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Dzieñ M³odego Wêdkarza 
 

 Z inicjatywy pana 
Piotra Mrozika – bêd¹cego 
zapalonym wêdkarzem – od 
kilku lat ko³o PZW Nr 83  
w Tarnowie Opolskim organi-
zuje w okolicach Dnia Dziecka 
zawody wêdkarskie. W tym 
roku w sobotê 2 czerwca  
w Kosorowicach nad brzegami 
stawu u¿yczonego przez 
w³aœciciela Leszka Kubickie-
go, stanê³o 50 „moczykijów” 
od lat 2 do 15. ka¿dy 
zawodnik za plecami mia³ nie 
mniej rozemocjonowanego 
opiekuna. Pisz¹c „zawodnik” 
mamy na uwadze nie tylko 
m³odych wêdkarzy, lecz  
i wêdkarki – gdy¿ dziewczêta 
stanowi³y znacz¹cy procent 
uczestników. Turniejowe za-
danie polega³o na z³owieniu w 
oznaczonym czasie ryb o naj-
wiêkszej masie. Nie liczy³a siê 
wielkoœæ pojedynczego tro-
feum (choæ lepiej z³owiæ du¿¹ 
sztukê) lecz waga ca³kowita 
po³owu. Trzeba przy tym 
zaznaczyæ, ¿e wszystkie z³o- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wione rybki po zakoñczeniu 
wa¿enia odzyska³y wolnoœæ. 
 Wœród uczestników 
do lat 10 najlepszym po³owem 
móg³ siê pochwaliæ Remigiusz 
Wicher (590 g), po nim 
Maciej Zawadzki (460 g) 
oraz Julia Staœ (340 g). 
Spoœród zawodników w wieku 
11-15 lat bezsprzecznym re-
kordzist¹ okaza³ siê Wojciech 
Lichy. Z 1650 gram jego 
po³owu 1450 gram przypad³o 
na jednego karpia – najwiêk-
sz¹ zdobycz wêdkarsk¹ tur-
nieju. Kolejno w tabeli upla-
sowali siê: Rados³aw Kaczy-
bura (1480 g) i Krzysztof 
Lisek (450 g). 
 Pozytywnymi wyni-
kami po³owu mog³a siê po-
chwaliæ po³owa zawodników 
(13 do lat 10 i 12 powy¿ej), 
jednak wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali pami¹t-
kowe puchary. Tradycyjne 
pieczenie kie³basek po za-
koñczeniu zawodów by³o do-
datkow¹ atrakcj¹ dla m³odych 
adeptów wêdkarstwa i ich 
opiekunów.  

Sponsorzy nagród rzeczowych: 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski 
So³tys Tarnowa Opolskiego 
METAROL – Ewald Dziêba 
Leszek Kubicki 
Jan Gebauer 
Piotr Mrozik 
Anna Kalicka 
GS Tarnów Opolski 
Pani Terlikowska – Walidrogi 
Hurtownia „Wodnik” 
Pizzeria Tarnów Opolski 
Bo¿ena Piechówka 
Rados³aw Zawadzki 
Mieczys³aw Jaszczyszyn 
„TOMI-MARKET” Tarnów Op 

Finansowo imprezê wspomogli: 
 
Henryk Glensk 
Jan Anio³ 
Roman Dole¿ych 
Marian Stadnicki 
Grzegorz KuŸnik 
Cisió³ka Roman 
Henryk Haœ 
Monika Usydus 
Ewa i Marek Podwysoccy 
Henryk Krawiec 
Pan Mansfeld 
Jan Buchta 
Pan Kosowski 
Marek Ludwiczak 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego * 
        w gminie Tarnów Opolski 

 
Czêœæ matematyczno - przyrodnicza 

Wynik Liczba p-któw Przywory Tarnów Op. 
najni¿szy 0-10 - 1 

bardzo niski 11-12 2 8 
niski 13-16 7 13 

ni¿ej œredniego 17-20 6 16 
œredni 21-25 4 15 

wy¿ej œredniego 26-33 6 19 
wysoki 34-39 7 11 

bardzo wysoki 40-44 4 12 
najwy¿szy 45-50 3 7 

Razem  39 102 
Œredni (kraj 25)  27 27 

Najwy¿szy (kraj 50)  50 48 
Czêœæ humanistyczna 

najni¿szy 0-10 - 5 
bardzo niski 11-12 7 9 

niski 13-16 4 14 
ni¿ej œredniego 17-20 11 17 

œredni 21-25 7 19 
wy¿ej œredniego 26-33 8 19 

wysoki 34-39 1 4 
bardzo wysoki 40-44 1 12 

najwy¿szy 45-50 - 3 
Razem  39 102 

Œredni (kraj 32)  27 30 
Najwy¿szy (kraj 50)  44 49 

    
* Podane wyniki opublikowane na podstawie danych z Internetu 

(www.egzaminy.scholaris.pl) s¹ wynikami nieoficjalnymi. Oficjalny 
komunikat Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej zostanie 

opublikowany w drugiej po³owie lipca. 

 

Uczniowie z Przywór 
odwiedzaj¹ Uniwersytet 

Opolski – miejsce przysz³ego 
kszta³cenia 

 
 Dnia 15 maja br. 
uczniowie klas trzecich 
Publicznego Gimnazjum w 
Przyworach udali siê na wy-
cieczkê do Uniwersytetu Opol-
skiego. Kiedy weszli do œrod-
ka ich uwagê (w holu g³ów-
nym) przyku³a wielka tablica, 
która opisywa³a historiê bu-
dynku. 
 Przewodnikami po 
uczelni byli dr Andrzej Szcze-
paniak oraz dr Maria Rowiñ-
ska – Szczepaniak, którzy 
opowiedzieli – w sposób bar-
dzo interesuj¹cy – losy tej bu-
dowli. Na pocz¹tku zwiedza-
j¹cy obejrzeli Aulê B³êkitn¹,  
w której studenci s³uchaj¹ 
wyk³adów. Nastêpnie udali siê 
do Sali Senatu. Po wyjœciu  
z tego pomieszczenia szkolni 
redaktorzy zapytali jednego  
z uczestników wycieczki, co 
najbardziej podoba³o mu siê  
w tej Sali. Po chwili namys³u 
uczeñ ¿artobliwie odrzek³, ¿e 
meble i ¿e dobrze by³oby wy-
posa¿yæ równie¿ nasz¹ szko³ê 
w podobne. Kolejnym po- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mieszczeniem by³a Sala Plafo-
nowa, swoj¹ nazwê zawdziê-
czaj¹ca plafonom, które prze-
piêknie zdobi¹ jej sufit. Sala ta 
s³u¿y³a niegdyœ do spo¿ywania 
posi³ków, teraz broni siê  
w niej prace doktorskie. 
 Na koniec obejrzano 
bibliotekê obok której mo¿na 
by³o zwiedziæ kaplicê Œw. 
Wojciecha. Gimnazjaliœci mie-
li szczêœcie spotkaæ rektora 
UO – profesora Stanis³awa 
S³awomira Niciejê, który opo-
wiedzia³ im o najnowszym 
nabytku Uniwersytetu – pom-
niku Joanny Gryzik, zwanej 
„Œl¹skim Kopciuszkiem”. Po 
zwiedzeniu Uniwersytetu ucz-
niowie udali siê do G³ównej 
Biblioteki UO, która mieœci siê 
na ul. Strzelców Bytomskich. 
 Wycieczka bardzo siê 
podoba³a, poniewa¿ jej uczest-
nicy byli jak studenci, co spra-
wi³o, ¿e poczuli siê bardzo 
doroœli. Gdyby mieli jeszcze 
jedn¹ mo¿liwoœæ udania siê na 
tak¹ wycieczkê, z mi³¹ chêci¹ 
skorzystaliby z niej. W przysz-
³oœci wielu z nich planuje pod-
j¹æ wy¿sze studia. Byæ mo¿e 
wybior¹ Uniwersytet Opolski. 

Szkolni redaktorzy  
PG w Przyworach 


