
Szczególne osiągnięcia 
uczniów PSP w Tarnowie 

Opolskim 
 

Uczeń Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie Op. 
Gregor Przywara został laure-
atem Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Niemieckiego w 
roku szkolnym 2010/2011. 
Osiągnięte przez niego wyniki 
zasługują na szczególne wy-
różnienie. Finalistami tego sa-
mego konkursu zostali Jochen 
Lippok i Paweł Mateja. Do 
konkursu uczniów przygoto-
wała Pani Zuzanna Sładek – 
Pietrek.    

Nastolatki dla babć 
 
                Babcia to w naszym 
kraju instytucja. Nie dziwi 
zatem, że  co roku Dzień 
Babci i Dzień Dziadka to 
dobra okazja, by seniorom 
okazać naszą miłość i 
wdzięczność.  Nastolatki z PG 
w Tarnowie Opolskim posta-
nowiły udowodnić, że nie 
tylko laurką i słodkim  buzia-
kiem można sprawić przy-
jemność  przedstawicielom 
starszego pokolenia. Wraz z 
panią Mariolą Lis przygo-
towały spotkanie z poezją 
„Maria Konopnicka i nie 

tylko”. Życzliwy personel  
Oddziału dla Dzieci GBP 
przygotował uroczystość, na 
którą zaproszono babcie  czy-
telników. Goście z przyjem-
nością wysłuchali nostalgicz-
nych - tych dobrze zapamię-
tanych ze szkół i tych mniej 
znanych - utworów „poetki od 
krasnoludków”.  Uroku spek-
taklowi dodały stroje, rekwi-
zyty i muzyka. Dopełnieniem 
strawy dla ducha były słod-
kości i napoje serwowane 
przez bibliotekarki. Przybyłe 
seniorki uznały takie obchody 
swego święta za ciekawe ory-
ginalne i udane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak co roku w naszej 

wiosce 4-5 lutego odbyło się 
wodzenie niedźwiedzia. Jest to 
tradycja bardzo stara, która w 
naszej miejscowości jest ciągle 
pielęgnowana. Organizowana 
jest przez Radę Sołecką. 
Dobrym duchem imprezy jest 
Bernard Sonsala, który od 
kilku lat stara się o to, aby w 
korowodzie nikogo nie zabrak-
ło. 
 Korowód przeszedł 
od domu do domu. Brało w 

nim udział piętnaście osób, 
m.in. muzykanci (bęben, 
akordeon), strażak, cyganka, 
ksiądz, państwo młodzi, ko-
miniarz (który – na szczęście – 
smarował gospodarzom twarze 
sadzą), lekarz (który zbadał 
czy aby ktoś nie choruje), leś-
niczy i oczywiście niedźwiedź. 
Policjanci natomiast wystawia-
li „mandaty” za nieistniejące 
przewinienia (w rzeczywis-
tości były to zaproszenia na 
zabawę niedźwiedziową). 

Zabawa odbyła się 5 lu-
tego. Pląsy poprzedza sąd nad 
niedźwiedziem – według Lu-
dowej tradycji (zdaniem 
J.Lompy sięgającej nawet XIV 
wieku) – symbolem wszelkie-
go zła i nieszczęścia. Być Mo-
że w dawnych wiekach prze-
budzone przedwcześnie ze snu 
zimowego wygłodniałe niedź-
wiedzie na przedwiośniu za-
grażały rzeczywiście miesz-
kańcom wsi i ich dobytkowi. 
Tak więc do dziś w naszym 
regionie (kiedyś na zakończ-
enie karnawału, obecnie nie-

koniecznie) niedźwiedzia, któ-
ry jest winien wszystkim nie-
korzystnym zjawiskom i zda-
rzeniom, karze się śmiercią. 
Jednak w niektórych miejsco-
wościach – a tak jest właśnie 
w Nakle (jako jedynej miejs-
cowości w gminie) „skazany” 
pozostawia po sobie potomka. 
„Wyrok” na niedźwiedziu 
wykonuje leśniczy. „Zastrzele-
nie” winowajcy to hasło do 
ogólnej zabawy. Od 17 bawiły 
się dzieci, które o 20 ustąpiły 
miejsca dorosłym. Do późnych 
(a może wczesnych?) godzin 
bawił wszystkich zespół 
„Atrio”. Wstęp był bezpłatny, 
a wydatki pokryto z dobrowol-
nych drobnych datków zebra-
nych w odwiedzanych domost-
wach. 

 
 Organizatorzy dzięku-
ją ofiarodawcom i wszystkim, 
którzy wsparli w jakikolwiek 
sposób imprezę. Mają też 
nadzieję, że „Bery” przez 
kolejne lata będą chadzać po 
wsi pielęgnując stary obyczaj. 

„Herody 2011” 
 

W Lewinie Brzeskim po 
raz XXVI odbył się  Woje-
wódzki Przegląd Zespołów 
Kolędniczych - Herody 2011. 
Na przegląd zgłosił się zespół 
uczniów klas III –VI  z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej z 
Oddziałem Przedszkolnym w 
Nakle.  Nie był to pierwszy 
zespół z tej placówki, która  
(jedyna w gminie) już kilka-
krotnie z powodzeniem wystę-
powała w gościnnych progach 
lewińskiego Domu Kultury. 
Jasełka  Bożonarodzeniowe 
przygotowane przez panie: 
Elżbietę Bieniek i Małgorza-
tę Mazur były barwnym 
spektaklem. Szesnaścioro ucz-
niów miało do odegrania 40 
ról, mimo to, zmiany kostiu-
mów i rekwizytów przebiegały 
sprawnie.  Występ podobał się 
publiczności i jurorom.  Do-
wodem uznania jest wyróż-
nienie jakie przyznano akto-
rom odgrywającym role Hero-
da – Sebastianowi Stanikowi  
i  Śmierci -  Łukaszowi  Świ-
tule.  Po występie nagrodzeni 
udzielili wywiadu telewizji 
regionalnej – oddział Opole.  
Rodzice i mieszkańcy regionu 
mogli więc na ekranach tele-
wizorów obejrzeć relację z 
konkursu i posłuchać zwierzeń 
młodych aktorów.  
        Wracającym do domu do-
pisywał doskonały humor, tym 
bardziej, że uznanie zostało 
poparte materialnymi dowoda-
mi w postaci dyplomów i 
atrakcyjnych nagród.  Dzieci i 
opiekunki dziękują Radzie 
Rodziców, która sfinansowała 
ich wyjazd. 

Z babcią i dziadkiem 
twórczo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W poszukiwaniu no-
wej, niebanalnej formuły ucz-
czenia seniorów z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka inst-
ruktorzy GOK w Tarnowie 
Opolskim poszli po radę do  
specjalistów. W mądrych 
książkach i własnej wyobraźni 
znaleźli to, o czym wie dobrze 

każdy doświadczony opiekun 
– najwięcej frajdy daje robie-
nie czegoś fajnego RAZEM. 
Dlatego też zaprosili najmłod-
szych i najstarszych na warsz-
taty plastyczno-techniczne pod 
hasłem: „Wnuczek, babcia 
oraz dziadek wyczarują dziś 
obrazek”. 
 Jak się okazało chęt-
nych do wspólnego twórczego 
działania była spora grupa. 
Obiecywane w haśle „czary” 
okazały się zajmujące. Taka 
forma świętowania przypadła 
do gustu zarówno dzieciom jak 
i dorosłym. Spędzony wspól-
nie czas i dzieła plastyczne 
powstałe w efekcie warsztatów 
– BEZCENNE!     Inf. wł. I.Z. 

Dzień Seniora 
 
Dzień Babci i Dziadka, który 
odbył się 24.01.2011 r. w PSP 
w Kątach Opolskich obcho-
dzono bardzo uroczyście. Na 
Seniorów czekały wrażenia ar-
tystyczne przygotowane przez  
 
 
 
 
 
 
 
 
uczniów klas I-V. Seniorzy 
wysłuchali ciekawych i weso-
łych wierszy, piosenek (w ję-
zyku polskim, angielskim i 

niemieckim), interesujących 
inscenizacji oraz utworów mu-
zycznych. Pascal Schreiber z 
klasy III grał na keyboardzie, 
zaś jego kolega z klasy, Michał 
Borczyński na perkusji. Ucz-
niowie klas I-V zagrali na fla-
żoletach. Całość imprezy za-
kończyła się odśpiewaniem 
„Sto lat”. Seniorzy, którym 
impreza bardzo się podobała, 
po wrażeniach artystycznych 
zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek. Odpowiedzialną 
za imprezę była nauczycielka 
Aleksandra Trefler, a pomogły 
nauczycielki: Anna Długosz, 
Anna Kaczkowska, Sylwia 
Michala, Joanna Migoń oraz 
Danuta Pińkowska.    A.Trefler 
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