
Wesoło i rodzinnie 
w Miedzianej 

 
imo niesprzyjającej po-
gody 10 czerwca w 

niedzielę w Miedzianej odbył 
się II Festyn Rodzinny. Deszcz 
nie przeszkodził, wszyscy 
dobrze się bawili. Przybyli nie 
tylko nasi mieszkańcy, ale 
także goście z sąsiednich 
wiosek. Było wiele atrakcji 
przygotowanych dla wszyst-
kich - bez ograniczeń wieko-
wych. Można było poczuć się 
niczym „państwo na włoś-
ciach” i objechać sołectwo 
bryczką (zupełnie za darmo). 
Dzieci mogły skakać do woli 
na trampolinie. Młodzi adepci 
teatru przygotowali przedsta-
wienie, wystąpił również nasz 
rewelacyjny kabaret „JP”. 
Wielu spróbowało swoich sił 
w konkursach, w których 
każdy był zwycięzcą. Serwo-
wano pyszne ciasto i grillo-
wane smakołyki. Goście chęt-
nie kupowali cegiełki wspie-
rając w ten sposób naszą 
świetlicę. 

Wszystkim dziękuję za 
wspólną zabawę. Serdeczne wyr-
azy wdzięczności kieruję do tych, 
którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do tego, by nasz festyn 
mógł się odbyć, a w szczególności 
do naszych przyjaciół i sponso-
rów. Zapraszam za rok mając 
nadzieję, że pogoda będzie lepsza.  

     Joanna Pietruszka 
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Przedszkolak potrafi 
 

uż tradycją stało się organi-
zowanie na terenie Przed-

szkola Publicznego w Przywo-
rach Festynu Rodzinnego, któ-
rego głównymi bohaterami są 
Mama, Tata i wszystkie Dzie-
ci. „Witam pięknie wszystkich 
gości na miłej uroczystości. 
Dziś słoneczko jasno świeci, 
Euro dookoła, a w przedszkolu 
przedszkolaki składają życze-
nia”. Tymi słowy p. dyrektor 
przywitała wszystkich.  
 Uroczystość to okazja 
do świętowania oraz integracji 
całych rodzin, społeczności lo-
kalnej, gości z bliska i z da-
leka. Festyn był okazją do 
prezentacji umiejętności recy-
tatorskich i taneczno-wokal-
nych naszych przedszkolaków, 
zespołów tanecznych: Santex i 
Decadance i Kółka Teatralne-
go „Krasnale” działającego 
przy bibliotece w Przyworach. 
Doskonale bawiły się przed-
szkolaki oraz dzieci trochę 
starsze, wraz z rodzicami 
biorąc udział w konkursach, 
zabawach, quizach. Wspaniałą 
atrakcją były pokazy strażac-
kie OSP Przywory, a wóz 
strażacki cały czas tłumnie 
oblegany przez dzieci. Odbył 
się również inauguracyjny 
pokaz zabytkowej bryczki 
strażackiej. Kolejnym punk-
tem programu był pokaz tre-
sury piesków przygotowany 
przez strażników Zakładu Kar-
nego w Strzelcach Op. Na Fes-
tynie odbyła się Wystawa Go-
łębi Pocztowych, papug i kró-
liczków, którymi mieszkańcy 
Przywór z pasją się zajmują. 
Zaprosiliśmy dzieci do wró-
żek-malarek, pań Agnieszki i 
Moniki, które tworzyły zabaw-
ne malowidła na twarzach i 

włosach dzieci. Jedną z wielu 
atrakcji była przejażdżka ku-
cykiem oraz zabawa w basenie 
z kolorowymi piłeczkami. 
 Dla wszystkich uczes-
tników festynu był przygoto-
wany bufet z wieloma pyszno-
ściami. Dochód ze sprzedaży 
cegiełek wyniósł 1000 zł i 
zostanie przeznaczony na za-
kup pomocy dydaktycznych 
dla naszych dzieci i dopo-
sażenie przedszkola. 
 Bardzo dziękujemy 
wszystkim rodzicom za pomoc 
i zaangażowanie, wszystkim 
przyjaciołom naszego przed-
szkola i wszystkim, którzy 
odwiedzili placówkę w tym 
dniu. Dyrektor i grono peda-
gogiczne Przedszkola Publicz-
nego w Przyworach w imieniu 
naszej placówki oraz jej wy-
chowanków pragną wyrazić 
głęboką wdzięczność za oka-
zaną pomoc i życzliwość. 
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Festyn rodzinny w Raszowej 
 

radycyjnie już Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 

Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej, we 
współpracy z Radą Rodziców, 
DFK Raszowa, OSP z Ra-
szowej oraz Radą Sołecką, 
zorganizował festyn rodzinny 
dla dużych i małych, który 
odbył się 3 czerwca br. 

Dzieci z Raszowej 
przygotowały wspaniały pro-
gram kulturalny. Dziewczęta z 
klas 5-6 zaśpiewały piosenkę 
„99 Luftballons”, która zdo- 
była pierwsze miejsce podczas 
drugiego „Konkursu Piosenki 
Niemieckiej” w Tarnowie 
Opolskim. Uczniowie młod-
szych klas przedstawili sztukę 
w gwarze śląskiej, która 
zdobyła wyróżnienie podczas 
konkursu „Śląskiego berania 
2012” w Izbicku. Dzieci 
przedszkolne prezentowały 
Włochy jako kraj, który 
przedstawiały podczas „Festi-
walu Europejskiego” w dniu 
18 maja br. w Raszowej. W 
ramach festynu wystąpił zes-
pół „Wal-Nak”, który swoim 
wspaniałym tańcem uświetnił 
uroczystość. O uśmiech na 
twarzach - zwłaszcza dorosłej 
publiczności zadbał pan Tolek 

z Tarnowa Opolskiego, który 
swoim występem kabareto-
wym rozbawił publiczność. 
Nie zabrakło także atrakcji dla 
dzieci, takich jak zjeżdżalnie, 
tor samochodowy, basen z 
piłkami. W trakcie festynu 
można było skosztować zna-
komitych wypieków, grillo-
wanej kiełbaski, a także wielu 
innych smakołyków. 
Organizatorzy bardzo dziękują 
sponsorom i już teraz zapra-
szają na kolejny festyn w 
przyszłym roku.   
                  Barbara Wallusch 
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Kochamy nasze mamy! 
 

czniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Przedszkolnymi w 
Kątach Opolskich 28 maja br. 
zaprosili swoje mamy na 
uroczyste obchody ich święta. 
Pod okiem pań nauczycielek 
przygotowali bogaty program 
artystyczny, w którym nie za-
brakło elementów muzycznych 
i teatralnych. Nie brakło 
akcentów humorystycznych. 
Trzeba przyznać, że mamy 
były dumne ze swoich pociech 
i ich rozmaitych talentów. 
Szczególnie wyróżnili się 
zdolnościami aktorskimi ucz-
niowie klasy drugiej, którzy 
zaprezentowali teatralną adap-
tację „Królewny Śnieżki”. Za-
chwycili tym licznie zebrane 
mamy. Życzeniom – tym wyś-
piewanym i wyrecytowanym – 
nie było końca. Po wrażeniach 
artystycznych, mamy miały 
okazję spotkać się przy kawie  
i słodkim poczęstunku.  
                    Anna Kaczkowska 

U 
Kochanym mamom – 

czerwone róże 
 

oło DFK w Kątach Op. 
zorganizowało 12 maja 

2012r. spotkanie z okazji Dnia 
Matki. Wprawdzie święto to 
obchodzone jest w Polsce 26 
maja, ale w Niemczech przy-
pada ono co roku na 2 majową 
niedzielę, zatem członkowie 
koła postanowili uczcić to 
święto według tradycji nie-
mieckiej. Podczas spotkania 
wystąpiły dzieci z miejsco-
wego przedszkola oraz szkoły 
podstawowej. Program w języ-
ku niemieckim oraz w gwarze 
śląskiej przygotowały panie 
Barbara Głuszko oraz Sylwia 
Michala. Publiczność mogła 
wysłuchać wierszy, podśpie-
wywać w rytm piosenek nie-
mieckich, szlagierów a także 
posłuchać, jak brzmi poezja w 
gwarze. Niewątpliwie hitem 
tego spotkania była rodzima 
wersja niemieckiego przeboju 
Semino Rossi pt. „Rot sind die 
Rosen”. Również dorośli wzię-
li udział w tworzeniu części 
artystycznej – bo do Kątów 
zawitał kabaret sióstr Jacob –  
„Geschwister Jacob” (choć 
prawdę mówiąc, były to od-
ważne, przedstawicielki koła 
DFK, które wcieliły się tego 
dnia w członkinie tej legen-
darnej grupy i rozbawiły pu-
blikę do łez). 
 
 Impreza była nie 
tylko okazją do spotkania przy 
poczęstunku, czyli „Kaffee 
und Kuchen”, lecz miała także 
wymiar integracyjny. Tego 
dnia żadna z matek nie odeszła 
ze spotkania z pustymi ręko-
ma, bo oprócz uczty duchowej 
każda z uczestniczek otrzy-
mała czerwoną różę – wpraw-
dzie z bibuły, zrobioną przez 
dzieci z miejscowej szkoły, za 
to podarowaną od serca. 
 
 Wszystkie matki, któ-
re świętowały swój dzień w 
siedzibie DFK, stwierdziły 
zgodnie, że impreza była bar-
dzo udana, i że z niecierpli-
wością czekają na swoje spot-
kanie w następnym roku. Spot-
kanie zostało zorganizowane 
dzięki wsparciu TSKN na 
Śląsku Opolskim.  
 
                         Sylwia Michala 
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