 lata.
1947 rok.
Krzyż ten upamiętnia tragiczne wydarzenie wciąż żywe w pamięci mieszkańców Rudołowic,
o których opowiedziała nam pani Krystyna Wajda. Według jej relacji miało ono miejsce
2 maja 1947 roku w piątek- dzień targowy. Pan Aleksander Skupień- gospodarz z Czelatyc wracał
z Jarosławia po udanej transakcji handlowej. Sprzedał w mieście pewnemu rzeźnikowi krowę. Rzeźnik ten
nie był człowiekiem uczciwym, ponieważ nakazał swojemu synowi, aby z kolegą pojechali rowerami za
gospodarzem i odebrali przy pierwszej sprzyjającej okazji pieniądze. Należy dodać, że ludzie ci, jak to często
bywało po wojnie, mieli przy sobie broń..
Na drodze panował wzmożony ruch. Jedni wracali z targu, inni gospodarze wieźli na sprzedaż swoje
wyroby. Dopiero, gdy pan Aleksander Skupień wszedł za las na polną drogę wiodącą na skróty do
Rudołowic, ruch ustał. Na polach spokojnie pracowali ludzie. Wśród nich wiosenne prace polowe parą
koni wykonywał pan Antoni Bojarski-gospodarz ze Zmyślówki. Towarzyszyła mu córka. W tym
momencie, nasłani przez rzeźnika ludzie „dopadli” pana Aleksandra. Padły dwa strzały i gospodarz
z Czelatyc osunął się nieżywy. Całe zajście widział pan Bojarski. Oddał córce lejce, a sam puścił się
w pogoń za zabójcami. Biegnąc krzyczał: „Łapać bandytów-zabili człowieka”. Ostrzegał w ten sposób
pracujących w polu rolników. Spłoszeni pogonią zabójcy, skierowali się w stronę Jankowic. Nie
wiedzieli, że tam stacjonuje wojsko, przebywające na poligonie. Żołnierze otoczyli uciekinierów.
Przerażony syn rzeźnika, chcąc uniknąć kary, zastrzelił się. Ujęto jego kolegę, który zdał szczegółową
relację całego zajścia. Rzeźnik i jego wspólnik zostali uwięzieni. Natomiast ciało zastrzelonego
gospodarza z Czelatyc zabrała rodzina i pochowała na Cmentarzu Parafialnym w Rokietnicy. Miejsce,
w którym rozegrała się tragedia, rodzina upamiętniła, stawiając drewniany krzyż z napisem: 2 maja
1947 roku. Z biegiem czasu drewno spróchniało i krzyż zaczął chylić się ku upadkowi. Córka pana
Aleksandra Skupienia- Helena poprosiła znajomego ze wspólnych pielgrzymek do Kalwarii, aby
postawił w miejscu krzyża drewnianego żelazny. Pan Władysław Wajda, bo tak nazywał się znajomy
mieszkaniec Rudołowic, spełnił prośbę pani Heleny. Obok metalowego krzyża zasadził ozdobne krzewy
i kwiaty. Są to niemi świadkowie tragedii sprzed lat.

Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej w Zmyślówce.

Mijając metalowy krzyż upamiętniający tragiczną śmierć Aleksandra Skupienia przy polnej drodze
z Rudołowic do Zmyślówki, tuż przy samym przysiołku pod lasem, stoi kapliczka Matki Boskiej
Różańcowej. Historię tej budowli poznaliśmy dzięki dokładnej relacji pani Krystyny Wajdymieszkanki Rudołowic. Opowiadanie to łączy się z dziejami rodziny Homów. Pani Małgorzata rodem
ze wsi Gać, poślubiła Stanisława Homę z sąsiedniej Markowej. Kupili niewielkie gospodarstwo
w Zmyślówce. Zamieszkali w starym domu. W 1915 roku pan Stanisław Homa wyjechał „za
chlebem” do Ameryki. Po pięciu latach postanowił powrócić z ciężko zapracowanymi pieniędzmi do
domu. Podczas rejsu statkiem do Polski zerwała się burza. Spienione fale chwiały okrętem jak łupiną.
Przerażeni pasażerowie żegnali się z życiem. Pan Stanisław Homa modlił się na różańcu.
Obiecał Matce Boskiej, że gdy szczęśliwie powróci do żony i dzieci, wystawi jako votum dziękczynne
kapliczkę. Niestety, słowa nie dotrzymał. Po powrocie wybudował dom, kupił pole, a daną podczas
rejsu obietnicę odkładał na później. Tak mijały lata. W 1958 roku zmarł. Jego córka Kazimiera często
rozmawiała z siostrą i matką na temat budowy kapliczki. Chciała, aby słowo dane przez jej ojca,
zostało wypełnione. W 1962 roku dwaj zięciowie pana Stanisława Homy: Szymon Dańczura mąż
Kazimiery oraz pan Kucab z Pawłosiowa wznieśli kapliczkę i wstawili do niej figurkę Matki Boskiej
Różańcowej. Tego samego roku poświęcił ją proboszcz z Rudołowic-ksiądz Andrzej Piasecki.
Dopiero wtedy obietnica pana Stanisława Homy została wypełniona. Do dzisiaj przy kapliczce tej
mieszkańcy Zmyślówki gromadzą się na nabożeństwa majowe.

Piszą o nas inni...

„Corrida ortograficzna, czyli walczymy
z bykami”

Runda II

PRZECZYTAJ GAZETKĘ, OTWÓRZ SŁOWNICZEK,
A SZÓSTEK BĘDZIE PEŁNY DZIENNICZEK!!!

PISOWNIA WYRAZÓW Z „RZ”

Pisz „rz” wtedy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się r

morze bo morski

figurze bo figura

górzysty bo górski

parzysty bo para

Pisz „rz” po spółgłoskach:

Brzeg, brzezina, brzdąc, brzoskwinia,

Krzak, krzywizna, skrzypieć, krzątać,

Drzemka, drzazga, drzwi, drzewina,

Chrzan, chrząszcz, chrzęścić,

Przyjść, przywołać, przesłuchanie,
Trzepak, trzeba, trzos, trzaskanie,

chrząstka, chrzest,
Wrzawa, wrzos, wrzeciono, Wrzeszcz,
Ujrzeć, spojrzeć, dojrzewanie – przez

Grzecznie, grzeszyć, grzebień,

„rz” piszcie panowie, panie!

grządka,

Rz” piszemy również w nazwach zawodów zakończonych na –arz, -erz:

pisarz

lekarz

Także pisz od niechcenia, chociaż się nie wymienia:
Talerz i talerzyk,
Kołnierz i kołnierzyk,
Korytarz i korytarzyk.

malarz

Kiedy zaczyna się wiosna?
Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej to 21 marca.
Wiosna astronomiczna zaczyna się w momencie gdy Słońce :przekracza”
równik, ma to miejsce 20 lub 21 marca.

Tradycje, obrzędy i zwyczaje wiosenne!
Jako,
że
pierwszy
dzień
wiosny
związany
jest
z
końcem
zimy
i przebudzeniem się przyrody do życia, miał on przez wieki ogromny wpływ na ludzi. Jeszcze
z czasów pogańskich pochodzi święto wiosny o nazwie „Jare” – bogate w obrzędy powitania
wiosny. Niektóre z tych obrzędów np.: topienie Marzanny znane i praktykowane są do dzisiaj.
Także malowanie jajek, czy śmigus – dyngus utożsamiane dzisiaj z Wielkanocą związane są
z obrzędami Słowian. Jajko było symbolem życia, a oblewanie wodą symbolizowało
pozimowe oczyszczanie i w pewnym sensie dawało sygnał „skończyła się zima, już można
szaleć”.
Z najnowszych zwyczajów związanych z przywitaniem pierwszego dnia wiosny należy
wymienić urywanie się uczniów i studentów z zajęć, czyli „wagary”, które z reguły w ten
jeden dzień w roku są tolerowane przez nauczycieli i opiekunów.

Tuż przy ziemi niziutko,
Płatki z łodyżką krótką.
Fioletowe, wesołe, bo to przecież .........
(fiołek)
Zgadnij, w jakich kwiatkach
Można znaleźć brata?
(bratki)
Gdy się schowa za chmury,
świat się staje ponury.
A weselej na świecie,
kiedy śmieje się z góry?
((ssłłoońńccee))
/Kamila Górska/

KILKA SŁÓW O MARZANNIE
W nocy z 20 na 21 marca słońce wchodzi w znak Barana. Zaczyna się astronomiczna wiosna,
pora roku od zarania dziejów oczekiwana z niecierpliwością i witana z radością. Dzieci
zaczną wypatrywać pierwszego bociana – zwiastuna wiosny i pójdą topić Marzannę. Śniegi
stopnieją, trawa się zazieleni, a ptaki zaczną radośnie ćwierkać. Dziś wiemy, że taka jest kolej
rzeczy, ale nasi pradziadowie myśleli trochę inaczej. Sądzili, że wiosna nadejdzie szybciej,
jeśli jej w tym pomogą. Dlatego przygotowywali się do niej bardzo starannie. Dawniej
wierzono, że czwarta niedziela postu poprzedzającego Wielkanoc jest dniem walki zimy
z wiosną. Dzień ten określano mianem śmiertelnej niedzieli. Tego dnia dokonywało się
zwycięstwo życia nad śmiercią, dzień uzyskiwał przewagę nad nocą a jasność nad
ciemnością. Śmiertelna niedziela otwierała ciekawy okres obrzędowy, zwany Śródpościem.
Najważniejszym wydarzeniem Śródpościa było topienie Marzanny – personifikacji zimy
i śmierci. Marzanna jest zwana również Moreną, Marzaniokiem (na Śląsku), Śmiercichą,
Śmiertką, Śmierteczką, Śmiercią (w Wielkopolsce i na Podhalu). Wszystkie nazwy, w mniej
lub bardziej dosłowny sposób, odwoływały się do zmory, moru, śmierci, ponieważ Marzanna
była uważana właśnie za uosobienie śmierci, zimy i chorób. Powszechne było przekonanie, że
jej unicestwienie spowoduje szybkie nadejście wiosny. Topiono ją pod koniec zimy lub tuż po
pierwszych symptomach wiosny. Marzannę wynoszono ze wsi całą gromadą, po lub w trakcie
zabawy. Niesiono ją ponad głowami albo wieziono na taczce. Kukłę wyobrażającą postać
ludzką palono lub wrzucano w nurt rzeki, stawu, jeziora. Topiono ją po uprzednim rozebraniu
z szat i wzniesieniu do nieba. Potem Marzannę oddawano wodzie, a właściwie jej władcom,
od których zależało powodzenie pracy włożonej w uprawę ziemi. Do Marzanny podchodzono
z szacunkiem. Jej resztki rozrzucano po polach, bo wierzono, że dzięki temu ziemia będzie
obficiej owocować. Opis topienia Marzanny podany w XVI-wiecznej "Kronice polskiej"
Marcina Bielskiego jest zadziwiająco aktualny:
"Za mej to jeszcze pamięci był ten obyczaj u nas jeszcze po wsiach, iż w Białą Niedzielę
w poście topili bałwana, jeden ubrawszy snop konopi albo słomy w odzienie człowiecze, który
wszystka wieś prowadziła, gdzie najbliżej było jakie jeziorko czy kałuża, tam zebrawszy
z niego odzienie wrzucali do wody, śpiewając żartobliwie:
Śmierć się wije u płotu,
szukający kłopotu etc.
Potem najprędzej do domu od tego miejsca bieżali, który albo która się wtenczas powaliła
albo powalił, wróżbę tę mieli, iż tego roku umrze. Zwali tego bałwana Marzanna".
Marzanna najczęściej wyobrażała postać kobiety, ale np. na Śląsku chłopcy topili również
kukłę mężczyzny, czyli wspomnianego już Marzanioka. Śmiercichę robiono zazwyczaj
z wiechcia słomy, który okręcano białym płótnem, ozdabiano wstążkami i koralami. Śląską
maszkarę ubierano bardziej bogato, w strój druhny weselnej: białą bluzkę, kwiecistą spódnicę,
fartuch, gorset, chustę na ramiona, korale, wianek z kwiatów i wstążki w słomianych
warkoczach. Marzanną-Śmiercichą mogła być również lalka z gałganków lub kupiona
w sklepie, ale musiała mieć białą sukienkę. Kiedy się rozgniewa groźna Pani Zima, Zmienia
się w Marzannę i władać zaczyna. Sypie gęstym śniegiem, wody skuwa lodem, Sroga,
rozgniewana, powiewa wciąż chłodem. Marzanno, Marzanno, odpływaj prosimy!
Nie chcemy już więcej żadnych śladów zimy!

WYWOŁYWANIE WIOSNY
Po utopieniu Marzanny przychodziła kolej na wywoływanie wiosny. Zwyczaj ten zachował
się głównie u wschodnich Słowian jako "zaklinanie" lub "hukanie" wiosny. Wielkorusini
zaklinanie wiosny zaczynali już 1 marca. Tego dnia dzieci i dziewczęta wychodziły na dachy,
wzgórza i śpiewając prosiły wiosnę o łaskawe przybycie i przyniesienie darów. Rytuał ten
powtarzano przez cały marzec, a czasami jeszcze dłużej. Czekano na znak świadczący o tym,
że prośby i zabiegi ludu zostały dostrzeżone. Tym znakiem był pierwszy wiosenny grzmot.
Wierzono, że otwierał on ziemię. Nadejście wiosny zwiastowało też pojawienie się pewnych
gatunków ptaków, zwykle skowronka, jaskółki, bociana lub kukułki. Miały one przynosić
klucze, którymi wiosna otwierała ziemię, aby ta mogła wypuścić roślinność. Ledwo
Marzanna popłynęła z zimą do morza, a już wnoszono do wsi kolorowy, zielony gaik – maik.
Była to gałąź sosny lub świerku, pięknie przystrojona wstążkami i ozdobami z papieru,
czasami z lalką umieszczoną u szczytu. Gaik – symbol wiosny – wędrował od chaty do chaty
z radosnym śpiewem. Od kilkudziesięciu lat obrzęd powitania wiosny jest już przede
wszystkim zabawą dzieci i młodzieży, łączoną z początkiem kalendarzowej wiosny.
Uczniowie ogłosili pierwszy dzień wiosny "Dniem Wagarowicza", w którym to w radosnych
nastrojach i wymyślnych strojach, wręcz karnawałowych, świętują dzień bez szkoły. Mogą
w wodzie utopić nie tylko kukłę Marzanny, ale przy okazji również niedole i smutki
uczniowskie. Płyń sobie Marzanno Szumiącym potokiem, Nad morze szerokie, Nad morze
głębokie. Zgiń, przepadnij zimo, I nie wracaj do nas, Na przyjęcie wiosny. Otwórzmy
ramiona

„ KIEDY BOCIAN PRZYLECI, MOGĄ WYJŚĆ NA DWÓR DZIECI”
Według wierzeń ludowych przylatujące bociany zbierają na swe skrzydła resztki śniegu
i sprowadzają wiosnę. Od wieków gospodarze prześcigali się w zachęcaniu tych ptaków do
zakładania gniazd w ich zagrodach, bo bociany – oprócz swych wiosennych zasług –
zapewniają również szczęście i pokój. Na powitanie ptaków powracających z ciepłych krajów
w Polsce południowo-wschodniej i na Kurpiach pieczono specjalne bułeczki w kształcie
bocianich łap i wkładano je do gniazd. Ten, kto pierwszy zobaczył przylatującego bociana,
miał zapewnione szczęście.

„To lubię”
Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. Dni są coraz dłuższe, a noce krótsze. Słońce
coraz mocniej przygrzewa, drzewa wypuszczają młode pąki, a z ziemi wyrasta zieloniutka
trawka. Zakwitają najpiękniejsze, bo wiosenne kwiaty, przylatują bociany, szpaki, zaczynają
swój koncert szare skowronki. Lubię wyjść na długi spacer, aby rozkoszować się pięknem
budzącej do życia przyrody. / Paulina Kisiel/

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami.
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.

