
Wystawa staroci 
 

 dniu 19.03.2012 r.  w 
Szkole Podstawowej z 

Oddziałem Przedszkolnym w 
Kątach Opolskich odbyła się  
„Wystawa Staroci” przygoto-
wana przez nauczycielkę his-
torii Danutę Pińkowską i nau-
czycielkę  j.niemieckiego Syl-
wię Michala. Uczniowie, ro-
dzice a nawet mieszkańcy wsi, 
jak również nauczyciele przez 
2 tygodnie przynosili do szko-
ły stare rzeczy, głównie co-
dziennego użytku używane 
dawniej.  
 Na początku wystawy 
urządzonej w sali gimnasty-
cznej zgromadzono stare ksią-
żki. Były to książeczki służące 
do modlitwy pisane gotykiem 
czyli staroniemieckim pis-
mem, autobiografia J.W. Goe-
thego a także podręcznik dla 
studentów medycyny. Cieka-
wa była Biblia pisana w j.pol-
skim z początków XX. wieku 
oraz „Droga Krzyżowa” z 

końca XIX w. Wystawa oz-
dobiona była starymi foto-
grafiami w kolorze sepii oraz 
czarno-białymi m.in. przedsta-
wiające śląską  parę młodą – 
kobieta ubrana w czarny strój 
zwany mazelonką, mężczyzna 
w czarnym cylindrze i garni-
turze. Zwiedzający mogli 
przyjrzeć się dawnym tarkom 
niezbędnym do prania oraz 
ciężkim żelazkom na duszę, 
którymi dawniej prasowano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bardzo interesującym ekspo-
natem były maselnice do wy-
robu masła – pierwsza  duża, 
drewniana zrobiona z deseczek 
wzmocnionych żelaznymi ob-
ręczami, z drewnianym ubi-
jakiem w środku.  Druga 
szklana na korbkę. Do tego 

drewniana foremka z wytła-
czanym kwiatkiem, do której 
wkładano zrobione w masel- 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicy masło. Na wystawę przy-
niesiono także lampy naftowe, 
stare banknoty, obrazy, ręczne 
młynki do kawy, aparat foto-
graficzny z wysuwanym ekra-
nem, pięknie zdobione wagi 
szalkowe, kankę na mleko, 
słomiane formy na ciasto chle-
bowe, dawne narzędzia, sre-
brne sztućce a nawet nocnik, 
który dzieciom kojarzył się z 
dziwnym garnkiem lub miską. 
Najtrudniejszym przedmiotem 
do odgadnięcia była… zbie-
raczka do jagód – metalowa, 
dziwna rzecz przypominająca 
cudaczny grzebień. Na końcu 
wystawy zobaczyć można - 

było wózek dla dzidziusia, 
wiklinowy, niski, z małymi 
kółkami oraz dawne trady-
cyjne stroje śląskie - mazelon-
ki, zapaski i bluzki ręcznie 
haftowane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taka inna lekcja his-
torii wzbudziła u uczniów 
duże zainteresowanie i widać 
było, że z przyjemnością oglą-
dają zgromadzone przedmioty 
dzieląc się między sobą wra-
żeniami.     Danuta Pińkowska 
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Zarażanie sportem 
wskazane! 

 
 Od niedawna kolejna 
grupa amatorów siatkówki 
spotyka się w każdy ponie-
działek o 2030. Miłośnicy tego 
sportu, którzy dotąd zado-
walali się rolą kibiców, posta-
nowili „przejść do czynu”. Na 
początku nasz entuzjazm był 
większy niż nasze umiejętności 
– powiedziała jedna z inicja-
torek tych spotkań. Nadmie-
niamy, że na razie panie sta-

nowią w zespole większość, 
lecz każdy – bez względu na 
wiek i płeć - jest tu mile wi-
dziany. Z treningu na trening 
grający są coraz sprawniejsi i 
– kto wie – może za rok kolej-
na drużyna wystartuje w tur-
nieju? Życzymy udanych ser-
wisów, skutecznych bloków i 
doskonałych zagrań! 
 W imieniu członków 
zespołu zapraszamy chętnych 
do przyłączenia się. Siatków-
ka – to może być sport także 
dla ciebie!               Inf. własna 

Grają, bo lubią. 
II Turniej Siatkówki  

o Puchar Wójta Gminy 
 
 Historia amatorskiej 
drużyny siatkarskiej w Tar-
nowie Opolskim sięga począt-
ku lat 90 ubiegłego wieku. 
Wówczas to grupa młodych 
mężczyzn samorzutnie utwo-
rzyła zespół, który spotykał 
się, by dwa razy w tygodniu 
poćwiczyć i pobyć ze sobą. 
Koszty wynajmu Sali pokry-
wali z dobrowolnie nałożo-
nych na siebie składek. Mijały 
lata, drużyna rozrastała się, 
czasem ktoś ubył, ktoś do-
szedł, lecz zasadniczy trzon 
zespołu trwał. Grali – bo 
chcieli, lubili i mogli. Gdy 
„obrośli” rodzinami spotykali 
się w poszerzonym składzie. Z 
czasem zaczęli organizować 
uroczyste zakończenia sezonu 
(na czas wakacji treningi 
zawieszano) w formie rodzin-
nych pikników. Ponieważ w 
skład zespołu wchodzili za-
wodnicy z Tarnowa Opol-
skiego i okolic oraz Opola, 
utarło się, że rozgrywano 
wówczas mecz Opole kontra 
Tarnów. 
 W 2010 roku po raz 
pierwszy zorganizowano Tur-
niej Siatkówki o Puchar Wójta 
Gminy. W grudniu minionego 

roku (11.12.2011) impreza 
odbyła się po raz kolejny. II 
Turniej Siatkówki o Puchar 
Wójta Gminy Tarnów Opolski 
zgromadził 6 drużyn. Z naszej 
gminy startowały aż 3 zespoły: 
Tarnów Opolski, Kosorowice i 
Kąty Opolskie. Ponadto swoje 
zespoły wydelegowały: Krap-
kowice, Kamień Śląski i 
gmina Chrząstowice. Mecze 
rozgrywano w systemie pucha-
rowym. Impreza trwała ponad 
5 godzin a mecze eliminacyjne 
rozgrywano jednocześnie na 3 
boiskach tarnowskiej Hali 
Sportowej. Nad zespołem sę-
dziowskim kierownictwo objął 
pan Zbigniew Warmuz – uzna-
ny i utytułowany arbiter siat-
karski. 
 Przed rozpoczęciem 
rywalizacji – już i tak wysoką 
– temperaturę zawodów pod-
niósł brawurowy pokaz wdzię-
ku i sprawności grupy mażo-
retek z Ozimka. Podczas roz-
grywek kibice krzepili się 
pysznymi ciastami i kawą na 
stoisku zorganizowanym przez 
samorząd PG w Tarnowie Op. 
 Ku ogromnemu żalo-
wi gospodarzy zwycięzcą zos-
tała drużyna DTP-Krapko-
wice, II miejsce przypadło 
zespołowi TAROPOL – Tar-
nów Opolski, na III upla-
sował się Kamień Śląski.  

Uroczystego wręcze-
nia pucharów dokonali Wójt 
Gminy Krzysztof Mutz oraz 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Rudolf Urban. Pamiątko-
we puchary otrzymali także: 
najstarszy z zawodników Bog-
dan Łuczak (57 l.) oraz 
najmłodszy (16 l.) Marek 
Glensk. Fundator jeszcze jed-
nego trofeum: Pucharu dla 
Najsympatyczniejszego Za-
wodnika Turnieju pan sołtys 
Jan Czech miał przyjemność 
wręczyć tę nagrodę jedynej 
zawodniczce – Soni Gebauer 
z Kątów Opolskich. 

Zdaniem zarówno za-
wodników jak i publiczności 
oraz samych organizatorów 
impreza była bardzo udana. 
Niemała w tym zasługa wszy-

stkich, którzy dołożyli starań 
w jej przygotowanie i przepro-
wadzenie. 

Za naszym pośrednic-
twem organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania: 
Wójtowi Gminy Krzysztofowi 
Mutzowi za sponsoring (pu-
chary, wynajem sali, opłaty 
sędziowskie); Janowi Czecho-
wi – za ufundowanie dodatko-
wego pucharu; kierownictwu i 
pracownikom Hali Sportowej 
za przygotowanie logistyczne i 
techniczne oraz prace admini-
stracyjne przed, w trakcie i po 
zakończeniu turnieju; Renacie 
Patoli – opiekunce Samorządu 
Uczniowskiego oraz jej pod-
opiecznym za zorganizowanie 
bufetu; wszystkim zawodni-
kom i kibicom.       Inf. własna 
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