
„Lamy” bisują kolejny raz 
 
             Kolejny raz miłośnicy 
filmów krótkometrażowych, 
animowanych i reportaży spot-
kali się w gminnej Bibliotece 
Publicznej na specjalnych se-
ansach filmowych. We wtorek 
22 i czwartek 24 listopada zna-
jące się już dobrze grono kino-
manów zebrało się na ducho-
wą ucztę. Spośród 10 obrazów 
bezsprzeczn ie największe wra-
żenie na widzach zrobiła krót-
ka animacja pt „Teza” (dostęp-
na także w Internecie). Wpra-
wdzie obecne na projekcji 
panie były lekko zmies zane 
rubasznym humorem i dosad-
nością filmu,  jednak ws zyscy 
panowie byli zachwyceni.  
            Nie sposób poddać 
wnikliwej analizie wszystkich  
prezentowanych filmów  (kto 
nie był niech żału je), gdyż 
artykuł nin iejs zy rozrósłby się 
do nieprzyzwoitych rozmia-
rów, wystarczy powiedzieć, że 
prezentowane filmy poruszały  
wiele aktualnych i ważnych 
problemów społecznych. Przy  
tym prezentowały bardzo wy-
soki poziom warsztatowy. Cie-
kawie i niebanalnie przedsta-
wiony został problem swois-
tego przemieszania „realu” z 
„wirtualem” w produkcji „Za-
graj ze mną” w reżyserii Ra-
fała Skalskiego. Film n ie tylko  
mówi o możliwości zatracenia 
granic między światami: rze-
czywistym i wyobrażonym, ale 
też  dotyka ważnych spraw jak 
małżeństwo, miłość, odmien-
ność oczekiwań kobiet i męż-
czyzn.  
          GBP już teraz zaprasza 
na kolejne  projekcje. 
                          Irena Zielonka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śniadanie daje moc  
 

d lat priorytetowym ce-
lem wychowawczym Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Opolskim jest 
troska o zdrowie psychiczne i 
fizyczne ucznia.  

8 listopada 2011 roku  
nasza szkoła przystąpiła do 
udziału w ogólnopolskiej akcji  
,,Śniadanie daje moc”, pod 
patronatem koalicji Partner-
stwo dla Zdrowia. Celem  ak-
cji było zwiększenie świado-
mości na temat zdrowego od-
żywiania się i ro li śniadania w 
diecie dziecka. Data wspólne-
go śniadania została wybrana 
nieprzypadkowo, ponieważ 8 
listopada to Europejski Dzień  
Zdrowego Jedzenia i Gotowa-
nia. Także i u nas tego dnia 
klasy I – III przygotowały 
wspólne śniadanie. Na bazie 
utworzonych z rodzicami, 

zdrowych i u lubionych pro-
duktów (sery, warzywa, pełno-
ziarnisty chleb, owoce, soki, 
jogurty) mali uczniowie przy-
gotowali wspólny posiłek, któ-
ry z wielką ochotą zjedli. Ko-
lorowe owoce i warzywa, bar-
wne serwetki, pomysłowość w 
dekoracji, a także zapachy 
spowodowały, że trudno było 
doczekać się efektu końcowe-
go. Wszystkie przygotowane 
smakołyki zniknęły w mgnie-
niu oka. Sił i energii do nauki 
przybyło w dwójnasób.  

Pamiętajmy, że śnia-
danie dla ucznia to zastrzyk 
energii do pracy i nauki. 
            Mgr Renata Ganowska 
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Św. Mikołaj, reeboki  
i większe pszczoły 

 
Pewien Pan zwykł 

mawiać, że w Kosorowicach 
to nawet pszczo ły są większe. 
Wcale nie jest to dalekie od 
prawdy, ponieważ można dłu-
go po Kosorowicach chodzić 
w poszukiwaniu ula i to 
z całkiem mizernym efektem. 
Kiedy więc już się jakaś 
pszczółka robotnica napato-
czy, to zwykle jest objedzona, 
jak chomik przed zimą i 
załadowana pyłkiem, jak cię-
żarówka kamien iem z Góraż-
dży. 

Mega pszczoła z Ko-
sorowic na pewno nie spotka 
się ze Św. Mikołajem, po-
nieważ śpi teraz głęboko po 
pracowitym lecie odstępując 
świętemu przestrzeń powietrz-
ną. Dzieci, które pracowite 
muszą być tylko od czasu do 
czasu spać nie miały ochoty, 
wobec czego tłumnie przybyły 
do świetlicy spotkać się 
z Miko łajem. Niektóre po 
mszy gnały z kościoła z pręd-
kością światła, a uściślając, 
ksiądz nie zdążył zgasić świat-
ła po mszy, kiedy pierwsi 
amatorzy prezentów zrzucali z 
siebie kurtki w świetlicy. 

Potem było prawie 
standardowo. Wszedł On, zna-
czy się Św. Mikołaj, n ie jakiś 
tam Santa Claus od Coca Coli, 
ale największy, jak to w 
Kosorowicach i najprawdziw-
szy Św. Miko łaj, Biskup, który 
cały swój majątek rozdał Lu-
dziom, mając z tego niezłą 

uciechę. Miko łaj, chociaż ubo-
gi, prezentów miał sporo i nie 
wstydził się rozdawać je dzie-
ciom, ale zanim to nastąpiło, 
tradycyjnie otłukł n iegrzecz-
nych rózgą, pośpiewał i wysłu-
chał cierp liwie wszystkich  
wierszyków przygotowanych 
przez maluchy. Pod koniec 
wszystko wymknęło się spod 
kontroli, gdyż na scenę wstą-
pili najprawdziwsi s zko lni 
kowboje i odtańczyli prawdzi-
we kowbojskie wygibasy w 
rytm jeszcze prawdziwszego 
country. 

I wtedy sprawa się 
rypła, bo okazało się, że z 
Miko łaja też jest niezły kow-
boj, który idąc z duchem cza-
su, można powiedzieć pod 
rękę, zamienił swoje niewy-
godne mikołajowe botki, na 
super sportowe reeboki, dzięki 
czemu zintegrował się z 
tańczącą młodzieżą i pląsał 
jakby mu ze dwie stówy, czyli 
dwa wieki z barków ściągnęli. 
Strach się bać, co będzie w 
przyszłym roku. Dobrze, że na 
wiosnę wrócą nasze większe 
pszczoły. Takie same. ;-) 
Imprezę wsparł finansowo 
Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Krzysztof Mutz 
Spotkanie z Mikołajem organi-
zowali: 
Ks. Proboszcz Piotr Janoszka 
Koło Mniejszości Niemieckiej 
Sołtys i Rada Sołecka. 
I oczywiście Św. Mikołaj! 

W przedś wiątecznym 
nastroju 

 
godnie z tradycją w grud-
niową niedzielę dzieci z 

Przedszko la Publicznego w 
Przyworach brały udział w 
Kiermaszu  Świątecznym. 
Kiermasz był okazją do pre-
zentacji umiejętności recyta-
torskich, taneczno - wokalnych 
naszych przedszkolaków. Na 
kiermasz dzieci z rodzicami  
przygotowywały kartki świąte-
czne, stroiki, choinki z maka-
ronu, popcornu, orzechów, ga-
łązki jemioły. Nauczyciele 
tworzy li anio ły z masy gipso-
wej, bombki plecione z nici. 
Serwowaliś my pyszne ciasto 
przygotowane przez rodziców 
i świąteczne pierniczki, któ-
rych zapach roznosił się  już od 
tygodnia po przedszko lu. Pier-
niki zostały upieczone przez 
personel naszego przedszko la i 
dzieci, na podstawie tradycyj-
nego przepisu, który poleca-
my: 

Pierniki Mikołajk owe 
1 kg mąki 
1 szklanka cukru 
mały słoik miodu sztucznego 
1 kostka margaryny 
łyżka s malcu  
1 szklanka mleka lub maślanki 
2 łyżeczki sody   
1 łyżeczka amoniaku  
1 paczka przyprawy do piernika 
2 łyżki kakao  
olejek migdałowy 
2 żółtka (b iałka dodać do 
lukru) 
Wszystkie składniki dać do 
miski, dobrze wymieszać, roz-
wałkować na 1 cm. Wykrojone 
ciasteczka piec około 15 min 
w temp 180°. 
 

Dzięki rodzicom i spon-
sorom udało nam się zorga-
nizować loterię fantową, która 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. 

Dziękujemy rodzicom, 
pracownikom przedszkola i 
sponsorom za pomoc i zaanga-
żowanie w przygotowanie 
kiermaszu. Wszystkim, którzy  
wzięli w nim udział, zatrzy-
mali się  choć na chwilę, by 
posłuchać i wybrać coś dla się-
bie, składamy gorące podzię-
kowania. 

Ze względu na to, że na-
sze dzieciaki by ły w tym roku  
wyjątkowo grzeczne, Święty 
Miko łaj odwiedził nas trzy  

razy! Przedszkolaki świetnie 
bawiły się na zabawie miko-
łajkowej wraz ze swoimi ro-
dzinami. Na Kiermaszu Świą-
tecznym Mikołaj dla każdego 
dziecka miał coś słodkiego. 
Odwiedził nas także Mikołaj w 
towarzystwie pani sołtys z 
prezentami od Towarzystwa 
Mniejszości Niemieckiej w 
Przyworach, za które serdecz-
nie dziękujemy. 
 
Nasi przyjaciele: 
- Rada Rodziców naszego 
przedszko la 
- Rodziny przedszkolaków 
- Towarzystwo Mniejs zości 
Niemieckiej w Przyworach 
- Członkowie Rady So łeckiej 
- Sklep AGD w Przyworach  
- Kwiaciarnia  „Czarny Lotos” 
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