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Majowe Święta-uroczysty apel.
11 maja 2011 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy
majowych świąt. Jak wiadomo, maj obfituje w wielkie historyczne
wydarzenia. Przypomnijmy niektóre z nich: 1 maja Święto Pracy, 2
maja Dzień Flagi, dzień później rocznica uchwalenia Konstytucji 3
Maja 8 maja Dzień Zwycięstwa. Warto pamiętać datę 18 maja 1944
roku, kiedy to po ciężkich bojach stoczonych o Monte Cassinoprzemyślanin p.por. Kazimierz Gurbiel zatknął biało- czerwoną flagę na szczycie
okupionej polską krwią góry. Wszystkie te wydarzenia zostały upamiętnione w części
artystycznej przygotowanej przez uczniów oddziału przedszkolnego pod kierunkiem
pani Doroty Mazur oraz piątoklasistów. Najmłodsi koledzy dali nam niezapomnianą
lekcję patriotyzmu. Ze wzruszającą prostotą właściwą tylko dzieciom opowiedzieli
historię godła i naszych barw narodowych oraz zaśpiewali piosenki o ojczyźnie.
Natomiast piątoklasiści pod kierunkiem swojej wychowawczyni Barbary Kowal
przygotowali montaż poetycko- muzyczny, w którym wykorzystali poezję Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego oraz polskie pieśni patriotyczne z różnych okresów
historycznych. Podczas akademii panowała cisza, świadcząca o zainteresowaniu widzów,
a wysiłki małych aktorów wynagrodzono gromkimi brawami.
/Red.Paulina Zagrobelna i Paulina Kurpiel/

/
.

Uczniowie klasy piątej : Karolina Wajda, Damian
Biegus, Barbara Biegus, Adam Grzeszczak, Piotr
Guziak, niewidoczni na zdjęciu: Paulina Kisiel,
Piotr Gilarski.
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Uczniowie oddziału przedszkolnego : Natalia Kędzior,
Patryk Trzak, Klaudia Potoczna, Wiktoria Sas, Kamil
Czyż, Łukasz Kozdrój, Piotr Biegus.

Pierwszy egzamin trzecioklasistów.
17 maja uczniowie klasy III naszej szkoły, wzięli udział w Ogólnopolskim
Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty, który weryfikował kompetencje
uczniów z języka polskiego oraz matematyki.Na twarzach małych
uczniów
podczas rozwiązywania zadań widać było skupienie i
determinację wskazującą na chęć osiągnięcia dobrego wyniku.Na teście
trzecioklasisty z tego pierwszego przedmiotu zostało sprawdzone czytanie ze
zrozumieniem na podstawie bajki "Zając i żółw". Uczniowie musieli też podzielić
wyrazy na części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, napisać ogłoszenie,
wyjaśnić znaczenie przysłów, znaleźć wyrazy o podobnym znaczeniu.W części
matematycznej pojawiło się dodawanie, mnożenie, zadania z treścią. Uczniowie musieli
m.in. określić czas, obliczyć obwód prostokąta i ilość zużywanej wody w czasie
kąpieli.Wyniki wtorkowego testu za trzy lata porównane zostaną z wynikami, jakie ci
sami uczniowie osiągną podczas sprawdzianu szóstoklasistów.Egzamin organizowany
był przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szczegółowe wyniki egzaminów dotrą do
szkół dopiero z końcem czerwca. Wraz z nimi CKE przygotuje także wskazówki dla nauczycieli,
jak interpretować osiągnięcia dziesięciolatków

/Pani Anna Korneluk/

Spacerkiem po szkolnym parku
Jeszcze niedawno było tu szaro i smutno, aż w końcu maj zawitał do
parku. Tuż przed wejściem do szkoły wznoszą ku słońcu swoje małe i
wdzięczne główki begonie. Chodnik prowadzący od przystanku PKS
zdobią tuje, które dzielnie przetrwały zimowe mrozy. Alejka kończy
się w ogrodzie. Rosnące w nim różane krzewy obsypane już pąkami czekają, aby ukazać
swe kwiaty w pełnej krasie. Po drugiej stronie budynku powstał zupełnie nowy ogródek.
Zdobią go różaneczniki i małe iglaczki. Spod czarnej ziemi nieśmiało kiełkuje niedawno
posiana trawka.
Tak piękne otoczenie zawdzięczamy ciężkiej pracy naszych
pracowników obsługi, zaangażowaniu rodziców i pana dyrektora. Dzięki nim spacer
parkowymi alejami jest prawdziwą przyjemnością. / Paulina Kurpiel/

Widok z okna na ogródek przed szkołą i alejkę od strony sklepu
3

Dyskoteka w szkole.
19 maja 2011 r. samorząd uczniowski zorganizował szkolną dyskotekę-pożegnanie klasy
szóstej. Bawiliśmy się w uszczuplonym składzie, ponieważ wielu uczniów nie przyszło.
Zabawa trwała do 19.00. Skończyliśmy ją wcześniej. Na parkiecie królowały dziewczyny
w pięknych, dyskotekowych kreacjach.Chłopcy woleli wygodnie siedzieć przy sprzęcie i
przyglądać się układom tanecznym swoich koleżanek. Tylko nieliczni zdecydowali się na
wspólną zabawę, a szkoda!/ wzdychają dziewczyny/. Opiekę podczas zabawy
sprawowały panie: Alina Jandła, Maria Sęk i Barbara Kowal.
/ Wiktoria Małysa i Paulina Leszczak/

Spotkanie z „Panem Andersenem”
11 maja dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III wzięli
udział w spektaklu pt.”Pan Andersen” .W jarosławskim MOK-u
Narodowy Teatr Edukacji wystawił dla najmłodszych widzów trzy
baśnie: „Calineczkę”, „Brzydkie kaczątko”, „Nowe szaty cesarza”.
Teksty tych baśni przełożone na język sceny stworzyły tętniące
życiem, pełne dynamicznych zwrotów akcji kolorowe obrazy.
Głównym zadaniem adaptacji było wyartykułowanie takich uniwersalnych wartości jak:
przyjaźń, tolerancja, dobro i prawda. Było więc miejsce na radość i smutek, na łzy i
śmiech. Wstęp przeplatany licznymi piosenkami, był doskonałym zaproszeniem do
zabawy.
/Pani Maria Piątek/

Na kalwaryjskich dróżkach.
Piękna pogoda towarzyszyła drugoklasistom, którzy wraz z rodzicami wybrali się na
doroczną pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskej. Nad duchową „oprawą” wyjazdu czuwał
ks.proboszcz Bernard Guzy. Prowadził pielgrzymów po kalwaryjskich dróżkach, modlił
się przy kapliczkach. O godzinie 11.00 odprawił mszę św. przed cudownym obrazem
Bieszczadzkiej Pani w intencji dzieci i ich rodzin. Piękny krajobraz, atmosfera modlitwy
i mnóstwo zdjęć sprawią, że wyjazd ten pozostanie na długo w pamięci dzieci i ich
rodziców.
/ Pani Maria Piątek/
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Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
28 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół w Roźwienicy odbył się Turniej Wiedzy o
Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Konkurs przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy
etap to rozwiązywanie testów, drugi – jazda sprawnościowa po torze przeszkód. Celem
turnieju jest popularyzacja zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie
nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym w charakterze rowerzystów.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Krystian Żeńczak, Mateusz Gołąb,
Adam Grzeszczak.
/ Pani Maria Sęk/

Jan Paweł II, dlaczego święty?
Karol Wojtyła zanim został wybrany na urząd
papieża był pierwszorzędnym księdzem,
biskupem, a przede wszystkim człowiekiem
stanowiącym wzór do naśladowania. Kochał
Boga i ludzi, pomagała im, wspierał i
doradzał. Ten niezwykły człowiek zasłużył na
miano świętego. Już od najmłodszych lat
uwielbiał się modlić. Codziennie przed
lekcjami chodził do kościoła, był prezesem
kółka ministranckiego. Po każdej odrobionej
pracy domowej modlił się. Jego wiara z dnia
na dzień pogłębiała się. Brał udział we
wszystkich praktykach kościelnych, często
zamieniał zabawy na modlitwę. W ten sposób chciał być bliżej Boga. Lolek, bo tak
zdrobniale nazywali go koledzy, uwielbiał wycieczki krajoznawcze, kochał grać w piłkę
nożną i jeździć na nartach. Był ruchliwym i energicznym chłopcem. Nigdy się nie nudził
i miał wokół siebie mnóstwo przyjaciół. Od najmłodszych lat pomagał innym. Pomimo
trudnej sytuacji rodzinnej zachowywał radość i pogodę ducha. Uważał, że człowiek
powinien cieszyć się z tego, co posiada. Gdy został papieżem nie zmienił się, nadal
podróżował, spotykał się z ludźmi. Był otwarty na potrzeby innych. Potępiał terroryzm,
ale też uczył trudnej sztuki przebaczania, nawet przestępcom. Odwiedził w więzieniu
człowieka, który targnął się na Jego życie. W ludziach zawsze dostrzegał wnętrze,
dlatego nigdy obojętnie nie przechodził obok potrzebujących. Tulił i pocieszał
trędowatych, modlił się za chorych i cierpiących. Uwielbiał spotkania z wiernymi i
rozmowy z młodzieżą. Właśnie dla niej ustanowił Dni Młodzieży. Wychował wiele
milionów młodych ludzi, którzy z dumą nazywają się pokoleniem Jana Pawła II.
Chociaż nie ma już naszego ukochanego Papieża wśród nas, zawsze zachowamy Go w
pamięci. Uważam, że Jan Paweł II w pełni zasłużył na miano świętego. /
/Kamila Górska/
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Ewa Farna w Jarosławiu.
Ewa Farna jest idolką nastolatek, które nie tylko
słuchają piosenek, ale też są zafascynowane jej
karierą. Niedawno ta wokalistka wystąpiła z
koncertem podczas jarosławskich juwenaliów.
Pojawiła się na scenie z niewielkim opóźnieniem
zapraszana
burzliwymi
oklaskami
przez
młodzieżową publiczność. Swój recital rozpoczęła
piosenką „Kto więcej da”, a zakończyła największym
przebojem „ Cicho”. W repertuarze miała jeszcze
inne utwory, chociażby takie jak: „Ushera”, „Katy
Perry”, „Rihanny”, przy których publiczność
świetnie się bawiła. Pomimo, że koncert miał
zakończyć się o 21.30, jednak publiczność prosiła o
liczne bisy, przedłużając to niezwykle miłe spotkanie
do 22:00. Koncert był wielkim przeżyciem dla całej
licznie zgromadzonej publiczności, która wracała do domów nucąc łatwo wpadające w
ucho przeboje usłyszane na koncercie.
/ Wiktoria Małysa/

Warto czasem coś poczytać…
Często słyszymy, że młodzież mało lub w ogóle nie czyta. Woli
wgapiać się w telewizor lub godzinami przesiadywać przed
komputerem. Zgadzam się z tą opinią, ale uważam też, że dobra
książka nigdy nie zostanie wyparta przez inne środki przekazu i
zawsze będzie miała swoich zwolenników. Na pewno nie będzie to
zdecydowana większość młodzieży, ale spora grupa. Dla tych,
którzy lubią poczytać polecam książki Hanny Ożogowskiej.
Ostatnio zupełnie przypadkowo trafiłam na powieść „ Za minutę
pierwsza miłość”. Autorka opowiada historię uczniów i ich
miłosne rozterki, opisuje psikusy i figle płatane nauczycielom.
Akcja ciekawa, płynie wartko, język barwny sprawiają, że czyta
się z zapartym tchem. Polecam też inne książki tej autorki. Dla
tych, którzy chcieliby sięgnąć po ciekawą lekturę przypomnę takie
tytuły jak: „Dziewczyna i chłopak”, „Tajemnica zielonej pieczęci”,
„Chłopak na opak”.
Paulina Kurpiel
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Gminne Zawody w Trójboju i Czwórboju w Rudołowicach
W dniu 10 maja 2011 r. na stadionie w Rudołowicach odbyły się Gminne Zawody
w 3-boju i 4-Boju L.A. rozgrywane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W zmaganiach wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Roźwienica. Zawody
rozgrywane były przy pięknej słonecznej pogodzie oraz zachowaniu zasad sportowej
rywalizacji. W ramach 3-bóju L.A. zawodnicy zmagali się z biegiem na 60 metrów,
rzutem piłeczką palantową oraz skokiem w dal, drużyny występowały w 5 osobowych
składach ,z czego 4 najlepsze wyniki decydowały o miejscu drużyny w końcowej
klasyfikacji.
TABELA KOŃCOWA 3-BOJU LEKKOATLETYCZNEGO
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
1. TYNIOWICE
1. WOLA WĘGIERSKA
2. RUDOŁOWICE
2. ROŹWIENICA
3. WOLA WĘGIERSKA
3. RUDOŁOWICE
4. ROŹWIENICA
4. TYNIOWICE
5. WĘGIERKA
5. WĘGIERKA
W 4-bóju L.A. zawodnicy mieli do pokonania z bieg na 60 metrów, rzut piłeczką
palantową, skok w dal oraz bieg na 600 metrów – dziewczęta i bieg na 1000 metrów –
chłopcy. Drużyny występowały w 6 osobowych składach, z czego 5 najlepszych wyników
decydowało o końcowej klasyfikacji.

1.
2.
3.
4.
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TABELA KOŃCOWA 4-BOJU LEKKOATLETYCZNEGO
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
TYNIOWICE
1. TYNIOWICE
RUDOŁOWICE
2. ROŹWIENICA
WOLA WĘGIERSKA
3. RUDOŁOWICE
WĘGIERKA
4. WOLA WĘGIERSKA
5. WĘGIERKA

Na zakończenie zawodów zwycięskim zespołom wręczono pamiątkowe puchary i
dyplomy a mistrzowie gminy zapewnili sobie przepustkę do reprezentowania gminy na
zawodach powiatowych.

TURINIEJ „Z podwórka na stadion" o Puchar
Tymbarku
Do tegorocznej edycji turnieju "Z podwórka na stadion"
o Puchar Tymbarku, organizowanego przez PZPN dla
dziesięciolatków, zgłosiła się największa w historii tego turnieju
liczba zespołów - 6900.Turniej "Z podwórka na stadion"
przeznaczony dla dziewcząt i chłopców do lat 10 organizowany
jest przez Polski Związek Piłki Nożnej od 2001 r. Główną
nagrodą w turnieju jest Puchar Tymbarku oraz wyjazd na
jeden z najsłynniejszych i największych stadionów świata.
Uczestnicy tegorocznej - XI edycji - powalczą o wyjazd na
stadion klubu Ajax Amsterdam i trening w jednej z najlepszych
szkółek piłkarskich świata.

Eliminacje Powiatowe Turnieju o Puchar Tymbarku „ Z podwórka na
stadion”
W dniu 24 maja na stadionie JKS Jarosław odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju
o Puchar Tymbarku „ Z podwórka na stadion”. W zawodach wzięło udział 14 drużyn
z terenu powiatu Jarosławskiego. Drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego
„DRAGON” Rudołowice w wyniku losowania trafiła do grupy 2 wraz z zespołami:
SP Nr 9 Jarosław, SP Wierzbna oraz SP Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.
Wyniki spotkań – Grupa 2
SP Rudołowice - SP SN Jarosław 0:4
SP Wierzbna – SP Nr 9 Jarosław 1:3
SP SN Jarosław – SP Wierzbna
2:1
SP Rudołowice – SP Nr 9 Jarosław 0:1
SP Wierzbna – SP Rudołowice
0:0
Drużyna SP Rudołowice wystąpiła
w następującym składzie: Kamil Kowalik,
Kamil Łanda, Paweł Karpiński, Kamil
Kucab, Kamil Wota, Patryk Krzyżanowski,
–opiekunem drużyny był Mariusz Baran

XVI TURNIEJ im. Marka Wielgusa
XVI Turniej im. Marka Wielgusa to pierwszy w historii turniej dziecięcej piłki
nożnej mający status Mistrzostw Polski Jedenastolatków. To również promowanie zasad
sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży w ramach programu GRAM FAIR.
Wszyscy uczestnicy turnieju staną się ambasadorami akcji. Turniej przeznaczony jest
dla szkolnych drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców oraz Uczniowskich Klubów
Sportowych.
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12 maja 2011 r. na stadionie JKS Jarosław odbyły się eliminacje powiatowe XVI
Turnieju im. Marka Wielgusa, w zawodach wzięło udział 14 drużyn z terenu powiatu
Jarosławskiego. Drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON” Rudołowice
w wyniku losowania trafiła do grupy 2 wraz z zespołami: SP Nr 5 Jarosław, SP
Cieszacin Wielki, SP Radymno, SP Rokietnica. W swoich meczach nasi zawodnicy mimo
dużej ambicji, kropel potu pozostawionych na boisku oraz zmagania się z wysoką
temperaturą musieli uznać wyższość rywali. W rozegranych meczach padły następujące
wyniki:
UKS DRAGON Rudołowice – SP Rokietnica 0:5,
SP Radymno - UKS DRAGON Rudołowice
2:0
UKS DRAGON Rudołowice – SP Nr 5 Jarosław 0:1
SP Cieszacin Wielki - UKS DRAGON Rudołowice 2:1
Honorową bramkę w turnieju zdobył dla naszej drużyny
NORBERT PINDA najlepszy zawodnik w naszym
zespole.
Drużyna UKS DRAGON Rudołowice wystąpiła
w następującym składzie: Kamil Kowalik, Norbert
Pinda, Adrian Mikłasz, Patryk Gilarski, Przemysław
Fiałek, Michał Nakonieczny, Paweł Karpiński, Kamil
Kucab, Kamil Wota, Patryk Krzyżanowski, Michał
Wajda – opiekunem drużyny był Mariusz Baran

Gminne zawody w piłce nożnej
Gminne zawody w piłce nożnej, odbyły się w dniu 23 maja 2011 r. na stadionie
sportowym w Roźwienicy. Drużyna naszej szkoły składająca się głównie
z szóstoklasistów zajęła DRUGIE miejsce. W rozegranych meczach pokonała drużynę z
Tyniowic 3:2 i uległa Roźwienicy 1:3.

Wielki dzień drugoklasistów
1 maja 2011 roku na długo pozostanie w pamięci 21 drugoklasistów naszej parafii.
W tym dniu przyjęli po raz pierwszy komunię świętą. Ta doniosła uroczystość
rozpoczęła się o godzinie 11.00. Mszę św. odprawił ksiądz proboszcz Bernard Guzy,
natomiast kazanie wygłosił ksiądz wikariusz Tomasz Mozgowoj. W imieniu dzieci
podziękowania rodzicom i księżom złożyli przyjmujący po raz pierwszy komunię :
Aleksandra Górska, Dominika Brodacka, Arkadiusz Szczepanik i Maksymilian
Barszczak. Z naszej szkoły oprócz wymienionych wcześniej dzieci przyjęły do swych
serduszek Pana Jezusa : Aleksandra Gilarska, Patryk Kozdrój, Rajan Bolat, …Natalia
.Potoczna, Kacper Kurpiel, Bartosz Wojdyło, Remigiusz Zygmunt
Było to wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci, ich rodzin, ale też całej naszej parafialnej
społeczności
/ Kamila Górska/
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Aleksandra Gilarska, Aleksandra
Górska, Dominika Brodacka
cka

Dominika Brodacka, Aleksandra Górska,
Aleksandra Gilarska, Natalia Potoczna,
Arkadiusz Szczepanik, Patryk Kozdrój,
Maksymilian Barszczak, Bartosz Wojdyło,
Remigiusz Zygmunt, Kacper Kurpiel

Walne Zebranie
Założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji
Rudołowic.
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic działało na zasadzie luźnych
spotkań przy kawie i herbacie. Przychodzili na nie ludzie, którzy interesowali się
historią swojej Małej Ojczyzny. Mogli porozmawiać, podzielić się doświadczeniami,
przynosili pamiątki rodzinne, bogacili zbory Szkolnej Izby Pamięci. Mieli okazję
spotkań z zaproszonymi gośćmi, dla których historia regionu jest życiową pasją i
stanowi przedmiot naukowych dociekań. Rosnące zainteresowanie tego typu
działalnością sprawiło, że 11 maja br. zwołano Walne Zebranie Założycielskie
Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic, na którym powołano Zarząd,
w skład którego weszli:
Mariusz Baran – prezes
.
Tomasz Stec - zastępca prezesa
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Anna Piestrak - sekretarz
Leszek Podpinka – przewodniczący
Barbara Kowal - skarbnik
Augustyn Łanda- członek
Edward Dejniak – członek
Anna Leja
- sekretarz
Tomasz Kud - członek
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Ustalono też wysokość rocznej składki członkowskiej w wysokości 12 zł. Podjęto
pierwsze kroki zmierzające do zarejestrowania naszego Stowarzyszenia w Sądzie
Rejonowym
w Rzeszowie. Młode Stowarzyszenie posiada własną
stronę internetową rudolowice.net, na którą serdecznie
zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów kl.V
Karoliny Wajdy,Barbary Biegus,Piotra
Guziaka,Piotra Gilarskiego, Tobiasza Jabłońskiego,
Adama Grzeszczaka, Damiana Biegusa

Uczestnicy spotkania: pan Tomasz Stec,
pani Maria Gilarska, pan Wiesław
Guziak, pan Augustyn Łanda oraz
prowadzący pan Mariusz Baran

50 rad dla rodziców –Jak włączyć się w edukację
własnego dziecka?
1. Okazuj zainteresowanie i doceniaj pracę nauczycieli i dyrektora.
2. Otwórz się na pomysły nauczyciela, okaż dobrą wolę.
3. Słuchaj opinii innych o Twoim dziecku, staraj się zrozumieć ich punkt
widzenia.
4. Podziel się z nauczycielem swoją wiedzą o mocnych stronach, talentach i
zainteresowaniach swojego dziecka.
11

5. Bierz pod uwagę i powiedz nauczycielowi o oczekiwaniach i celach, jakie
sobie stawia twoje dziecko.
6. Nie żałuj czasu na rozmowy o postępach i trudnościach dziecka w szkole.
7. Bierz aktywny udział w zebraniach i dniach otwartych.
8. Ustal z nauczycielem najlepszy sposób komunikowania się z tobą (telefon,
e-mail, list, notatka w zeszycie dziecka).
9. Staraj się zrozumieć i zaakceptuj reguły obowiązujące dziecko w szkole;
nie podważaj ich znaczenia i nie pozwalaj na omijanie lub łamanie tych
zasad w domu (okazywanie szacunku starszym, poprawne zachowanie przy
stole, niepalenie papierosów, nieprzeklinanie itp.).
10. Korzystaj z możliwości przeprowadzanie nieformalnych rozmów,
nawiązywania kontaktów z nauczycielami, personelem szkoły, innymi
rodzicami.
11. Swoje wymagania, oczekiwania i uwagi przedstawiaj szczerze, otwarcie
i niezwłocznie. Niech nie mają okazji urosnąć do problemu.
12. Bierz udział w spotkaniach rodziców i pracy organów
przedstawicielskich.
13. Szukaj informacji o szkole, czytaj biuletyny;
14. Poznaj godziny dyżurów nauczycielskich
15. Zgromadź informacje na temat systemu oceniania i wymagań wobec
twojego dziecka (śródrocznych, na zakończenie semestru/roku, wymagań
egzaminacyjnych).
16. Poznaj przyjaciół i kolegów swojego dziecka a także ich rodziców.
17. Staraj się śledzić życie szkoły i w miarę możliwości uczestniczyć w
wydarzeniach organizowanych dla - lub z udziałem rodzin uczniów; pomóż
organizować takie imprezy.
18. Włącz się w tworzenie programu szkolnego.
19. Weź udział w organizowanych dla rodziców warsztatach lub
seminariach. Jeśli nie są organizowane podsuń szkole pomysł ich
zorganizowania.
20. Bierz udział w godzinach wychowawczych i lekcjach otwartych, na
które jesteś zapraszany.
21. Włącz się w organizacje imprez dla rodziców i rodzin organizowanych
przez szkołę (święto szkoły, sportowe zawody rodzinne, przedstawienia
teatrzyku szkolnego, aukcje na rzecz szkoły, piknik rodzicielski).
22. Włącz się w opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych, zaproponuj
swoją pomoc w ich prowadzeniu (opieka nad młodszymi dziećmi,
dowożenie dzieci na basen, do kina itp.).
23. W miarę możliwości wspieraj fundusz rodzicielski lub ofiaruj własną
pracę (od pomocy w drobnych remontach, szycia zasłon, przygotowywania
pomocy naukowych, pieczenia ciastek na imprezy szkolne,
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24. Ustal z nauczycielem plan postępowania w stosunku do twojego dziecka
zwłaszcza w sytuacji kryzysowej
25. Omawiaj ze swoim dzieckiem przebieg szkolnego dnia, dowiaduj się o
plany i ważne dla dziecka wydarzenia w zbliżającym się czasie.
26. Poznaj mocne i słabe strony dziecka w szkole.
27. Zadbaj, aby dziecko miało w domu wydzielone ciche i dobrze oświetlone
miejsce do nauki i odrabiania lekcji.
28. Pomóż swojemu dziecku zaplanować pracę, podzielić duże i trudne
zadania na małe kroki.
29. Ustal w miarę możliwości stałe godziny spokojnej pracy dziecka w domu
– w tym czasie nie angażuj go do innych czynności.
30. Okazuj szacunek dla pracy dziecka, doceniaj jego wysiłek.
31. Spróbuj znaleźć zajęcie (hobby, sport), które będziesz wykonywał razem
z dzieckiem.
32. Zachęcaj dziecko do podejmowania działań twórczych (malowania,
grania itp.), czytania książek, słuchania dobrej muzyki; czytajcie razem,
chociaż kilka minut każdego dnia.
33. Organizuj w miarę możliwości rodzinne wycieczki do biblioteki, ogrodu
zoologicznego, botanicznego, teatru, kina, na koncert, do muzeum, parku,
lasu itp., aby wykorzystać je jako sposobność do zdobycia nowych
ciekawych informacji.
34. Wspólnie z dzieckiem wybierz i zaplanuj programy telewizyjne, które
będzie mogło oglądać; gdy możesz, oglądaj je razem z nim i rozmawiaj o
tym, co widziało i czego się nauczyło.
35. Od czasu do czasu baw się z dzieckiem – graj w gry dydaktyczne,
towarzyskie, komputerowe itp.
36. Pomóż dziecku w zaplanowaniu przygotowań do klasówki,
sprawdzianu, egzaminu.
37. Pomóż zorganizować w szkole spotkania rodziców poświęcone wymianie
doświadczeń na temat „Jak pomagać swojemu dziecku w odrabianiu prac
domowych?”
38. Weź udział w szkolnym festiwalu nauki; zaoferuj szkole swoje zdolności,
talenty, umiejętności.
39. Podejmij się opieki nad uczniami w czasie zajęć popołudniowych i prac
porządkowych w szkole; weź udział w szkolnej wycieczce.
40. Pomóż zorganizować system rodzicielskiego wolontariatu w szkole.
41. Poznaj zasady szkolnego regulaminu i pomagaj nauczycielom w
utrzymywaniu dyscypliny.
42. Pomóż zorganizować prace społeczne uczniów.
43. Zaoferuj nieodpłatnie szkole swoje eksperckie usługi w dziedzinach, na
których się znasz i możesz pomóc.
44. Dowiedz się jak najwięcej na temat działań podejmowanych w stosunku
13

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dysleksją).
45. Podejmuj się funkcji społecznych w radach przedstawicielskich
rodziców, także na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
46. Zachęcaj swoje dziecko do pełnienia funkcji społecznych i udziału w
samorządzie uczniowskim i wspieraj je w działaniu.
47. Staraj się poznać prawo oświatowe w zakresie niezbędnym do
podejmowania odpowiedzialnej dyskusji o pracy szkoły; obserwuj zmiany
w prawie oświatowym i w miarę potrzeby zabieraj głos na temat kierunku
tych zmian.
48. Pomóż szkole w gromadzeniu dodatkowych funduszy, ubieganiu się o
dotacje, stypendia i granty oraz utrzymaniu w dobrym stanie majątku
szkolnego.
49. Wspieraj działania organizacji wychowawczych na terenie szkoły
swojego dziecka .
50. Zachęcaj i wspieraj swoje dziecko w działaniu społecznym na rzecz
potrzebujących pomocy; sam służ przykładehttp://www.ceo.org.pl

Kapliczka Serca Bożego

Od cmentarza na południe, na drugim wzgórzu, za
wsią, na granicy Rudołowic i Bystrowic stoi Kapliczka
Serca Bożego. Geneza jej wiąże się z konkretnym
wydarzeniem. Podczas mroźnej i śnieżnej zimy jechał
ksiądz z Rudołowic do Bystrowic z posługą ostatniego
namaszczenia. Na zakręcie wywróciły się tak
niefortunnie sanie, że do zaspy śnieżnej upadł wiatyk.
Poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Miejsce to
zostało upamiętnione wzniesieniem krzyża z napisem:
„ Zwłoki Pana Jezusa”. Wydarzenie to miało miejsce
pod koniec XIX wireku.
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W czasie I wojny światowej krzyż ten uległ zniszczeniu, a na jego miejscu
wybudowano kapliczkę, w której ściany wmurowano drewniane pozostałości po
krzyżu. Fundatorami jej byli Jan i Katarzyna Bzowscy z Rudołowic. Wznieśli ją
w 1920 roku jako wotum dziękczynne. W kapliczce tej stoi piękna figurka Serca
Bożego, którą wyrzeźbił głuchoniemy artysta pochodzący z Przemyśla. Na
zewnętrznych ścianach budowli wmurowane zostały tablice z fragmentami
modlitw.

Opowieść o tym, dlaczego nie odbywają się procesje do kapliczki
Serca Bożego…
Dawno temu pewien rolnik miał pole położone pomiędzy Bystrowicami a
Rudołowicami, niedaleko kapliczki Serca Bożego. Pewnej wiosny pracował na
tym polu. Orał ziemię od wczesnego ranka. Gdy zgłodniał, wybrał się na
śniadanie. Konie pozostawił na popas na pobliskiej łące. W tym czasie do
kościoła w Rudołowicach z Bystrowic szedł kondukt pogrzebowy. Gdy
przechodził obok kapliczki, pozostawione na popas konie zobaczyły
powiewające chorągwie i usłyszały śpiewy, spłoszyły się. Zerwały pęta i w
szaleńczym biegu wpadły w tłum wiernych tratując i raniąc dotkliwie ludzi. W
wyniku odniesionych ran zmarła jedna pobożna kobieta.Od tego tragicznego
wydarzenia nie są już organizowane procesje do kapliczki Serca Bożego
położonej wśród malowniczych pól pomiędzy wsiami naszej parafii.

Rzeźba znajdująca się we wnęce
kapliczki Serca Bożego.
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Rsunek Elżbiety Wajdy – ilustracja historii
kapliczki Serca Bożego.

Czwarty Festyn Rodzinny „Rodzina ostoją tradycji”
Rudołowice 29 maja 2011 r.
Fotoreportaż
Już po raz czwarty spotykamy się na
festynie rodzinnym organizowanym
przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej w Rudołowicach. Tym
razem była to niezwykle udana
impreza.
Bogaty program przyciągnął sporo
mieszkańców naszej i okolicznych
miejscowości. Wszyscy bawili się
świetnie. Tym bardziej, że
rodzinnemu wypoczynkowi sprzyjała
majowa pogoda.
Organizatorom serdecznie
dziękujemy za wspaniale
przygotowaną imprezę, sponsorom za
hojność, gościom za przybycie i
wspólną zabawę, dzieciom z oddziału
przedszkolnego i uczniom naszej
szkoły za udaną część artystyczną,
wszystkim gościom występującym na
scenie za niezapomniane wrażenia.
Rodzicom w dniu ich święta
życzymy pociechy z dzieci i wielu
powodów do dumy ze swoich
latorośli.
Redaktorzy „Akapitu”
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Serce i Rozum w kolejce po losy loterii fantowej.

Występ uczniów oddziału przedszkolnego pod
kierunkiem pani Doroty Mazur

Licznie przybyli mieszkańcy Rudołowic i okolicznych miejscowości z uwagą oglądający sceniczne
popisy uczniowskie.

Paulina Kurpiel, Wiktoria Małysa,
Paulina Leszczak w piosence dla
rodziców
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Uczniowie klas IV – VI w części artystycznej
przygotowanej pod kierunkiem pań: Marii Sęk,
Aliny Janduły, Kamili Konrad

Występ rodzimego zespołu pieśni i tańca
Familia
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Prowadzący imprezę pan Krzysztof Sas

