Prezentacja zgromadzonych eksponatów.
„Dar pamięci” – montaż słowno – muzyczny
przygotowany przez uczniów kl. VI pod
kierunkiem pani Marii Sęk.
Zwiedzanie Izby Pamięci.
Dyskusja.

Uczestnicy I Spotkania Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic.

Od lewej: Panowie: Henryk Gilarski, Jan Kiełt,
Panie: Kamila Konrad, Maria Piątek,
Maria Gilarska, pan Edward Dejniak,
pani Barbara Kowal.

Od Lewej: Panie:Kamila Konrad, Maria Piątek,
Maria Gilarska, pan Edward Dejniak.

„Dar pamięci” – montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klasy szóstej
przygotowany przez mgr Marię Sęk.

Od lewej: Uczniowie kl. VI: Wiktoria Małysa,
Od lewej: Panie: Barbara Kowal, Maria Piątek,
Kamila Górska, Jakub Bakalarz, Gabriela Kędzior, Maria Kos, Katarzyna Kos, Helena Gołąb.
Angelika Mokrzyńska, Sabina Leja.
Pierwszy Rząd: Aneta Zagrobelna, Marcin Rogus.

„Ta co nie zginęła” – akademia środowiskowa
przygotowana przez kl. IV pod kierunkiem
Barbary Kowal.
 „Spotkanie pokoleń” – wspólna wycieczka
uczniów, rodziców i dziadków do Zamku –
Muzeum w Łańcucie.

Wycieczka do Zamku – Muzeum w Łańcucie.

„Ta co nie zginęła” – montaż poetycki w wykonaniu
klasy czwartej pod kierunkiem mgr Barbary Kowal.

Od lewej: pani Barbara Kowal, Jakub Bakalarz, Od lewej: I rząd: Piotr Gilarski, Adam Grzeszczak,
pani Wioletta Rogus, pan Wiesław Guziak.
Karolina Wajda.
II rząd: Tobiasz Jabłoński, Damian
Biegus.
III rząd: Gabriela Kędzior, Katarzyna
Perenc, Patrycja Biegus, Angelika Kiełt.

„Ta co nie zginęła” – montaż poetycki w wykonaniu
klasy czwartej pod kierunkiem mgr Barbary Kowal.

Od lewej: KarolinaWajda, Piotr Gilarski
Jabłoński Tobiasz, Piotr Guziak.

Zabytki Rudołowic – prezentacja
przygotowana
przez
dyr. Szkoły Podstawowej
Zabytki
Rudołowic
– prezentacja
w Rudołowicach
Barana.
przygotowana
przezMariusza
dyr. Szkoły
Podstawowej
w Rudołowicach Mariusza Barana.
Obyczaje i obrzędy świąteczne we
wspomnieniach
Rudołowic.
Obyczaje
i obrzędymieszkańców
świąteczne we
wspomnieniach mieszkańców Rudołowic.
Rozmowy przy herbacie.
Rozmowy przy herbacie.

Uczestnicy III Spotkania Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic.
„Zabytki Rudołowic” – wspólne oglądanie
prezentacji przygotowanej przez dyrektora
mgr Mariusza Barana.

Od lewej: Pan dyrektor Mariusz Baran, panie:
Zofia Wajda, Barbara Kowal, Maria Gilarska,
Paulina Huk, Dorota Huk, pan Wiesław Guziak,
pani Wioletta Rogus, pan Edward Dejniak,
panie: Maria Kos, Katarzyna Kos.

Dyskusja przy herbacie o obyczajach
bożonarodzeniowych w Rudołowicach.

Od lewej: Panie: Kamila Konrad, Zofia Wajda,
Maria Gilarska, Paulina Huk, Dorota Huk,
pan Wiesław Guziak, pani Wioletta Rogus,
pan Edward Dejniak, pani Maria Kos,
Katarzyna Kos.

Po oficjalnym spotkaniu wizyta w szkolnej Izbie Pamięci.

Od lewej: Panie: Maria Kos, Stefania Perenc,
Helena Gołąb, Maria Sęk, panowie: Edward Dejniak,
Wiktor Gołąb, pani Katrzyna Kos.

Historia naszego regionu – Wykład
zaproszonego gościa prof. dr hab. Józefa
Półćwiartka.
„ Do Betlejem” – pastorałki i wiersze
przygotowane przez uczniów kl. VI pod
kierunkiem pani Marii Sęk przedstawiające
regionalne tradycje bożonarodzeniowe.
Rozmowy przy herbacie.

Słuchający wykładu pana profesora miłośnicy
i sympatycy historii.

Zaproszeni goście oglądający występ uczniów.

Od lewej: Pani Zofia Mokrzyńska,
pan Wiktor Gołąb, panie: Zofia Wajda,
Dorota Huk, Michalina Kałużna.

Od lewej: Pan prof. dr hab. Józef Półćwiartek
historyk Uniwersytetu Rzeszowskiego,
mgr Maria Ślęk – Półćwiartek –żona pana
Profesora, nauczycielka naszej szkoły w latach
1977 - 1991.

Historia regionu i Rudołowic w przekrojowym
wykładzie pana profesora.

Pan prof. dr hab. Józef Półćwiartek historyk
Uniwersytetu Rzeszowskiego – zaproszony
gość.

Raz na ludowo... Tuż po występie „Familii”.

Państwo Helena i Wiktor Gołębiowie.

„Pójdźmy do Betlejem” – wieczór kolęd
w wykonaniu uczniów kl. VI pod kierunkiem
pani mgr Marii Sęk.

Od lewej: Na scenie: Patrycja Biegus, Sabina
Leja, Aneta Zagrobelna, Łukasz Kowalik,
Marcin Rogus.

Zwiedzanie Szkolnej Izby Pamięci.

Od lewej: Panie: Dorota Huk, Agata Kurpiel oraz
uczniowie naszej szkoły.

„Jak Janek został strażakiem?” – historia OSP
na terenie gminy Roźwienica we wspomnieniach
pana Jana Paszczyńskiego – Komendanta
Gminnego OSP w Roźwienicy.
Prezentacja kronik przedstawiających historią
OSP nagrodzonych na konkursach:
ogólnokrajowym i regionalnym.
Spotkanie z dyrektorem Muzeum Regionalnego
w Jarosławiu z panem Jarosławem Orłowskim.
Dyskusje przy herbacie.

„Jak Janek został strażakiem?”- historia OSP
zapisana w kronice przez Komendanta Gminnego
OSP w Roźwienicy.

Od lewej panowie: Mariusz Baran, Jarosław
Orłowski, Jan Paszczyński.

Zasłuchani w dzieje spisane w kronice OSP...

Od lewej: Panowie: Kazimierz Siciarz, Henryk
Gilarski, Jan Kiełt.

Twórca nagrodzonej w regionie i
kraju kroniki OSP.

Pan Jan Paszczyński – Komendant
Gminnej Straży Pożarnej w Roźwienicy.

Wręczenie podziękowania i ozdobnego dyplomu
przybyłym gościom.

Po zakończeniu spotkania pan dyrektor
wręczył pamiątkowe dyplomy zaproszonym
gościom.

Krótka prelekcja Dyrektora Okręgowego
Muzeum w Jarosławiu.

Wspólne oglądanie kroniki pana Jana
Paszczyńskiego.

Od lewej: Panowie: Jarosław Orłowski – dyrektor
Od lewej: Pan Jadwiga Łuc, pan Jan Kiełt,
Muzeum w Jarosławiu, dyrektor Szkoły Podstawowej
Mariusz Baran, prezes OSP w Roźwienicy pan Jan
Paszczyński

 Majowe święta – montaż słowno – muzyczny
przygotowany przez dzieci z oddziału przedszkolnego
pod kierunkiem pani Doroty Mazur oraz uczniów kl. III
i IV pod kierunkiem pań Anny Warzochy i Barbary
Kowal.
 Rozmowy z zaproszonymi gośćmi: sekretarzem UG w
Roźwienicy panem Franciszkiem Liszką, panem
Augustynem Łandą – kierownikiem oddziału geodezji
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, radnym z
Rudołowic panem Władysławem Kurpielem, sołtysem
Rudołowic panem Józefem Kudem.
 Zwiedzanie eksponatów w Izbie Pamięci.

„Witaj majowa jutrzenko” – program artystyczny
w wykonaniu uczniów naszej przygotowanej
przez mgr Barbarę Kowal.

Od lewej: I rząd: Paulina Kurpiel,
Kamila Górska.
II rząd: Karolina Wajda,
Barbara Biegus, Paulina
Leszczak, Paulina Kisiel.

„3 Maja – Uchwalenie Konstytucji” – część
artystyczna w wykonaniu uczniów kl. III
pod kierunkiem mgr Anny Warzochy.

Od lewej: Uczniowie klasy III: Michał
Nakonieczny, Adrian Mikłasz,
Przemysław Fiałek, Patryk Gilarski,
Dominika Kurpiel, Agnieszka
Winiarska, Sylwia Drzymała.

„Witaj majowa jutrzenko”- montaż słowno – muzyczny „ Święto flagi” – część artystyczna – w
w wykonaniu uczniów klas IV i V.
wykonaniu uczniów oddziału przedszkolnego
pod kierunkiem pani Doroty Mazur.

Od lewej: W I rzędzie: Karolina Wajda,
Wiktoria Małysa, Paulina Leszczak,
Paulina Kisiel.
Zaproszeni goście: Pani Maria Gilarska, panowie
Józef Kud, Jan Paszczyński, Jan Kiełt.

Od lewej: Magdalena Kurpiel, Karolina
Małysa, Paulina Czyż, Agata Tomaszewska,
Piotr Wajda.

Pan Dyrektor Mariusz Baran powitał przybyłych na uroczystość gości.
Krótkie wystąpienie zaproszonego
gościa.

Uważne wysłuchanie montażu
z okazji Uchwalenia Konstytucji
3 Maja przez zaproszonego gościa.

Sekretarz Gminy w Roźwienicy Dyrektor Szkoły mgr Mariusz Pan Augustyn Łanda - geodeta
mgr inż. Franciszek Liszka.
Baran.
ofiarodawca map katastralnych
i bonitacyjnych, wykaz
parcelacji Rudołowice

Zaproszeni goście i mieszkańcy w skupieniu obejrzeli program artystyczny.

Od lewej: Pan Józef Kud, Pani Maria Gilarska,
pan Władysław Kurpiel, pani Alicja Kisiel,
pan Wiktor Gołąb, panie: Maria Hala, Maria Kos
Katarzyna Kos, pan Franciszek Liszka.

Już po raz siódmy w naszej szkole odbyło się spotkanie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic. Miało ono charakter
niezwykle uroczysty, ponieważ odbyło się w przededniu 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Odświętną oprawę
przygotowali uczniowie z klasy piątej, wprowadzając podniosły i patriotyczny nastrój montażem poetycko-muzycznym
„Wolność krzyżami się mierzy”.
Gościem specjalnym przybyłym na tą uroczystość był pan Jerzy Kochman- pasjonat historii, autor drzewka
genealogicznego mieszkańców Bystrowic- wsi, z której wywodzą się przodkowie naszego Gościa. Plany pana Jerzego
Kochmana są bogatsze. Pragnie stworzyć genealogię wszystkich mieszkańców naszej parafii, a więc i rudołowiczan. W
krótkim wystąpieniu przedstawił przybyłym na spotkanie tajniki swojej pracy. Chętnych zaprosił na swoją stronę
internetową htp:// serach.myheritage.com/. Dzielił się informacjami dotyczącymi sposobów poszukiwania „korzeni” oraz
przedstawił efekty własnych poszukiwań. Wystąpienie pana Jerzego Kochmana cieszyło się wielkim zainteresowaniem
sympatyków historii.
Zgromadzeni mieli również okazję zwiedzenia ekspozycji najcenniejszych eksponatów zgromadzonych przez pana
dyrektora Mariusza Barana w Szkolnej Izbie Pamięci na specjalnie przygotowanej przez panie Annę Warzochę i Alinę
Jandułę wystawie zorganizowanej na górnym korytarzu. Szczególne zainteresowanie wzbudził akt erekcyjny Kościoła
Parafialnego w Rudołowicach z 1393 roku, misternie wykonany wieniec dożynkowy przedstawiający kapliczkę Św.
Agaty oraz galeria zdjęć rodzinnych państwa Gawłów.
Spotkania Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic cieszą się coraz to większą popularnością, o czym świadczy rosnąca
liczba sympatyków, których gościmy w naszej szkole podczas cyklicznych imprez.

VII SPOTKNIE MIŁOŚNIKÓW TRADYCJI I HISTORII

Na zdjęciu:
Pan Jerzy Kochman – autor drzewka genealogicznego
mieszkańców Bytrowic – obok Państwo Wiktor i Helena
Gołębiowie
Stoją pani Maria Kos i Renata Grzeszczak

Na zdjęciu od lewej:
Pani Michalina Kałużna, panowie Jan
Kiełt i Lesław Podpinka, panie Maria
Piątek, Alina Janduła

Po części oficjalnej zaproszeni goście przeszli do Izby Pamięci gdzie mogli obejrzeć między innymi:

Wieniec dożynkowy z 2010 r., przedstawiający
kapliczkę Św. Agaty
Dokumenty – świadectwa szkolne,
podręczniki i książki z okresu
zaborów

Jednym z cenniejszych eksponatów Szkolnej Izby Pamięci w Rudołowicach jest ruchoma szopka pana
Stanisława Mroza. Powstała ona w XIX wieku, prawdopodobnie w 1895 roku. Wykonał ją stryj pana Stanisława,
pochodzący z Markowej, pod Przeworskiem. Był on uzdolnionym ludowym artystą: rzeźbiarzem, grajkiem i poetą,
który przygotowywał jednoosobowo jasełka. Animował wystrugane przez siebie figurki, mając poprzypinane
sznureczki do palców dłoni oraz do nóg. Wprawiał je w taniec do muzyki, którą jednocześnie sam przygrywał. Lalki
„mówiły” teksty napisane przez tego artystę. Tak przygotowane jasełka otwierały drzwi wszystkich chat, gdzie
gospodarze z radością witali kolędnika. Nic też dziwnego, że pan Mróz cieszył się powszechnym szacunkiem
i sympatią. Trwało to aż do 1945 roku, kiedy to szopkę podarował swojemu bratankowi z Rudołowic, który powrócił
z niewoli niemieckiej do rodzinnej wsi. Pan Stanisław Mróz, bo
o nim jest mowa, przybył do Rudołowic skrajnie
wyczerpany. Ważył zaledwie 30 kilogramów, nie mógł też w tym stanie podjąć żadnej pracy zarobkowej. Jedynym
źródłem dochodów była szopka, otrzymana w darze od stryja. Pan Stanisław powoli powracał do zdrowia.
Mieszkając u brata Michała pomagał w gospodarstwie, a zimą strugał figurki do swojej szopki. Podziwiały je
bratanice i bratankowie, chętnie bawiąc się nimi podczas długich zimowych wieczorów. Figurki przybierały coraz
ładniejsze postacie, a stosowne do ról odgrywanych podczas jasełek ubiory, szyła bratowa Salomea. Tak powoli
tworzył się panteon postaci występujących w jasełkowych przedstawieniach. Po śmierci brata, pan Stanisław Mróz
ożenił się z bratową. W ciężkich, powojennych czasach chodził z szopką po Rudołowicach i okolicznych wsiach,
wystawiając jasełka, cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców. Towarzyszyło mu (głównemu
animatorowi), manewrującymi kukiełkami, modulującemu głosem) dwóch chłopców, ciągnących sanie na których
jechała szopka i kukiełki w walizce z dykty; pomagali oni także śpiewać kukiełkarzowi: osoba - przebrana za Żyda
jadącego na kobyłce( kobyłka wykonana z odwróconej dziurawej opałki) z koszem i nahajem – piszczałką oraz
skrzypek. Rozpoczynał Żyd na kobyłce, mówiąc: „Gospodarzu , puśćcie moje wojsko!”. Po wejściu do wnętrza biegał
gwiżdżąc i smagając zgromadzonych. Harcował – po komorach, po stajniach, zabierał kiełbasę, szczodraki do
kobiałki. W trakcie odtwarzania szopki, dwóch pomocników przetrzymywało cały budynek. Wiodącą kolędą była
kantyczka rozpoczynająca się od słów: Do nóg Twoich się zbliżamy, upadamy, Jezu w tym żłobeczku, złożon na
sianeczku. Przed nieruchomymi figurkami Jezusa, Maryi i Dzieciątka, znajdującymi się w prawej dolnej komorze
budynku szopki, przechodziły, kłaniały się, „ Tańcowały” następujące pary kukiełek: Dwóch ze skrzypcami, Dwóch
z darami (obwarzanek, garnuszek masła), dwóch Mazurów z piszczałkami, Rusini, Drzela z kokoszką, drugi

z prosiakiem, pan i pani, Żyd z Żydówką, Żydkowie, Cygan z niedźwiedziem, dwóch z cepami. Np. Przy pokłonie
Cygana z niedźwiedziem śpiewano
Cygan bieży za innymi z dary swym,
Gorszy od Tatara, cóż to za poczwara.
Zrabowali mu Podole, ledwo sam uszedł na pole,
Nieborak biedny, nieborak biedny.
W kolejnej scenie Czarownica ubijała masło w masielnicy, Śmierć ścinała jej głowę, diabeł porwał Czarownicę.
Śpiewano wówczas:
Wszystko ptactwo wylatuje, wyśpiewuje
Bydlęta się cieszą, do Betlejem śpieszą,
Gęste lasy opuszczają, do Betlejem pośpieszają,
Widać Jezusa, widać Jezusa.
Następna scena przenosi się do lewej komory budynku szopki gdzie, po odsłonięciu zasłonki, na tronie siedzi Król
Herod. Przy wtórze kolędy: Królowie jadą z wielką paradą, a skąd, a skąd?, Pojawiają się trzej Królowie – połączona
wspólną podstawą grupa trzech kukiełek. Pytają Króla Heroda o nowo narodzonego Boga. Król Herod wzywa do
siebie Żyda Moszka. Prowadzą ze sobą tradycyjny, żartobliwy dialog dotyczący miejsca narodzenia Boga. Poczym
Herod wydaje rozkaz wycięcia wszystkich dzieci w Betlejem. Śpiewana jest w tym momencie rzewna kolęda: Bili
siekali mordowali srodzy katowi, własni ojcowie. Krzyczą dziadki, plączą matki bardzo rzewliwie. Kolejna scena
z udziałem grupy kukiełek wyobrażających motyw ucieczki do Egiptu: Józef prowadzący osiołka, na który siedzi
Maryja z Dzieciątkiem, śpiewana jest kolęda zaczynająca się od słów: Po maluśku Józefie, po maluśku proszę.
Ostatniej scenie z udziałem Króla Heroda i żołnierzy (są gotowe kupne figurki jeźdźców na koniach umocowane na
kole), towarzyszy śpiew kolędy: Kazałeś Królu wyciąć Betlejemskie dzieci, ale ty nie wiesz, że twemu synowi głowa
z karku zleci. Po tej scenie zasuwają się firaneczki w szafce dolnej, otwierają się drzwiczki górnej prawej ”kapliczki”,
gdzie ulokowane są nieruchome figurki scenki wygnania z raju: Adam, Ewa. Wąż obracające się na kole. Śpiewana

jest kolęda: Z raju pięknego miasta. Następna osłona rozgrywa się w drugiej górnej „kapliczce”, po lewej stronie
szopki, na ruchomym kole kilka par tańczących w scenie „Wesela w Kanie Galilejskiej”, śpiewana jest kolęda:
Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy. Na koniec, w scenie dolnej szopki pojawia się kukiełka dziada
z workiem. Dziad zwraca się do widzów przedstawienia:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Panowie panienki przybliżcie się do stajenki,
Witam was wszystkich tu na tej sali.
Ciekaw jestem czyście stryja Mroza poznali!
Kłaniam się wam nisko, jestem stare Bartoszysko.
Przyjmuję wszystko.
Ale najbardziej lubię mieć dużo pieniędzy.
Dajcie staremu dziadowi po pięć tysięcy.
Końcowa przemowa miał wiele elementów improwizacji, Dziad zwracał się do konkretnych osób, prósząc o datki. Na
zakończenie kolędnicy śpiewają:
Za kolędę dziękujemy gospodarzu panie,
A niech się w twoim domu wszystko dobrze stanie
Za kolędę dziękujemy bo już odchodzimy.
Da Bóg zdrowie, na drugi rok, to my tu przyjdziemy.
Po wyprowadzeniu szopki, Żyd jeszcze kręci się po pomieszczeniu, wyprawia różne harce. Całe przedstawienie
trwało do j godziny czasu. Po śmierci pana Stanisława w 1995 roku, szopkę otrzymała rodzina Gołębiów. Zespół
Familia wystąpił z nią na Dorocznym Przeglądzie Szopek, organizowanym przez Przemyskie Centrum Kultury,
gdzie rękodzieło to zajęło I miejsce. W 2010 roku, rodzina Gołębiów przekazała ruchomą szopkę pana Stanisława
Mroza do naszej izby pamięci, gdzie do dzisiaj budzi zachwyt swoją prostotą i misternym wykonaniem. Szczególną
popularnością cieszy się w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Prezentacja projektu realizowanego przez
Szkołę Podstawową w Rudołowicach w roku
szkolnym 2009/2010 – „INTEGRACJA
MIĘDZYPOKOLENIOWA – Historia łączy
pokolenia”.
Rozmowy przy herbacie.

Historia łączy pokolenia

Prezentację przygotowali:
- Mariusz Baran
- Barbara Kowal
- Anna Leja

Uczestnicy spotkania VIII

Od lewej: Organizator spotkania pan Dyrektor Mariusz Baran, Od lewej: panowie Tomasz Stec, Łuc Kamil, panie:
panowie: Augustyn Łanda, Mateusz Stec oraz
Natalia Kiełt, Jolanta Kiełt, Aleksandra Kiełt,
Tomasz Stec.
Zofia Wajda, Dorota Zygmunt, panowie:
Wiktor Gołąb, Jan Kiełt, panie: Maria Hala,
Natalia Maciałek, Maria Piątek, Małgorzata

Piątek, Maria Gilarska, Barbara Kowal.

W marcu 2011r. w „Gazecie
Jarosławskiej” ukazał się niezwykle
ciekawy artykuł promujący Szkolną
Izbę Pamięci
w Rudołowicach, która cytując
autora artykułu „ma przyczynić się
do ocalenia od zniszczenia
zagrożonych zbiorów prywatnych,
środowiskowych oraz tych
o nieznanym pochodzeniu”.

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”.

Pani Danuta Lipińska podczas zwiedzania Szkolnej Izby Pamięci.
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Zdjęcia z rodzinnego albumu Lamów
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Danuta Gaweł

Gaweł - zginął w Katyniu

WYBRANE ODZNACZENIA WOJSKOWE ZE SZKOLNEJ IZBY PAMIĘCI

Brązowy krzyż za zasługi
Henryka Jabłońskiego z 1989 r.

Brązowy medal za zasługi dla
Medal za zasługi dla obronności kraju
obronności kraju Gilarskiego Juliana
z 1945 r.
z 1971 r.

Orzełek – element czapki strażackiej
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Zbiór czasopism i książek

Pieczątka Stowarzyszenia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rudołowicach

”Tygodnik Ilustrowany” 13.III.1893 r
N. 169

„Tygodnik Ilustrowany” 12.VI. 1893 r
N. 182

Tabele kubiczne do drzewa okrągłe

Pieczątka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rudołowicach
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Akt erekcyjny kościoła z 21.X.1393 r. na mocy
którego Mikołaj Mzurowski funduje i wyposaża
kościół w Rudołowicach

Dokument w którym Maciej biskup przemyski
nadaje kościołowi w Rudołowicach dziesięciny ze wsi
Rudołowice i Tuligłowy z 28.IX.1394 r.

Siekierka neolityczna (ok. 4500 – 1800 r p.n. e.) znaleziona w 2006 r
przez ucznia naszej szkoły na polu uprawnym w okolicach Śluzy (Rudołowice – Zarudzie)
Jest najstarszym eksponatem w naszej Izbie Pamięci. Świadczy o neolitycznym osadnictwie na naszym terenie.
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Stereoskop
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Szopka kukiełkowa o ponad stuletniej historii.

Pani Danuta Lipińska podczas zwiedzania Szkolnej Izby Pamięci
Izb

