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Dzieñ Seniora w Przyworach 
 
 
 
 
 
 
 

 

 pi¹tek 16 stycznia 
2009 msz¹ œw. w koœ-

ciele parafialnym w Przywo-
rach rozpoczê³y siê obchody 
Dnia Seniora. Sta³o siê ju¿ 
tradycj¹, ¿e po mszy œw. 
wszystkie Babcie i Dziadko-
wie udaj¹ siê do pobliskiego 
Domu Kultury aby wys³uchaæ 
wierszy i piosenek przygoto-
wanych specjalnie dla Nich 
przez uczniów klas I-III 
Filialnej Szko³y Podstawo-
wej w Przyworach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uroczystoœæ ta wesz³a ju¿ na 
sta³e w kalendarz imprez   
a organizowana jest przez 
Radê So³eck¹ pod kierunkiem 
p. so³tys oraz Filialn¹ Szko³ê 
w Przyworach. 

Licznie przyby³ych goœci 
powita³a p. so³tys Lidia 
Urban, ¿ycz¹c wszystkim 
zebranym wiele zdrowia i 
szczêœcia oraz dziêkuj¹c
wszystkim za ich codzienn¹ 
troskê o najm³odsze pokole-
nie. Z zaproszenia na uro-
czystoœæ skorzysta³ równie¿ 
Wójt Gminy p. Zygmunt 
Cichoñ, który zwracaj¹c siê  
z ¿yczeniami do zebranych 
seniorów podkreœli³ znacze-
nie takich integruj¹cych spo-
³ecznoœæ lokaln¹ imprez. 

Przy kawie i tradycyjnym 
œl¹skim ko³aczu seniorzy wy-
s³uchali wierszy i piosenek 
przygotowanych na tê okazjê 
przez uczniów z klas I-III. 
Przedstawienie uœwietnili ma-
li wirtuozi skrzypiec, którzy 
zaprezentowali mini koncert 
kolêd. Na koniec czêœci 

artystycznej dzieci wystawi³y 
jase³ka. 

Babcie i Dziadków obdaro-
wano drobnymi podarunkami 
wykonanymi w³asnorêcznie 
przez wdziêczne wnuczêta 
oraz mnóstwem ¿yczeñ i uœ-
cisków. 

Pani so³tys Lidia Urban ser-
decznie podziêkowa³a ma³ym 
artystom za trud w³o¿ony w 
tak udane przedstawienie. 

Podziêkowania nale¿¹ siê 
równie¿ mamom naszych 
artystów, które jak zawsze 
stanê³y na wysokoœci zadania 
i przygotowa³y piêkne stroje 
do jase³ek oraz pomog³y  
w przygotowaniach do tej 
imprezy. 

M. Lejczak, I. Stiebler. J. 
Korytkiewicz 
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Dzieñ Kota 
 

7.02.2009 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej z Od-

dzia³em Przedszkolnym  w 
K¹tach Opolskich odby³y siê 
obchody Œwiatowego  Dnia 
Kota.  
Pomys³odawczyni¹ i g³ówn¹ 
organizatork¹ imprezy by³a 
pani dyrektor szko³y Joanna 
Korzec. Pomys³ podchwycili 
uczniowie, którzy przynosili 
eksponaty na urz¹dzon¹ w 
szkole wystawê, a tak¿e nary-
sowali obrazki przedstawiaj¹ce 
kota w ró¿nych ods³onach. 
 Impreza rozpoczê³a 
siê o godzinie 10.30. Zapro-
szonymi goœæmi by³a przed-
stawicielka Urzêdu Gminy pa-
ni Gabriela  Joœko i lekarz we-
terynarii pan doktor Andrzej 
Skóra. 

Salê ozdobi³a gazetka 
tematyczna, a g³ównym moty-
wem by³o zdanie: „pamiêtaj-
my ¿e zwierzêta potrafi¹ 
ogrzaæ nasz¹ duszê jak naj-
lepszy przyjaciel”. 

Uczniowie przedsta-
wili ciekawostki z ¿ycia kotów 
takie jak: kocie rekordy, sk¹d 
wziê³o siê powiedzenie „kupo-
waæ kota w worku”, wiersze 
np. „Gdy kot przebiegnie Ci 
drogê”, przedstawienie, „Inst-
rukcja obs³ugi kota”, a tak¿e  

 
dowcipy i ¿arty o miaucz¹cych 
milusiñskich.  

Nie zapomniano tak¿e 
o kotach z bidula. Dziew-
czynki z klasy drugiej zapre-
zentowa³y inscenizacjê „Kocie 
³zy”, której mora³em by³o 
stwierdzenie ¿e zawsze nale¿y 
zg³aszaæ mamie gdy wychodzi 
siê z domu bo mo¿na siê 
zgubiæ.  

Nastêpnie g³os zabra³ 
pan weterynarz. Pokaza³ dzie-
ciom zawartoœæ torby lekarza – 
weterynarza, przypomnia³ o 
koniecznoœci odrobaczania ko-
tów i szczepienia ich przeciw-
ko wœciekliŸnie. Nastêpnie od-
powiada³ na pytania uczniów. 

Pod koniec imprezy 
odby³ siê pokaz multimedia-
lny, przedstawiaj¹cy ró¿ne ko-
cie rasy oraz krótkie, œmieszne 
filmiki z kotem w roli g³ównej, 
które wywo³a³y salwy œmie-
chu.  

Ostatnim punktem 
imprezy by³a wystawa. Zgro-
madzono na niej figurki kotów 
o ró¿norakim kszta³cie, ksi¹¿ki 
naukowe jak i „koci¹ beletry-
stykê”, gazety o kotach, „ko-
cie” zdjêcia  przyniesione 
przez uczniów i nauczycieli, 
koci¹ karmê a nawet… pam-
persy dla kota (np. podró¿u-
j¹cego samolotem).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impreza bardzo siê 

podoba³a. Uœwiadomi³a ucz-
niów jak piêknym zwierz¹t-
kiem jest kot, jak nale¿y o nie-
go dbaæ. A jeœli nie masz jesz-
cze kota, to przecie¿ mo¿na go 
zaadoptowaæ, bo : 
…jeœli kota pokochasz, choæ 
troszkê, tak troszeczkê to 
zauwa¿ysz potem (to zreszt¹ 
przyjdzie z wiekiem), 
¿e bêd¹c bli¿ej z kotem 
jesteœ bardziej Cz³owiekiem”. 

 
Joanna Korzec 
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Czy wiecie, ¿e… Kubuœ 
Puchatek ma ju¿ 89 lat ? 

 dniach 24 - 27  lutego 
2009 r. w PSP w K¹tach 

Opolskich odby³a  siê  wysta-
wa i konkurs czytelniczy pt. 
"Co wiesz o Kubusiu  
Puchatku ?". Przygotowania 
do tej imprezy rozpoczê³y siê  
wczeœniej, bo ju¿ miesi¹c 
wczeœniej zosta³a og³oszona 
zbiórka przedmiotów zwi¹za-
nych z  Kubusiem Puchatkiem.  
Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu 
uczniów i nauczycieli mog³a 
powstaæ wspania³a i zabawna 
wystawa, która wywo³uje uœ-
miech i zainteresowanie ka¿-
dej osoby wchodz¹cej do szko-
³y. Okazuje siê, ¿e Kubuœ Pu-
chatek jest dos³ownie wszê-
dzie. To tu mo¿na zobaczyæ 
kilkadziesi¹t maskotek, puzzli, 
ksi¹¿ek, jak równie¿ przybo-
rów szkolnych, rêczników, po-
duszek, koszulek z podobizn¹ 
misia. Proszê spojrzeæ na 
zdjêcia… i  siê przekonaæ.  
Konkurs zosta³ zorganizowany 
przez nauczycielkê i bibliote-
karkê  Marzenê Naumowicz. 
Jego celem by³o  sprawdzenie 
stopnia umiejêtnoœci czytania 
ze zrozumieniem ksi¹¿ki pt. 
"Kubuœ Puchatek". Konkurs 
poprzedzony zosta³ pokazem 
prezentacji multimedialnej do-
tycz¹cej  ksi¹¿ki i jej autora 
A.A. Milne ". Przygotowali j¹ 
2 uczniowie z kl. 5: A. Polo-
czek i P. Wystrach. Pokaz  
bardzo siê podoba³ i by³ 
œwietn¹ powtórk¹ przed Kon-
kursem, który odby³ siê nas-
têpnego dnia. Dziêki niej ucz-
niowie dowiedzieli siê, ¿e miœ 
o ma³ym rozumku ma ju¿ 89 
lat !!! W konkursie czy-
telniczym wziê³o udzia³ 25 
uczniów  z klas I – VI, jak 
równie¿  3 nauczycieli. Naj-
lepszym znawc¹ przygód Ku-
busia Puchatka okaza³ siê 
Marcel Mrohs z klasy II, 
nastêpnie Dominika Sokulska i 
£ukasz Kowalski . Zwyciêzcy 
otrzymali  nagrody ksi¹¿kowe, 
a wszyscy uczestnicy zostali 
poczêstowani „ma³ym co nie-
co”. 
Konkurs przygotowa³a i prze-
prowadzi³a Marzena Naumo-
wicz, która sk³ada wielkie po-
dziêkowania tym, którzy przy-
czynili siê do powstania tej 
wystawy.  
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