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Misterium w Przyworach 
 
 
 
 
 
 
 
 

nia 4 kwietnia 2012 w 
kościele parafialnym w 

Przyworach odbyło się wysta-
wienie przez uczniów tutej-
szego gimnazjum dwunastego 
już misterium wielkopostnego, 
przygotowanego przez nauczy-
cieli: Małgorzatę Rowińskią i 
Gryżynę Seniszyn. Na całość 
przedstawienia pt: „Słońce na-
gle zgasło” złożyły się sceny z 
męki Pana Jezusa przeplatane 
pieśniami pasyjnymi w wyko-
naniu uczniów - aktorów i 
chórzystów. Spektakl był 
wprowadzeniem w tajemnice 
Wielkiego Tygodnia i Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Misteria należą do tradycji 
Publicznego Gimnazjum w 
Przyworach, a uczniowie chęt-
nie biorą w nich udział. Głów-
ną rolę zagrał  Patryk Matu-
szek jako Jezus. Grzegorz 
Włodarczyk wcielił się w rolę 
Piłata, Robert Maczurek kreo-
wał postać rycerza rzym-
skiego a Julia Kotula odegrała 
rolę Marii. O stronę plastyczną 
zadbała Patrycja Mackiel. 
              Małgorzata Rowińska 
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Dzień otwarty w Publicznym 
Gimnazjum w Przyworach 

 
e wtorek 17 kwietnia w 
ramach dnia otwartego 

do Gimnazjum w Przyworach 
zawitali uczniowie klas szós-
tych Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 24 w Opolu Groszo-
wicach. 

Goście mieli okazję  zo-
baczyć efektowne doświad-
czenia chemiczne przygoto-
wane przez nauczycielkę che-
mii Violettę Kata-Lach, oraz 
ciekawe doświadczenia fizycz-
ne prezentowane przez nau-
czycielkę fizyki - Ewę Niem-
czyk. Następnie szóstoklasiści 
gościli na lekcji  biologii, która 
została przygotowana przez 
uczniów klas pierwszych pod 
opieką Violetty Kata–Lach. Na 
zajęciach nasi goście samo-
dzielnie przygotowali preparat 
pleśniaka i skórki cebuli, a 
później obserwowali je pod 
mikroskopami. 

Później goście uczestni-
czyli w lekcji języka angiel-
skiego prowadzonej przez Ag-
nieszkę Nowak-Gobel. Mieli 
tam okazję wykorzystać spec-
jalistyczny sprzęt w pracowni 
językowej i porozmawiać o  
powieści  Brama Stokera 
„Dracula”. 

Mieli również okazję do 
wykazania się talentem wokal-
nym na zajęciach muzycznych 
prowadzonych przez Grażynę 
Seniszyn oraz talentem tanecz-
nym na zajęciach wychowania 
fizycznego pod opieką Doroty 
Porowskiej i Wojciecha Pytla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod koniec wizyty gimnazja-
liści z koła teatralnego zapre-
zentowali się w przedsta-
wieniu „Zemsta” wyreżysero-
wanym przez Małgorzatę Ro-
wińską. 

Miłym zakończeniem wi-
zyty był wspólny obiad w sto-
łówce szkolnej. Ewa Niemczyk  
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Koło DFK w Kątach 
Opolskich – „Iloma językami 
władasz, tylekroć stajesz się 

nowym człowiekiem” 
 

ytat Johanna Wolfganga 
Goethego stał się w kole 

DFK w Kątach Opolskich 
hasłem przewodnim roku 
2012, gdyż zarówno dorośli, 
jak i dzieci mogą się tam 
uczyć w sposób interesujący i 
zabawny – języka niemie-
ckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nie jest tajemnicą, iż 
warto znać język niemiecki – 
nie tylko po to, by móc 
porozumieć się z krewnymi z 
zagranicy, nie tylko po to, by 
dostać dobrze płatną pracę, nie 
tylko po to, by pomagać 
dzieciom w odrabianiu zadania 
domowego w szkole, a przede 
wszystkim po to, by sprawić 
sobie samemu przyjemność. 
Tak twierdzą zgodnie uczest-
nicy kursu, którzy pochodzą 
nie tylko z kręgu mniejszości 
niemieckiej. Większość z nich 
podkreśla, iż kurs języka 
niemieckiego, odbywający się 
we własnym kole DFK, jest 
dla nich często jedyną 
możliwością, by nauczyć się 
języka sąsiadów, a fakt, iż kurs 
odbywa się w miejscu za-
mieszkania jest dla nich 
ogromnym udogodnieniem, 
którego nie może zaoferować 
żadna szkoła językowa. 
 Od dwóch miesięcy 
łaknący wiedzy spotykają się 
zatem w każdy wtorek i 
czwartek w tutejszej siedzibie 
DFK i uczą się m.in. jak 
porozumiewać się w codzien-
nych sytuacjach, jaką rolę w 
języku niemieckim spełniają 
czasowniki modalne oraz w 
jaki sposób napisać list do 
przyjaciela z Niemiec. Panuje 
przy tym miła i przyjazna 

atmosfera, a sami kursanci 
bawią się przy tym znako-
micie. Jedynym minusem ca-
łego przedsięwzięcia jest – wg 
uczestników – czas trwania 
kursu – są to jedynie 32 
godziny lekcyjne, gdyż w tym 
przypadku chodzi o kursy 
języka niemieckiego dofinan-
sowane przez Konsulat RFN w 
Opolu. 
 Ponieważ przedsię-
wzięcie jest kursem dla po-
czątkujących i zostało zorga- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nizowane w Kątach po raz 
pierwszy, cieszy się dużą po-
pularnością, gdyż grupa liczy 
prawie 20 uczestników, którzy 
rozkoszują się tą nauką. 
 Także prawie 20 ucz-
niów uczęszcza na kurs so-
botni dla dzieci, tzw. „Sam-
stagskurs”, który w Kątach 
został zorganizowany również 
po raz pierwszy, a to dzięki 
wsparciu Związku Niemiec-
kich Stowarzyszeń Społeczno 
– Kulturalnych w Polsce 
(Verband der deutschen sozial-
kulturellen Gesselschaften in 
der Republik Polen). Najmłod- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si, którym nie wystarczają 
zajęcia języka niemieckiego w 
przedszkolu czy w szkole, 
przychodzą do siedziby DFK, 
aby się pobawić, pomajsterko-
wać, pośpiewać, spędzić miło 

czas, a przy tym nauczyć się 
języka. Nie szkoda im na to 
nawet przedpołudnia w wolną 
od zajęć szkolnych sobotę. 
Dzieci uważają także za fan-
tastyczny pomysł to, że także 
rodzice kilka razy mogą 
uczestniczyć w zajęciach. 
 Oba kursy prowadzi 
p. Ewa Warzecha, lektorka 
języka niemieckiego z boga-
tym doświadczeniem zawodo-
wym. Pani Warzecha jest poza 
tym mieszkanką Kątów – 
władze DFK nie musiały 
zatem długo szukać dobrze 
wykwalifikowanej nauczyciel-
ki. 
 Za niedługo oba kursy 
dobiegną końca, co dla ich 
uczestników jest smutnym 
faktem – już dzisiaj dopytują 
się o ich kontynuację. Miejmy 
nadzieję, iż niebawem znowu 
będzie można napisać następ-
ny artykuł o tak ciekawych i 
pożytecznych lekcjach. 

Sylwia Michala, 
DFK Kąty Opolskie 
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