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„Jan Pawe³ II 
wychowawca m³odych” 

VIII Dzieñ Papieski 
 

.10.2008 r. w PSP w 
K¹tach Opolskich odby³ siê 

uroczysty apel z okazji 
obchodzonego 12 paŸdziernika 
w ca³ym kraju kolejnego, ju¿ 
ósmego, Dnia Papieskiego. 
Uczniowie klas  
V i VI  przygotowali przedsta-
wienie, podczas którego wspo-
minano ¿ycie i dzia³alnoœæ 
Ojca Œwiêtego. Wspólnie za-
œpiewano „Barkê” - ukochan¹ 
pieœñ Jana Paw³a II. Na spot-
kanie przybyli równie¿ ks. pra-
³at Gerhard Sobota i ks. dzie-
kan Józef Kaczmarczyk. Jako, 
¿e okazja sprzyja³a wspomnie-
niom, ks. Sobota, jako bezpoœ-
redni uczestnik wydarzenia, 
opowiedzia³ o wprowadzaniu 
Karola Wojty³y na urz¹d 
Papie¿a. 

J. Wiktor 
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Dzieci bezpieczne na drodze 
 

9 paŸdziernika 2008 roku 
w Filialnej Publicznej 

Szkole Podstawowej w Koso-
rowicach odby³o siê podsumo-
wanie konkursu plastycznego 
dla uczniów klas I-III szkó³ 
podstawowych „Czerwone 
Stop – zielone ID�”. Konkurs 
zorganizowa³a Komenda Miej-
ska Policji w Opolu w ramach 
Ogólnopolskiej Akcji Prewen-
cyjnej pn. „Bezpieczna Droga 
do Szko³y”. 

Wyniki konkursu o-
g³osili przedstawiciele KMP  
w Opolu i wraz z Wójtem 
Gminy Tarnów Op. panem 
Zygmuntem Cichoniem wrê-
czyli laureatom dyplomy i at-
rakcyjne nagrody: 
w kategorii klas pierwszych: 
- I m-ce – Weronice Suchanek 
(Filialna Publiczna Szko³a 
Podstawowa w Kosorowi-
cach), 
- II m-ce – Dawidowi Smolar-
kowi (Publiczna Szko³a Pod-
stawowa w Nakle), 
- III m-ce – Szymonowi Mej-
sykowi (Publiczna Szko³a 
Podstawowa w Nakle); 
w kategorii klas drugich: 
- I m-ce – Natalii Kondzieli 
(Publiczna Szko³a Podstawo-
wa w K¹tach Opolskich), 
- II m-ce – Magdalenie Stach 
(Publiczna Szko³a Podstawo-
wa w K¹tach Opolskich), 

- III m-ce – Patrykowi Bartyle 
(Publiczna Szko³a Podstawo-
wa w Nakle);  
w kategorii klas trzecich: 
- I m-ce – Marcie Suchanek 
(Filialna Publiczna Szko³a 
Podstawowa w Kosorowi-
cach), 
- II m-ce – Agnieszce Walecko 
(Filialna Publiczna Szko³a 
Podstawowa w Kosorowi-
cach), 
- III m-ce – Dominice Kinder 
(uczennica klasy pierwszej 
PSP w K¹tach Opolskich). 

Po pogadance na te-
mat bezpieczeñstwa i pokazie 
noszenia znaczków odblasko-
wych wszyscy uczniowie ze 
szko³y w Kosorowicach i goœ-
cie-laureaci otrzymali opaski 
odblaskowe. Zaœ goœæ spec-
jalny, zaproszony przez Ko-
mendê Miejsk¹ Policji w Opo-
lu pan Zygmunt Cichoñ, Wójt 
Gminy Tarnów Opolski spon-
soruj¹cej akcjê „Bezpieczna 
Droga do Szko³y”, otrzyma³ 
pami¹tkow¹ maskotkê – prze-
sympatycznego Policusia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak to w mi³ej atmos-
ferze i w ciekawy sposób dzie-
ci utrwali³y zasady ruchu dro-
gowego, zdoby³y nowe wiado-
moœci i, co najwa¿niejsze, zo-
bowi¹za³y siê do noszenia 
otrzymanych opasek odblasko-
wych oraz przestrzegania poz-
nanych przepisów. 

Gra¿yna Œmichura, J. Wiktor 
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Jesteœmy bli¿ej Europy 
 

asza ma³a szkó³ka miesz-
cz¹ca siê w Nakle przy 

ruchliwej trasie E-4 w sobotê 
22 listopada pêka³a w szwach, 
a to za spraw¹ tego, ¿e zor-
ganizowaliœmy Dzieñ Otwarty 
Szko³y. Rodzice z kl. I-VI 
obserwowali ma³e pociechy na 
zajêciach otwartych, prowa-
dzonych przez naszych peda-
gogów. Na korytarzach i wew-
n¹trz pomieszczeñ klasowych 
podziwialiœmy prace techni-
czno-plastyczne dzieci. Ale 
najwiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia 

by³a uroczystoœæ otwarcia pra-
cowni komputerowej na miarê 
XXI wieku, dokonana przez 
Wójta gminy Tarnów Opolski 
– Zygmunta Cichonia. Prezen-
tacja dorobku i osi¹gniêæ 
szko³y zosta³a zaprezentowana 
przez p. I. Nawracaj podczas 
przekazu, w którym uczestni-
czyli zaproszeni goœcie, rodzi-
ce i nauczyciele. Rozs³awiono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nasze wspólne osi¹gniêcia  
i pokazaliœmy, ¿e jesteœmy 
szko³¹ otwart¹, nie tylko na 
problemy, z którymi borykamy 
siê ka¿dego dnia, ale równie¿, 
¿e pracujemy dla œrodowiska, 
organizujemy mnóstwo imprez 
dla spo³ecznoœci lokalnej. 
Komputery po d³ugich stara-
niach (Z.Cichoñ, dyr.) otrzy-
maliœmy z Unii Europejskiej,  
a wspania³¹ pracowniê dopo-
sa¿y³ Urz¹d Gminy. Niech 
s³u¿¹ nam d³ugie lata. 

E.Bieniek 
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Wycieczka do muzeum 
 

 listopada 2008 roku 
uczniowie PSP w K¹tach 

Opolskich udali siê na wy-
cieczkê do Opola.  Naszym 
g³ównym celem by³o odwie-
dzenie Muzeum Œl¹ska Opol-
skiego. Organizatorem wycie-
czki by³a p. D. Piñkowska, 
nauczycielka historii, która 
chcia³a swoim uczniom poka-
zaæ ekspozycjê: „Kamienica 
Czynszowa” która obrazuje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jak wygl¹da³y i wyposa¿one 
by³y domy mieszczañskie pod 
koniec XIX i na pocz¹tku XX 
wieku. Kamienica mieszczañs-
ka mieœci siê przy ulicy œw. 
Wojciecha, znajduj¹ siê w niej 
cztery mieszkania wyposa¿one 
w oryginalne meble i sprzêty 

dawnych Opolan. Dzieci z cie-
kawoœci¹ podziwia³y piêkne 
drewniane ³ó¿ka, szafy i kre-
densy. Wielkim zainteresowa-
niem cieszy³y siê: obieraczka 
do jab³ek, stolik do gry w sza-
chy, starodawna maszyna do 
szycia czy maszyna do pisania. 
Panie nauczycielki natomiast 
zachwyca³y siê piêkn¹ wie-
kow¹ porcelan¹, która idealnie 
oddawa³a charakter wnêtrz. 
Dziêki tej wystawie, dzieci 
mog³y sobie wyobraziæ jak 
wygl¹da³o ¿ycie Opolan dzie-
si¹tki lat temu. Po obejrzeniu 
wystawy udaliœmy siê na spa-
cer po Opolu. Odwiedziliœmy 
koœció³ „na górce”, wzgórze 
uniwersyteckie, rynek, ratusz, 
koœció³ Franciszkanów, kate-
drê opolsk¹ a ostatnim punk-
tem naszego spaceru by³a wie-
¿a Piastowska. Nie oby³o siê  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oczywiœcie bez zaspokojenia 
g³odu w ulubionej restauracji 
Conieco. I tak „najedzeni” cie-
leœnie i umys³owo, bogaci w 
nowe wiadomoœci i wiedzê hi-
storyczn¹ mogliœmy udaæ siê 
w drogê powrotn¹. 

A Kaczkowska 
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„Moja podró¿” 
 

nia 07.11.2008 r. uczen-
nica klasy VI Publicznej 

Szko³y Podstawowej z Od-
dzia³em Przedszkolnym w K¹-
tach Opolskich, Patrycja 
Mackiel, zajê³a III miejsce w 
miêdzyszkolnym konkursie 
pod tytu³em: „Moja Podró¿”, 
organizowanym przez Publicz-
ne Gimnazjum nr 2 w Opolu. 
Patrycja wykona³a prezentacjê 
multimedialn¹ - podró¿ po 
OpolszczyŸnie, przedstawiaj¹-
c¹ najciekawsze miejsca na-
szego regionu.  

Goœciem specjalnym 
imprezy by³ p. Krzysztof Wie-
licki, podró¿nik i zdobywca 
wszystkich oœmiotysiêczników 
na œwiecie.  

Opiekun: Zygmunt Kurek 
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