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Babcia i Dziadek na medal 
 

          Styczeñ to wyj¹tkowy 
miesi¹c dla wszystkich wnu-
ków. Id¹ w ruch farby, kredki 
by wyczarowaæ najpiêkniejsz¹ 
laurkê dla najukochañszej bab- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ci i wyj¹tkowego dziadka. 
Wszystkim nam babcia koja-
rzy siê z mi³oœci¹, i dobroci¹. 
Przytuli, kiedy jest Ÿle, opowie 
bajkê, a na zimê zrobi ciep³a 
czapkê i szalik. Dziadek z ko- 

lei zawsze ma ciep³y uœmiech  
i mi³e s³owo. Zabawy z nim 
pamiêta siê d³ugo.  
          22 stycznia br. w œwiet-
licy w Katach Opolskich ob.-
chodzono Dzieñ Babci i Dzia-
dka. Zaproszeni seniorzy z K¹-
tów Op., Miedzianej i Przywór 
mieli okazje zobaczyæ swoje 
wnuczêta w przedstawieniach 
teatralnych: „Nie ma tego 
z³ego”, „Babcia i dziadek na 
medal”. M³odzi artyœci zapre-
zentowali siê w tañcu nowo-
czesnym i grze na instrumen-
tach muzycznych. Karolina 
Malik wykonuj¹c utwory: 
„Babcia wró¿ka” i „Babcia  
i Dziadek” zademonstrowa³a 
goœciom swoje umiejêtnoœci 
gry na tr¹bce. Na zakoñczenie 
czêœci artystycznej, uczennice  

klas IV i V zagra³y na fletach  
„Sto lat”. 
          Wspania³y wystrój – to 
efekt pracy m³odzie¿y z kó³ka 
plastycznego w Katach Op. 
M³odzi artyœci do³o¿yli wszel-
kich starañ, aby udekorowaæ 
piêknie salê i przygotowaæ nie-
spodziankê – bukieciki kwia-
tów.  
          Wzruszeni goœcie ser-
decznie podziêkowali dzie-
ciom i organizatorkom: Joan-
nie Migoñ, Joannie Martyno-
wicz i Barbarze Tkocz, za trud 
w³o¿ony w organizacjê tak 
piêknej uroczystoœci. 
 

I dla Babci i dla Dziadka  
 

          „I znów nasta³a radoœæ 
w naszym gronie i znów prze- 

mawiam w uroczystym tonie”, 
tymi s³owami so³tys wsi pani 
Lidia Urban przywita³a dos-
tojnych goœci przyby³ych na 
swoje œwiêto do przywor-
skiego Domu Kultury. Na t¹ 
okazjê dzieci z klas I-III tu-
tejszej szko³y podstawowej 
przygotowa³y specjalny prog-
ram. Wyœpiewano i wyrecyto-
wano ca³a sw¹ mi³oœæ dla 
Babci i Dziadka. Popisy podo-
ba³y siê bardzo, tote¿ oklas-
kom nie by³o koñca. 
          Licznie przybyli na uro-
czystoœæ panowie i panie 
ugoszczeni zostali kaw¹ i cias-
tem, a wnukowie obdarowali 
ich w³asnorêcznie wykonany-
mi upominkami. Spotkaniu 
towarzyszy³a mi³a atmosfera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My niedŸwiedzia... 
„Do was gospodyni 

przychodzimy i niedŸwiedzia 
wygonimy. On i Wasz dorobek 
ca³¹ zimê spa³y, idzie do Was 
wiosna z ni¹ urodzaj ca³y”. 

Kultywuj¹c zwyczaje 
i obrzêdy przekazywane z po-
kolenia na pokolenie tradycyj-
nie ju¿ pod koniec karnawa³u 
nasze domostwa odwiedza 
barwny korowód z niedŸwie-
dziem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 stycznia w Przy-
worach odby³o siê Wodzenie 
NiedŸwiedzia. Brali w nim 
udzia³ cz³onkowie Rady So-
³eckiej, stra¿acy i m³odzie¿. 
Nowoœci¹ w tym roku by³a 
„niedŸwiedziowa ciuchcia”, 
któr¹ przygotowa³ Teodor 
Okos. Ten „specjalny pojazd”  
 
 
 
 
 
 
 
 
wozi³ przebierañców do gos-
podarstw po³o¿onych na ob-
rze¿ach wsi, dziêki czemu 
mniej strudzeni obrzêdownicy 
mogli wspólnie bawiæ siê  
z mieszkañcami na zabawie. 
NiedŸwiedziowe harce i ta- 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neczne pl¹sy z zespo³ami Bry-
lant i Kumpliki zakoñczy³y siê 
o 3 nad ranem.  

Zorganizowaniem im-
prezy zajê³a siê so³tys wsi 
Lidia Urban, któr¹ wspomog³a 
Rada So³ecka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               NiedŸwiedziowy or-
szak z ¿yczeniami odwiedzi³ 
25-26 stycznia br. mieszkañ-
ców Nak³a. Grupa zebra³a siê  
z inicjatywy Rady So³eckiej 
pod przewodnictwem Bernar-
da Sonsali. 

2 lutego „ber” zawita³ 
do Tarnowa Op. Przebierañcy 
figluj¹c odwiedzali dom za do-
mem, zbieraj¹c datki i wymie-
rzaj¹c kary za ró¿norodne 
przewinienia. Stra¿acy z OSP 
serdecznie dziêkuj¹ wszyst-
kim, którzy przyjêli ich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w swoich obejœciach i wsparli 
dzia³alnoœæ jednostki. Szcze-
gólnie pragn¹ podziêkowaæ 
panu Reincholdowi Cebuli  
i jego synowi - za oprawê 
muzyczn¹.  

Ach, co to by³ za bal... 
 

Jak co roku Gminny 
Oœrodek Kultury zorganizowa³ 
dla wszystkich dzieci uczêsz-
czaj¹cych na zajêcia  Bal Kar-
nawa³owy. Tegoroczna zaba-
wa odby³a siê w sobotê 26 sty-
cznia w Raszowej, i wziê³o  
w niej udzia³ ponad 100 dzieci 
wraz z towarzysz¹cymi im 
rodzicami. 

Zespó³ „Diamant” za-
bawia³ m³odych balowiczów 
przez ca³y czas trwania im-
prezy. Dzieci mia³y okazjê 
zatañczyæ nie tylko w rytm 
znanych dzieciêcych przebo-
jów, ale i wyszaleæ siê przy 
skocznych hitach. W chwilach 
nielicznych przerw, organiza-
torzy przygotowali ciekawe 
konkursy, które cieszy³y siê 
du¿ym zainteresowaniem. Jak 
przysta³o na prawdziwy bal, 
ka¿de dziecko przebra³o siê  
w tym dniu za swoj¹ ulubion¹ 
postaæ. Stroje by³y barwne, 
pomys³owe i ró¿norodne, od 
ksiê¿niczek, przez piratów do 
zwierz¹tek. Dzieci i ich opie-
kunowie w³o¿yli wiele pracy  
i trudu w ich przygotowanie. 
Na wszystkich czeka³ ma³y 
poczêstunek: batoniki, lizaki, 
p¹czki i napoje. 

Rodzice podziwiali 
swoje pociechy radoœnie ska-
cz¹ce w rytm muzyki. Pogod-
na atmosfera wspólnej zabawy 
udzieli³a siê równie¿ im. Ro-
bili pami¹tkowe zdjêcia, za-
chêcali ma³o aktywne dzieci 
do zabawy. 


