
Cuda, wianki…  
 

 Miedzianej zorganizo-
wano cykl warsztatów 

pod wspólną nazwą „Magia 
świąt”. Miedziańska świetlica 
co środę zaludnia się osobami 
w różnym wieku, które 
własnymi rękami, z własnej 
wyobraźni robią wiele pięk-
nych rzeczy. Na stronie inter-
netowej Gminnego Ośrodka 
Kultury można zobaczyć te 
wszystkie cuda sfotografowa-
ne w każdym stadium tworze-
nia. Dotąd powstały: wianki 
adwentowe (23.11), kartki 
świąteczne (30.11), choinki z 
pierza i kory (7.12), stroiki 
świąteczne (14.12). 
 Uzdolnionych miesz-
kańców mają i inne sołectwa. 
Chętnych do tworzenia „tymi 
rękami” też. W Tarnowie 
Opolskim odbyły się warsz-
taty robienia choinek z siana, 
wianków i stroików (5.12). ten 
sam „asortyment” powstał 
mocą rąk i fantazji chętnych 
do tworzenia mies zkańców 
Kosorowic (12.12). 
 

W Przyworach spot-kano się 
(25.11) by tworząc p iękne 
dekoracje okazać sza-cunek i 
przyjaźń innym. Pod-czas 
dwudniowych warszta-tów, ci, 
którzy odpowiedzieli na 
internetowe zaproszenie
ręczn ie ozdabiali paczki. Zapa-
kowano w nie później prezenty 
mikołajkowe ofiarowane se-
niorom. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapoczątkowane przez GOK 
jakiś czas temu wars z-taty 
rękodzieła uruchomiły w 
gminie nową, wspaniałą modę 
na własnoręczne tworzenie 
rzeczy pięknych i niepowta-
rzalnych. I to jest pomysł na 
długie zimowe wieczory!  
                             In f. własna 
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„Z Małej Szkoły  
w Wielki Świat”  

 
 Zespole Szko lno –
Przedszko lnym Stowa-

rzyszenia Pro Liberis Silesiae 
w Raszowej t rwa drugi rok 
projektów edukacyjnych o 
łącznej nazwie „Z Małej 
Szkoły w Wielki Świat”. Cykl 
projektów, (który przewidzia-
ny został na 3 lata) obejmuje 
swoim zasięgiem wszystkich  
uczniów s zko ły. Dzieci, po-
dzielone na dwie grupy – klasy 
I-III i IV-VI podczas trwania 
projektów rozwijają nie tylko  
swoje zainteresowania, ale 
także nabywają nowych umie-
jętności. 

W tym roku starsi 
uczniowie zdąży li już nakręcić 
film o segregacji odpadów, 
wystąpić na sesji Rady Gminy 
oraz zbudować makietę wsi, w 
której mieszkają. Ich młodsi 
koledzy obserwowali raszow-
skie drzewa, przeprowadzali 
„ważne rozmowy o ważnych 
sprawach” i sprawdzali, co  
dzieje się ze śmieciami zako-
panymi w ziemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt „Z Małej 

Szkoły w Wielki Świat” ma za 
zadanie ukazanie walorów 
wiejskiej edukacji. Wobec 
ciągłego zamykania małych 
szkół, pomysłodawcy projektu 
zwrócili uwagę na to, że 
nauczanie w małych klasach (a 
także nacisk na indywidualną 
pracę z uczniem) może dać 
wielkie efekty. 
                   Agnieszka Zbytnik 
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Zawsze ze wzruszeniem  
Go ws pominamy… 

 
soba Jana Pawła II –  
wielkiego papieża, Polaka 

i wspaniałego człowieka, któ-
rego Kościół uznaje błogosła-
wionym, d la wielu ludzi była i 
jest ważna. Każdy z nas – przy 
różnych okazjach – wraca my-
ślą do Jego słów, spotkań z 
Nim, wspomnień i przeżyć z 
Nim związanych.  

„Jan Paweł II w mojej 
pamięci”- taki tytuł nosiła wie-
czornica zorganizowana  8 lis-
topada przez uczniów tarnow-
skiego gimnazjum skupionych 
w Kółku Bib liotecznym, któ-
rzy pod kierunkiem pani  Ma-
rio li Lis całość przygotowali. 
Honorowym gościem spotka-
nia był – wielokrotnie już w 
naszej gminie goszczący – 
szkolny kolega „Lolka”, „pa-
pieża, który pozostał człowie-
kiem” – Eugeniusz Mróz. 
Ponadto zaproszono wielu sza-
cownych gości, wśród których 
głosu udzielono także pani 
Jadwidze Szramiak (wspomi-
nającej pogrzeb bł. Jana Pawła 
II) oraz panu Ryszardowi 
Przybyle (dzielącemu się z ze-
branymi wrażeniami z niedaw-
no odbytej pielgrzymki do Fa-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
timy). Jednak szczególnym 
gościem  tej wieczorn icy był – 
obecny jedynie poprzez swoje 
dzieła – przedwcześnie zmarły  
nauczyciel i artysta - plastyk, 
Henryk Bieniek. W twórczości 
i życiu nieodżałowanej pa-
mięci Pana Henryka osoba  
JPII  odegrała  istotną rolę, 
szczególnie w ostatnim, nazna-
czonym cierpieniem okresie.  

Krótkie wspomnienie 
o artyście i zwiedzan ie wysta-
wy – to pierwsze, po powita-
niu, punkty bogatego progra-
mu uroczystości. Smutny nas-
trój zgromadzonych został nie-
co rozproszony przez opowieś-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ci Pana Eugeniusza, który ze 
swych bogatych wspomnień o 
swym przy jacielu wybrał ane-
gdoty pogodne i radosne.  

W trakcie wieczorni-
cy odbył się także konkurs 
recytatorski wierszy autorstwa 
Karola Wojtyły, wręczono też 
nagrody zwycięzcom konkursu 
wiedzy o Janie Pawle II.  

Pani Jadwiga Szra-
miak – mimo, iż wielokrotnie 
miała okazję opowiadać o 
wielkim przeżyciu jakim było  
dla niej uczestniczenie w pa-
miętnym pogrzebie - odnalazła 
w pamięci wątki, o jakich  
wcześniej nikomu nie mówiła. 

Ponadto opowiadała o swoich 
kolejnych wyprawach do 
Watykanu.  

Ze swadą i autoironią 
pan Ryszard Przybyła dzielił 
się swoimi przeżyciami z po-
dróży do Fatimy, uczestnicze-
niu w tzw. Pielgrzymce Świa-
teł i spełnieniu wielkiego ma-
rzen ia – niesieniu na własnych 
barkach cudownej figury. 
Wszyscy z rozbawieniem słu-
chali opowieści o tarapatach 
związanych z wniesieniem na 
pokład poświęconej w Fatimie 
figurki Matki Bożej wiezionej 
do Polski. 

Na koniec uczestnicy 
uroczystości odśpiewali pięć 
zwrotek ukochanej pieśni Bło-
gosławionego - „Barki”. 
 
Zwycięzcy konkursu wiedzy   
o Janie Pawle II: 
I – Anna Lysek 
II – Sonia Płachetka 
III- Nicola Patolla 
 
Zwycięzcy konkursu recytator-
skiego: 
I – Sebastian Stanik 
II – Aleksandra Starzyńska 
III – Hanna Hueniger 
  

Irena Zielonka 
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