
Nr 3/12

Razem przez pół wieku 
 

a uroczystość wręczenia nadanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medali „Za długoletnie pozycie małżeńskie 
przybyli: Hildegarda i Gerhard Adamcowie, Jadwiga i Arno Bawołowie, Agnieszka i Alfons Glenskowie, Janina i Tomasz 

Kalinowscy, Stefan Marszolek, Urszula i Józef Miliczowie, Stanisław Olejnicki, Róża i Herbert Patołowie, Renata i Władysław 
Szczepańscy, Hildegarda i Józef Widerowie, Lidia i Karol Zmudowie. 
 W imieniu pań – Adelajdy Marszolek i Bożeny Olejnickiej odznaczenia odebrali reprezentujący jubileuszowe pary 
mężowie. Stan zdrowia uniemożliwił obecność jeszcze: Elżbiecie i Oswaldowi Królom oraz Gertrud i Josephowi Waletzkom – 
którzy otrzymają medal z rąk Wójta w innym terminie. 

N 

Dekoracja „Złotych Par” jest 
zawsze bardzo podniosłą uro-
czystością. I mimo, iż każdego 
roku składa się z tych samych 
elementów – zawsze jest inna. 
Sprawiają to ludzie i ich 
historie. Jubilaci, obchodzący 
swoje Złote Gody w 2011 roku 
(przypominamy, że procedura 
wnioskowania o odznaczenia i 
przyznawania ich powoduje 
kilkumiesięczny „poślizg”) po-
bierali się, gdy w Polsce i na 
świecie działy się ciekawe 
rzeczy. W polityce: premierem 
rządu polskiego był Józef 
Cyrankiewicz, I Sekretarzem 
PZPR – Władysław Gomułka. 
W Rosji niepodzielną władzę 
sprawował Nikita Chrusz-
czow. Po początkowym roz-
luźnieniu (w ramach „rozli-
czeń z przeszłością” usunięto 
ciało Stalina z Kremla), rosło 
napięcie „na linii Moskwa-

Waszyngton”. Mało kto dziś 
pamięta, że wiosną świat sta-
nął na krawędzi wojny. Kon-
flikt Kubański (lądowanie 
wojsk USA w Zatoce Świń 17-
19 kwietnia), ruchy rewolu-
cyjne w Azji i w Afryce, które 
oba mocarstwa traktowały jak 
poligony, proces Eichmana, 
drugi w historii (nieudany) 
zamach na Gomułkę, pierwszy 
człowiek zabity podczas próby 
przekraczania Muru Berliń-
skiego… Do tego seria kata-
strof górniczych w Polsce i 
Czechach, pożar na MS Maria 
Konopnicka, spadające samo-
loty… Samobójstwo Ernesta 
Hemingwaya... Jednocześnie 
był to rok, w którym pierwsi 
ludzie oderwali się od Ziemi – 
12 kwietnia Jurij Gagarin, w 
maju Alan Shepard. Jedno-
cześnie w kulturze polskiej i 
światowej nastąpiło wyraźne 

ożywienie. Powstaje wiele 
znaczących obrazów filmo-
wych, zostaje otwarty Luwr w 
Paryżu a w Warszawie Opera 
Kameralna, odbywa się I Mię-
dzynarodowy Festiwal Piosen-
ki w Sopocie, na Wawel wra-
cają z Kanady arrasy… 
 „Obyś żył w cieka-
wych czasach” – mówi chińs-
kie przekleństwo. Przyznać 
należy, że jubilatom życie nie 
szczędziło „ciekawych” wyda-
rzeń. A przecież wytrwali: 
„miłość cierpliwa jest (…) nie 
pamięta złego (…). Miłość 
wszystko znosi.” – mówi św. 
Paweł. Przepiękne to przesła-
nie. 
 Wiele ciepłych słów 
usłyszeli zebrani od – peł-
niącej tego dnia obowiązki 
Kierownik USC – Gabrieli 
Grandek oraz dokonującego 
dekoracji Wójta Gminy 

Krzysztofa Mutza. Także 
swoją porcję serdeczności 
przekazał Złotym Parom Se-
kretarz Gminy Krystian Woj-
tala. Na twarzach jubilatów 
odbierających srebrne różyczki 
medali malowało się radosne 
wzruszenie. Panie ponadto ob-
darowane zostały żywymi ró-
żami. Życzenia, gratulacje, 
stare przeboje grane przez 
Jerzego Wieczorka, pyszne 
torty i ciasta, kawa, napoje – a 
przede wszystkim ciekawe 
rozmowy i wspomnienia, tańce 
i wspólne śpiewy – to wszyst-
ko składało się na uroczystość. 
Pozostały fotografie i wspom-
nienia. 
 
 Dożycia w szczęściu 
diamentowych godów! Zdro-
wia i wielu powodów do 
radości w imieniu własnym i 
Redakcji życzy Irena Zielonka. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Tym, z których 
wyszedłem i do których 

mnie poślesz…” 
(z Pamiątki Jubileuszu 

25-lecia Kapłaństwa  
Ks. K. Wójcika) 

 
hoć sobotnie przedpołud-
nie to czas – szczególnie 

na wsi – pracowity, tego dnia 
(23 czerwca) na długo przed 
godziną 11 do kościoła pw. 
Opatrzności Bożej ciągnęły li-
czne grupy odświętnie ubra-
nych mieszkańców Raszowej i 
innych okolicznych miejsco-
wości. Pierwsze ławki zajęli 
kapłani – koledzy księdza Ju-
bilata oraz zaproszeni do 
udziału w uroczystości dusz-
pasterze z całego dekanatu, 
siostry zakonne i rodzina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wśród duchowieństwa – naj-
dostojniejsi: Gwardian z Gó-
ry Św. Anny ojciec Błażej, a 
także, szczególnym sentymen-
tem obdarzany, Ks. Prałat 
Gerard Sobota, emerytowany 
wieloletni proboszcz rodzinnej 
parafii Ks. Korneliusza Wój-
cika – Kątów Opolskich. Prze-
pięknie udekorowana świąty-
nia była wypełniona po brzegi, 
wiele osób stanęło w kruchcie 
i przed kościołem. W konce-
lebrze z Ks. Korneliuszem 
mszę św. sprawował o. Błażej, 
on też wygłosił okolicznoś-
ciową homilię. Uroczysty cha- 
rakter nabożeństwa, wyraźne 
wzruszenie wszystkich obec-
nych, podniosłe dźwięki utwo-

rów orkiestrowych, zapach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kwiatów i pełen harmonii 
śpiew zgromadzonych – wszy-
stko to zapadało w pamięć.  
Przed rozesłaniem Jubilatowi 
życzenia składali przedstawi-
ciele wsi, Rady Parafialnej i 
Sołeckiej oraz – w imieniu  
całej gminnej społeczności - 
Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Krzysztof Mutz. 
 Należy nadmienić, że 
Ks. Korneliusz miał szczęście 
i radość przeżywać swój Jubi-
leusz podwójnie! Mieszkańcy 
Dańca (gdzie mieści się filia 
raszowskiej parafii) urządzili 
swojemu proboszczowi pow-
tórkę uroczystości. 
 Rodzinną miejscowoś-
cią Jubilata są Kąty Opolskie. 
To tu w Święto Trzech Króli 
1962 roku przyszedł na świat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jedyny syn Państwa Marii i  
Ewalda Wójcików (oprócz 
niego rodzice dochowali się 
jeszcze córki Agnieszki ). Po 
dwóch latach rodzina prze-
niosła się na kolejnych 9 do 
Źlinic (dom rodziny ojca), by – 
po zamknięciu tam szkoły – 
wrócić do Kątów Opolskich. 
Po skończeniu podstawówki 
młodzieniec kontynuował na-
ukę w III LO w Opolu, a póź-
niej przygotowania do stanu 
kapłańskiego rozpoczął podej-
mując studia w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Ny-
sie. 
- Kiedy objawiło się Księdza 
powołanie? Czy obrana dro-
ga była pożądana przez ro-

dziców czy decyzja ta ich 
zaskoczyła? 
-  Rodzicom o swojej decyzji 
powiedziałem przed maturą, 
byli raczej zaskoczeni. Trochę 
obawiałem się jak zareaguje 
ojciec – w końcu byłem jedy-
nym jego męskim potomkiem, 
dziedzicem. Ale to on pierw-
szy okazał radość. Mama też 
się cieszyła, ale mając w 
rodzinie osoby duchowne 
(miałem 3 wujków – księży) 
wiedziała, ile hartu ducha i 
poświęcenia wymaga już sama 
droga do kapłaństwa (a musi-
my pamiętać, że nie były to 
czasy łatwe dla Kościoła i 
duchowieństwa). Martwiła się 
zatem… A co do świadomości 
powołania… U mnie nie była 
to nagła decyzja, raczej rozwi-
jające się – od wieku lat kilku-
nastu – z wolna narastające 
przekonanie. Zanim powie-
działem rodzicom radziłem się 
wujków i Ks. Soboty. Zresztą 
to właśnie przykład mojego 
proboszcza, któremu przyglą-
dałem się przez wiele lat 
pełnienia służby ministranc-
kiej, największy na mnie wy-
warł wpływ. I za to mu jestem 
i będę wdzięczny. 
- Czy po wstąpieniu do se-
minarium Kleryk Kornel nie 
miał wątpliwości, że dobrze 
wybrał? 
- Mając w umyśle ukształto-
wany wzór, własny ideał, któ-
remu chciałem dorównać, mia-
łem wątpliwości czy podołam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zresztą… myślę, że od wahań 
i zwątpień nikt nie jest wolny, 
żaden młody człowiek doko-
nujący wyboru. Seminarium 
jest po to, by swoje powołanie, 
swoją drogę życiową dobrze 
rozeznać. Kleryka wprawdzie 
nie dotykają codzienne pro-
blemy, ale czas tu spędzony 
jest doskonałą kuźnią charak-
terów. Tu kształtuje się osobo-

wość, wyrabiają nawyki. Do 
realnego życia przygotowują 
się Klerycy przez obowiąz-
kową pracę wakacyjną: i fizy-
czną, i na rzecz kościoła. 
 W dalszej rozmowie 
Ks. Kornel oddaje się wspom-
nieniom – o trudnościach I 
roku, o radości rodziców, 
którzy tylko z rzadka mogli 
odwiedzać syna. Przytacza też 
przykłady różnorodnych dróg, 
jakimi może przyjść powo-
łanie. Na koniec wspominamy 
Prymicje – wielkie przeżycie 
dla neoprezbitera, ale i święto: 
dla rodziny i całej wioski. 
Rozmówca zdradza, że nie-
dawno odtworzył sobie kasetę 
przy tej okazji nagraną. Z 
rozczuleniem i rozbawieniem 
patrzył na witające go małe 
dziewczynki, które dziś są 
dorosłymi paniami, matkami. 
 Później były kolejne 
wikariaty: w Gorzowie Śląs-
kim i Ligocie Turawskiej – 
obie miejscowości i tamtej-
szych parafian ciepło wspomi-
na. Następnym „przystan-
kiem” na kapłańskiej drodze 
była miejscowość Włodary (k. 
Nysy), gdzie Ks. Biskup powie-
rzył mu obowiązki proboszcza. 
Od 2003roku posługuje w 
Raszowej. Bardzo cieszy go to, 
że jest blisko rodzinnych stron. 
Dzięki temu i mama, która 
gospodarzy na plebanii, po 
śmierci ojca nie czuje się 
oderwana od rodzinnej miej-
scowości i na grób ojca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blisko… 
- Podobno ma ksiądz wielkie 
zamiłowanie do pielgrzymek 
i to dalekich? 
- To prawda, zainteresowanie 
jest duże, mam różne moż-
liwości, sam też lubię piel-
grzymować – nawet wielo-
krotnie do tych samych miejsc.  
 
            Dokończenie na str.7. 
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Szanowni mieszkańcy, 
 po raz kolejny zwra-
cam się do Was na łamach 
naszego czasopisma, by opisać 
niektóre z moich ważniejszych 
spotkań i wystąpień.  W czasie 
tegorocznego upalnego lata, w 
Urzędzie i całej gminie nie 
brakowało „gorących” wyda-
rzeń. Jak już kiedyś wspomi-
nałem, zawsze mnie cieszą za-
proszenia do uczestnictwa w 
spotkaniach i uroczystościach. 
Jest wtedy czas i na niefor-
malne spotkania ze społecz-
nością gminną. Problemy i 
sugestie są przeze mnie trak-
towane bardzo poważnie. Sta-
ram się je jak najszybciej 
przekazywać odpowiednim 
służbom lub zajmuję się nimi 
indywidualnie. 
 Z obowiązku, ale z 
przyjemnością przyjąłem zasz-
czytne zaproszenie Konsula 
niemieckiego Petera Ecka z 
Konsulatu RFN w Opolu. Pla-
cówka obchodziła niedawno 
swoje XX-lecie. Wraz ze 
zmieniającą się rzeczywistoś-
cią stała się placówką dyplo-
matyczną w pełnym znacze-
niu. Odgrywa ważną rolę w 
inicjowaniu przedsięwzięć kul-
turalnych i gospodarczych. 20 
czerwca, po uroczystości 
oficjalnej z udziałem Konsula 
Generalnego RFN – dr Gott-
frieda Zeitza, odbyło się mniej 
formalne spotkanie zaproszo-
nych przedsiębiorców, parla-
mentarzystów, przedstawicieli 
administracji samorządowej - 
czyli biznesu i polityki. Pozo-
stając przy temacie sprawach 
niemieckich od razu pragnę 
wspomnieć, że miałem przy-
jemność wysłuchania i obej-
rzenia występów grup śpie-
waczych (chórów) i zespołów 
tanecznych działających na 
terenie gminy oraz przybyłego 
z Bad Blankenburga chóru 
podczas dorocznego przeglą-
du. Z artystami przyjechał 
także Frank Persike, burmistrz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miasta wraz z małżonką, któ-
rzy zaprosili mnie na odby-
wające się w tym mieście 28 i 
29 lipca Święto Lawendy. Z 
zaproszenia skorzystałem i – 
obserwując jak bawią się nasi 
sąsiedzi i przyjaciele – prze-
prowadziłem liczne rozmowy, 
które mogą zaowocować w 
przyszłości.  

Aby nie pomyśleli 
Państwo, że Wójt spotyka się z 
ludźmi tylko na uroczystoś-
ciach, wspomnę, że w nie-
dawno powołanym Parku 
Technologiczno – Innowacyj-
nym odbyło się Walne Zgro-
madzenie. Prezes Wojciech 
Sagański przedstawił sprawo-
zdanie z początków działal-
ności firmy. Park jest w trakcie 
restrukturyzacji. Ponadnorma-
tywne powierzchnie magazy-
nowe, którymi dysponuje prze-
dsiębiorstwo będą wynajęte 
(istnieje duże zainteresowa-
nie), natomiast wszelkie zada-
nia zostaną skupione na mniej-
szej powierzchni, co obniży 
koszty i poprawi komunikację 
wewnętrzną. Spółka kontynu-
uje pracę, jaką dawniej wyko-
nywało PMR.  
 Walne Zgromadzenie 
podjęło uchwałę upoważnia-
jącą Prezesa do działania w 
imieniu spółki przy skupowa-
niu terenów pod inwestycje. 
Jego zadaniem będzie także 
znalezienie przyszłych inwes-
torów i zainteresowanie ich 
tymi terenami. Mogłoby to 
zapewnić zysk firmie a także 
całej gminie. Park Technolo-
giczno-Innowacyjny jest bo-
wiem spółką gminną i jego 
zadaniem jest działanie na 
rzecz rozwoju gminy. Także w 
Stowarzyszeniu Krainy Św. 
Anny 4 lipca odbyło się Walne 
Zgromadzenie. Poza sprawami 
bieżącymi, podstawowym po-
ruszonym przez gremium pro-
blemem było pozyskanie do-
datkowych środków na rea-
lizację celów statutowych, w 

tym finansów dla realizo-
wanego przez Urząd Marszał-
kowski Programu Odnowy 
Wsi. 
 Informowaliśmy mie-
szkańców o zamiarze przystą-
pienia do Aglomeracji Opol-
skiej. Pragnę powiadomić, że 
porozumienie w tej sprawie 
zostało podpisane. Obecnie 
Prezydent Opola zbiera infor-
macje od sygnatariuszy poro-
zumienia na temat problemów, 
które są dla nich priorytetowe. 
          Tegoroczne lato 
cechuje bardzo dynamiczna 
pogoda. Wiemy, że niektóre 
regiony Polski bardzo ucier-
piały wskutek gwałtownych 
zjawisk atmosferycznych. Na-
szą gminę – jak dotąd – nie-
szczęścia te ominęły lub 
dotknęły nieznacznie. Nie zna-
czy to, że możemy spać spo-
kojnie. Wraz z dyrektorem 
Zbigniewem Bahryjem doko-
naliśmy omówienia zabezpie-
czeń przeciwpowodziowych w 
Przyworach i Kątach Op. Są 
pomysły i środki, aby w naj-
bliższych latach poprawić 
bezpieczeństwo tych sołectw 
nadodrzańskich. 
 Sprawy bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego 
były omawiane na spotkaniu 
Wójta Gminy z Komendantem 
Miejskim w Opolu mł. insp. 
Jackiem Tomczakiem i Ko-
mendantem Komisariatu w 
Ozimku kom. Michałem Ka-
rońskim. Podpisano umowy na 
tzw. patrole ponadnormatyw-
ne. W trakcie spotkania padła 
propozycja zajęcia przez 
Policję budynku dawnego 
dworca w Tarnowie Opolskim. 
Są zapewnienia Komendy Wo-
jewódzkiej, iż powinny się 
znaleźć środki na poprawę 
warunków pracy naszych dzie-
lnicowych (remonty i dopo-
sażenie). 
 Już drugi raz gości-
liśmy Starostę Opolskiego 
Henryka Lakwę, z którym 
omawialiśmy przede wszyst-
kim sprawę remontu  drogi 
powiatowej biegnącej przez 
naszą gminę. Środki na ten cel 
mają zostać zaplanowane w 
przyszłorocznym budżecie za-
równo Starostwa jak i gminy. 
Bardzo ważne było również 
omówienie przebiegu przygo-
towań do dożynek. Jestem 
bardzo dumny, że wielu ludzi 
aktywnie włączyło się do tego 

przedsięwzięcia i wykonało 
ogrom zadań. Bardzo im 
wszystkim dziękuję. Chciał-
bym, aby nasza gmina po-
kazała się z jak najlepszej 
strony, a Dożynki stały wzor-
cową, udaną imprezą. Wierzę, 
że z tak pracowitymi i zaanga-
żowanymi ludźmi taką właśnie 
będzie. 

Jeszcze co do imprez 
– jestem zadowolony, że 
tegoroczny Festyn Gminny – 
Koło Tradycji odniósł sukces. 
Gratuluję organizatorom do-
brych pomysłów a wszystkim 
zaangażowanym wspaniałej 
ich realizacji. Przy okazji 
zachęcam wszystkich młodych 
ludzi, by zechcieli zadbać o 
pielęgnowanie i rozwijanie tra-
dycji. Waszą przyszłość bu-
dujecie na przeszłości i dorob-
ku pokoleń. 
 Do młodych z gratu-
lacjami i najlepszymi życze-
niami miałem okazję się 
zwrócić podczas uroczystości 
z okazji zakończenia nauki 
przez kl. III Publicznego Gim-
nazjum w Tarnowie Op. Dumą 
napawa mnie to, że tak wiele 
dziewcząt i chłopców osiąg-
nęło wysokie wyniki w nauce 
a także sporcie i działalności 
artystycznej. Jeszcze raz wszy-
stkim uczniom, którzy zasłu-
żyli na nagrody i wyróżnienia, 
a także ich rodzicom – 
serdecznie gratuluję. 
 Co roku z ogromnym 
wzruszeniem wręczam Złotym 
Parom medale „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”.  W tym 
roku uroczystość ta odbyła się 
30 czerwca. Jeszcze raz skła-
dam życzenia zdrowia i  do-
czekania Diamentowych Go-
dów.  
 Miałem także zasz-
czyt w imieniu własnym i 
mieszkańców gminy uczestni-
czyć w Srebrnym Jubileuszu 
Kapłaństwa ks. Korneliusza 
Wójcika. Wywodzącemu się z 
naszej gminy Księdzu Probo-
szczowi życzę dobrego zdro-
wia i sił oraz wielu błogo-
sławieństw na dalsze lata 
posługi kapłańskiej. 

Skończyły się wakac-
je. Uczniom i nauczycielom 
życzę wielu sukcesów w 
nowym roku szkolnym. 
Wszystkim mieszkańcom gmi-
ny – pogodnej jesieni. 
 
                         Krzysztof Mutz 
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Na drodze  
do partnerstwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nicjatywa nawiązania part-
nerstwa Gminy Tarnów 

Opolski z uroczym, położo-
nym w Turyngii miasteczkiem 
Bad Blankenburg narodziła się 
samoistnie i naturalnie. Od 
2001 roku istnieje partnerstwo 
pomiędzy powiatami – opol-
skim oraz Saalfeld-Rudolstadt, 
w obrębie którego znajduje się 
miejscowość. W 2006 roku 
tamtejszy chór nawiązał kon-
takt z chórem działającym 
przy DFK Tarnów Opolski. 
Volkschor Bad Blankenburg – 
oprócz działalności śpiewaczej 
– prowadzi także akcje edu-
kacyjno-charytatywne, orga-
nizując spotkania z dziećmi z 
placówek opiekuńczych. I nic 
w tym zaskakującego, gdy 
pamiętamy, że w miasteczku 
znajduje się dom Friedricha 
Froebla – reformatora placó-
wek oświatowych dla dzieci i 
twórcy nowoczesnego systemu 
wychowawczego. Tworzone 
przez niego „ogródki dziecię-
ce” (Kindergarten) organizo-
wane tez w Polsce zwano 
freblówkami. Peter Kirchner – 
kierownik chóru odwiedził 
także Dom Dziecka w Tarno-
wie Opolskim, przywożąc 
odzież. 
 Bad Blankenburg jest 
miejscowością bardzo atrak-
cyjną turystycznie – zresztą 
jak cała Turyngia. Może się 
poszczycić zabytkami archi-
tektury gotyku i baroku. Tu 
znajduje się jedna z najpięk-
niejszych warowni średniowie-
cznych. Mieszkańcy są bardzo 
aktywni kulturalnie i turysty-
cznie, na stronach interneto-
wych miasteczka nie brakuje 
ogłoszeń o różnego rodzaju 
spotkaniach i imprezach. Jedną 
z najsłynniejszych jest orga-

nizowane co roku na koniec 
lipca Święto Lawendy. Pola tej 
pachnącej rośliny otaczają bo-
wiem Bad Blankenburg. Obec-
ny burmistrz Frank Persike, 
podczas wizyty w Tarnowie 
Op. zaprosił Wójta Gminy 
Krzysztofa Mutza do udziału 
w tegorocznym święcie. Długą 
tradycję ma tu śpiew chóralny. 
Volkschor Bad Blankenburg 
powstał 18 października 1838 
roku jako chór męski. Z czte-
roletnią przerwą (po II wojnie 
światowej w Niemczech nie 
mogły działać żadne stowarzy-
szenia, związki i organizacje) 
– istnieje do dziś. 12 maja 
1949 roku reaktywowano dzia-
łalność śpiewaczą – pod wy-
mienioną wyżej nazwą – i tym 
razem jest to chór mieszany. 
W repertuarze ma pieśni 
ludowe, wędrowne, madryga-
ły. Utwory niemieckie, czes-
kie, słowackie, szwedzkie, 
włoskie, austriackie, angiel-
skie… Kolejni dyrygenci sta-
rają się o wysoki poziom 
przygotowania śpiewaczego. 
Trzeba zaznaczyć, że kolejni 
kierownicy muzyczni współ-
pracują z zespołem długie lata 
– co sprzyja rozwojowi dobre-
mu wzajemnemu zrozumienia 
dyrygenta i chórzystów. 
 Zespół cieszy się dużą 
popularnością i jego kalendarz 
występów wypełniony jest po 
brzegi. W 1993 roku z rąk 
ówczesnego prezydenta chór 
otrzymał Plakietkę Carla Frie-
dricha Zeltera, którą wyróżnia 
się zespoły z co najmniej 100-
letnią historią, pielęgnujące 
tradycyjny śpiew chóralny. Od 
czasu nawiązania współpracy 
z tarnowskimi kolegami Volk-
schor Bad Blankenburg co 
roku odwiedza i zaprasza 
wzajem z wizytą naszych śpie-
waków. Także w tym roku 
uczestniczył jako gość specjal-
ny w przeglądzie zespołów 
mniejszości. Przy okazji dał 
koncert dla kuracjuszy Sanktu-
arium w Kamieniu Śląskim. 
Zaś w tarnowskiej świątyni 
p.w. Św. Marcina odbyła się 
uroczysta msza św. (w języku 
niemieckim) w intencji i z 
udziałem chóru. 
 Chórowi wraz z kie-
rownikiem Peterem Kirchne-
rem oraz nową dyrygentką 
panią Marion życzymy wielu 
dalszych śpiewających lat.  
                        

                                                Inf. Beata Czech 
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Święto muzyki i tańca 
 

o roku Zarząd Gminny 
Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim organizuje 
przegląd działających przy 
sołeckich DFK zespołów: 
śpiewaczych, tanecznych, tea-
tralnych i chórów. W tym roku 
w sobotę 14 lipca do sali w 
Kosorowicach (gdzie przeglą-
dy od kilku lat się odbywają) 
przybyli: chór Cantabiles z 
Kątów Opolskich, chór TSKN-
u z Tarnowa Opolskiego, zes-
pół Kosorowiczanki i (obecnie 
jedyny taki) dziecięco-mło-
dzieżowy zespół taneczny 
WAL-NAK (w ostatnim czasie 
nie działa także istniejący 
wcześniej niemieckojęzyczny 
dziecięcy zespół teatralny). 
Gościem specjalnym, którego 
występ uświetnił imprezę był – 
mający ponad 170-letnią his-
torię „Ludowy Chór Bad 
Blankenburg” (Volkschor Bad 
Blankenburg). Razem z chó-
rem przybył do naszej gminy 
burmistrz Frank Persike. Za-
proszono także Wójta Gminy i 
radnych RG Tarnów Opolski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podczas występów 
zespołów usłyszeliśmy wiele 
pięknych pieśni: ludowych, 
rozrywkowych, okolicznościo-
wych i utworów muzyki daw-
nej. Ponadto dyrygentka Volk-
schoru Bad Blankenburg pani 
Marion wykonała kilka ut-
worów na flet (z towarzy-
szeniem mechanicznie od-
tworzonego akompaniamentu). 
Aż nie do wiary, ile pięknej 
muzyki można wydobyć ze 
zwykłego prostego flecika, na 
którym dzieci uczą się grać! 
Choć wszystkie zespoły sta-
rały się wypaść jak najlepiej, 
palmę pierwszeństwa trzeba 
bez wątpienia przyznać „Can-

tabilesowi” „Coro di Schiari” 
z opery „Nabucco” Giuseppe 
Verdiego perfekcyjnie zaśpie-
wana wywołała dreszcze u 
słuchaczy i szmer zachwytu 
przy stole niemieckich gości. 
Nie mniej spodobał się żarto-
bliwy fragment z „Muzyki 
sztucznych ogni” Jerzego Fry-
deryka Haendla. Nic dziw-
nego, że występ długo i gorąco 
oklaskiwano. Gratulacje dla 
chórzystów i dyrygenta! 
 Ucztę duchową, jaką 
sprawili wszyscy pieśniarze 
uszom słuchających uzupełniła 
feeria barw, figur i rytmu – 
czyli dynamiczny występ mło-
dych tancerzy zespołu WAL-
NAK. 
 Podczas imprezy zna-
lazło się także coś „dla ciała”. 
Serwowano pyszny kołacz i 
inne słodkości, a także gorące i 
zimne napoje. 
 Nie obyło się – co 
oczywiste – bez oficjalnych 
wystąpień. Oprócz Przewodni-
czącego Zarządu Gminnego 
Frantza Dylli głos zabierali: 
burmistrz Bad Blankenburg  
Frank Persike, kierownik 
tamtejszego chóru Peter Kirch- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ner, Wójt Gminy Tarnów 
Opolski Krzysztof Mutz. 
Obowiązki konferansjera peł-
niła z wdziękiem i bezpre-
tensjonalnością Alicja Jajak – 
mieszkanka Tarnowa Op., na-
uczycielka szkoły w Nakle. 
Nad oprawą muzyczną czuwał 
Jerzy Wieczorek. 
 Wszystkie zespoły 
otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i puchary. Gratulacje nale-
żą się i uczestnikom, i organi-
zatorom przeglądu. Szkoda, że 
impreza nie była szerzej roz-
propagowana i liczniejsza pub-
liczność nie miała możliwości 
posłuchania przepięknej muzy-
ki. 

C 



„Latające warsztaty” 
 

obec ogromnego powo-
dzenia zajęć warsztato-

wych, jakie prowadzili praco-
wnicy GOK w Tarnowie Opol-
skim podczas „Sztukolandii” 
postanowiliśmy zainteresować 
nimi także mieszkańców in-
nych sołectw. Pierwsze wyjaz-
dowe warsztaty przeprowa-
dzono w Kosorowicach pod-
czas zorganizowanej tam przez 
Radę Sołecką imprezy z okazji 
Dnia Dziecka. Później przez 
kolejne tygodnie pakowano 
koła garncarskie, sztalugi, gli-
nę, papier, pędzle i inne akce-
soria i rozstawiano je w posz-
czególnych filiach (większość 
zajęć odbywała się „pod 
chmurką”). Każdy, kto przy-
szedł mógł – bez względu na 
wiek i płeć – oddać się wybra-
nej twórczości. „Rekordziści” 
za punkt honoru uważali przej-
ście przez wszystkie stanowis-
ka. Łączenie, lepienie, mało-
wanie, tworzenie kwiatów z 

bibuły, filcowanie… - wiele 
możliwości artystycznego 
„wyżycia się” i stworzenia 
własnego, niepowtarzalnego, 
jedynego na świecie dzieła 
sztuki. Proponujemy wszyst-
kim umieszczenie warsztatów 
w prywatnym folderze „Lubię 
to!” i śledzenie naszych stron 
internetowych. Planujemy bo-
wiem od nowego sezonu uru-
chomić w Gminnym Ośrodku 
Kultury kolejne warsztaty. 
Bardzo interesujące! 
 Nasze stoiska warsz-
tatowe podczas Festynu Gmin-
nego także cieszyły się ogrom-
nym wzięciem i zyskały uzna-
nie. Otrzymaliśmy zaproszenie 
do uczestnictwa w „Warszta-
tach na wulkanie” organizowa-
nych przez Krainę Św.Anny. 
Reportaż ukazał się w TVP 
Regionalnej, na łamach NTO i 
w „Gościu Niedzielnym”. Bar-
dzo nas to cieszy! Zapraszamy 
do dalszej współpracy wszyst-
kich chętnych.        

Ewa Loster 

W 

Młodzież w działaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 

rupa młodzieży skupiona 
wokół Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Tarnowie Opol-
skim skierowała do Narodowej 
Agencji wniosek o fundusze w 
ramach programu „Młodzież 
w działaniu”. Akcja 1 – Mło-
dzież dla Europy 1.2 – Inicja-
tywy młodzieżowe, który nosi 
nazwę „Re-animacja rzemios-
ła” został oceniony pozytyw-
nie i – po niewielkiej korekcie 
– zaakceptowany. Czynnymi 
uczestnikami projektu są – 
tworzący grupę inicjatywną – 
młodzi ludzie z gminy Tarnów 

Op. i Opola zainteresowani 
zmianą modelu życia na wsi. 
jak to wynika z przyjętej 
nazwy przedsięwzięcia, działa-
nia których realizacji grupa 
pragnie się podjąć dotyczą 
szeroko rozumianej twórczości 
rękodzielniczej. Korzystając z 
wielokulturowego dziedzictwa 
Śląska Opolskiego młodzi pra-
gną lepiej poznać, a później na 
nowo zaprezentować szerokie-
mu kręgowi odbiorców całe 
bogactwo, wartości artystycz-
ne i etyczne sztuki ludowej. 
Poszerzając swoją wiedzę oraz 
poznając tajniki rzemiosła 
artystycznego i nabywając li-
cznych umiejętności praktycz-
nych stworzą liczne projekty i 
gotowe wyroby użytkowe, a 
także artystyczne. Przedsię-
wzięcie będzie realizowane 
poprzez kilka różnorodnych 
cykli warsztatowych. W ra-

mach projektu odbędą się war-
sztaty graficzne, fotograficzne, 
malarskie, wytwarzania biżu-
terii i galanterii ceramicznej 
oraz filcowej, projektowania i 
wykonania odzieży z wyko-
rzystaniem tradycyjnego wzor-
nictwa, zajęcia happenerskie i 
wystawiennicze oraz szkolenia 
z zakresu marketingu i sprze-
daży wyrobów rękodzielni-
czych. Część szkolenia zapla-
nowano w trakcie wyjazdów 
do muzeów i izb tradycji. 
Wszelkie zajęcia odbywają się 
bezpłatnie. Każdy z uczestni-
ków będzie mógł wybrać naj-
bardziej dla siebie interesującą 
dziedzinę, wziąć udział w 
jednym, kilku lub wszystkich 
cyklach. Nabyte umiejętności 
mogą stać się cennym ka-
pitałem. Nie tylko wzbogacą 
wewnętrznie, dadzą możli-
wość dalszego rozwoju, ale i 

pozwolą znaleźć dla siebie 
nowe możliwości, które staną 
się sposobem aktywnego i 
twórczego wypoczynku lub 
pracy zarobkowej. Wprawdzie 
„Re-animacja rzemiosła” skie-
rowana jest przede wszystkim 
do ludzi młodych, lecz mogą 
w niej wziąć udział ludzie w 
różnym wieku. Rekrutacja 
zostanie przeprowadzona we 
wrześniu 2012 roku. Pierwsze 
działania planowane są na po-
czątku października. Zakoń-
czenie projektu planuje się na 
maj 2013 roku. 
 Zachęcamy do śledze-
nia stron internetowych GOK-
u i portali społecznościowych. 
Informacji można zasięgać 
bezpośrednio w Gminnym Oś-
rodku Kultury lub u koordyna-
tora Janusza Borowiaka (pra-
cownik Urzędu Gminy).  
Zapraszamy!           Inf. własna 
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Toczenie koła tradycji 
 

hoć wyrażenie „pielęgno-
wanie tradycji” może się 

komuś wydawać komunałem, 
to przecież Gminny Ośrodek 
Kultury w Tarnowie Opolskim 
zadanie to (wpisane w strate-
gię) traktuje poważnie. Na 
przekór wszelkim szablonom, 
przyjąwszy na siebie obowiąz-
ki „strażnika tradycji”, popu-
laryzatora i propagatora czyni 
to w sposób atrakcyjny i nie-
banalny. A że tak właśnie jest, 
mogły przekonać się tłumy 
widzów, którzy zechcieli w 
dniach 7 i 8 lipca br. odwie-
dzić Kosorowice. Na Festyn 
Gminny – Koło Tradycji przy-
jechały (dwu- i jednośladami) i 
przyszły setki osób. Tegorocz-
ny festyn, jako wypadający w 
roku parzystym gościł XI 
Przegląd Amatorskiej Twór-
czości Artystycznej „WIAT-
RAKI”. W konkursowe szran-
ki stanęły 23 zespoły z całego 
województwa. W rozmowach 
kuluarowych zagadnięci człon-
kowie zespołów podkreślali, 
jak bardzo sobie cenią moż-
liwość uczestniczenia w – od-
bywającym się co 2 lata – 
przeglądzie i jak wiele korzyś-
ci czerpią z szansy na skon-
frontowanie swego dorobku z 
innymi oraz możliwości sko-
rzystania z porad i uwag pro-
fesjonalnego jury. Wielu arty-
stów-amatorów komplemento-
wało organizatorów chwaląc 
sposób prowadzenia konkursu 
i serdeczne przyjęcie (szcze-
gólne wyrazy uznania zdobył 
przepyszny kołacz, którym 
częstowano członków ekip). 
Zaś publiczność nie tylko 
gorąco oklaskiwała umiejętno-
ści śpiewaków, muzyków i 
tancerzy, ale i wyrażała zach-
wyt dla pięknych, barwnych 
strojów – bądź autentycznych, 
związanych z reprezentowa-
nym regionem, bądź też styli-
zowanych lecz inspirowanych 
tradycją. 
 WIATRAKI nie były 
jedynym sposobem na ożywie-
nie folkloru podczas imprezy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Organizatorzy zaprosili do 
współpracy rękodzielników – 
wikliniarza, snycerza i bibuł-
karkę. Także pracownicy 
GOK-u i jego filii otrzymali 
twórcze zadania. W ten sposób 
zorganizowano pasaż warszta-
towy, wzdłuż którego można 
było nie tylko przespacerować 
się podziwiając wiedzę i zręcz-
ność wytwórców różnych „cu-
dów”, ale i samemu spróbo-
wać swych sił. Wytwarzano 
zatem sezonowe kwiaty z bi-
buły, powstawały zwierzęta z 
drewna i kory, można było 
spróbować wyplatania wian-
ków i koszy z wikliny. Lepio-
no też z gliny i toczono na 
kole garncarskim, filcowano 
na mokro, czerpano papier, a 
najmłodsi „wyżywali się plas-
tycznie” malując i zdobiąc 
przygotowane dla nich ele-
menty. Chętnym zdobiono bu-
zie, ręce i nogi – nierzadko 
motywami regionalnymi. 
 Na piękno Opol-
szczyzny i najbliższej okolicy 
uwagę skierowano poprzez 
zorganizowanie fotograficznej 
wystawy poplenerowej „Poz-
naj Krainę Św. Anny” oraz 
„Gmina Tarnów Opolski”. 
 By urozmaicić pro-
gram zaproszono zawodowych 
artystów: grający muzykę fol-
kową i popularną zespół 
Bayerock, bawiący młodych 
MAXEL i potrafiący rozśmie-
szyć do łez kabaret „Nowaki”. 
Obydwa festynowe późne wie-
czory były okazją do zabawy 
w tanecznych rytmach zespo-
łów: „Uniwersal” (sobota) i 
„Heaven” (niedziela). 
 Miło nam stwierdzić, 
że festyn, a szczególnie po-
mysł warsztatów spodobał się 
nie tylko mieszkańcom gminy, 
ale i mediom. Reportaż z niego 
ukazał się w telewizji regio-
nalnej (22 lipca). Pisał o nas 
także „Gość Niedzielny”. Inf. wł. 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie.  

Wydatek współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju PROW 2007 –2013 dla małych 

projektów. 
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LAUREACI  
XI Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
 „WIATRAKI 2012” – Kosorowice  7-8.07.2012r. 

 
Zespoły  śpiewacze: 

KUPSKIE ECHO 
 

Zespoły taneczne i wokalno - taneczne 
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA NYSA 

 
Zespoły folklorystyczne dziecięce i młodzieżowe 

WAL- NAK i NASZA RODZINA 
 

Pełna treść protokołu na: www.goktop.cba.pl 
 

                                                                               



„Tym, z których 
wyszedłem i do których 

mnie poślesz…” 
(z Pamiątki Jubileuszu 

25-lecia Kapłaństwa  
Ks. K. Wójcika) 

 
(Dokończenie ze str.2.) 
 
Zwiedziliśmy w ten sposób 
całe Włochy, podróżowali 
przez Francję – oczywiście w 
nieodłącznym Lourdes, piel-
grzymowali szlakiem sanktu-
ariów alpejskich, byliśmy w 
Fatimie, Santiago di Compo-
stelo, zwiedzaliśmy praktycz-
nie całą Europę. Byliśmy w 
Ziemi Świętej, gdzie znów się 
wybieramy w okolicach lutego 
przyszłego roku. Oczywiście 
nie zaniedbujemy sanktuariów 
krajowych. 
- To są wyprawy organizo-
wane przez biura czy pry-
watnie? 
- W kraju – półprywatnie. 
Korzystam z własnych kon-
taktów, czasem pomaga to też  
za granicą. Ale przewoźników 
i zagranicznych organizatorów 
wybieram sprawdzonych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wielką pomocą służył nam tu 
wielokrotnie o. Sebastian, za 
co mu w tym miejscu szczerze 
dziękuję. A wracając do orga-
nizacji pielgrzymek: nie sta-
ram się na siłę obniżać 
kosztów, bo często powoduje 
to niespodzianki, jakich wole-
libyśmy uniknąć. Poza tym – 
ja jestem od duchowego przy-
gotowania i obsługi pielgrzy-
mki a to nie idzie w parze z 
załatwianiem spraw organiza- 
cyjnych. Nie chodzi też o to, 
by było tanio, ale ludzie 
umęczeni i zestresowani nie 
mieli sił na prawdziwe głę-
bokie przeżycie niezwykłej at-
mosfery „świętych miejsc”. 
- Jest tu ksiądz już dziesiąty 
rok – jak układa się w 

parafii? Czego dokonaliście? 
Co planujecie? 
- Mnie się z parafianami i 
Radą układa dobrze, nie wiem  
czy im ze mną też (śmiech). 
Myślę, że sporo zrobiliśmy i 
planujemy robić dalej. Po 
remoncie zewnętrznym trzeba  
zrobić wewnętrzny. Wymiany 
wymaga piec c.o., trzeba 
wyremontować strop, przyj-
dzie też czas na nową po-
lichromię. Trzeba naprawić 
mury… Pracy na najbliższe 
lata nie zabraknie – żeby tylko 
Pan Bóg dał zdrowie i siły. 
Ludzie są tu pracowici, po-
mocni. Staram się rozsądnie 
gospodarzyć. Gdyby patrzeć  
przez pryzmat tego, jaki mi 
parafianie wyprawili Jubile-
usz, to muszę dojść do 
wniosku, że chyba mnie lubią i 
szanują (śmiech). Korzystając 
z okazji pragnę podziękować 
wszystkim wiernym, Radzie 
Parafialnej i Radzie Sołeckiej, 
dyrekcji, personelowi i ucz-
niom zespołu szkolno-przed-
szkolnego, Mniejszości Nie-
mieckiej, ministrantom, ma- 
riankom, kołu łowieckiemu,  
Wójtowi Gminy i wszystkim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gościom, którzy zaszczycili 
mnie swoją obecnością, także  
orkiestrze oraz fundatorom i 
wykonawcom dekoracji w 
naszej świątyni. Dziękuję za  
Waszą obecność, pracę, ży-
czenia, kwiaty i przezenty, 
Wasze modlitwy i ofiarowane 
komunie święte. Bóg Wam 
Wszystkim zapłać! 
- Nie pozostaje mi zatem nic 
innego jak – przyłączając się 
do podziękowań – jeszcze raz  
pogratulować księdzu Jubile-
uszu, życzyć dalszych. Dużo 
szczęścia i błogosławieństw 
dla raszowsko - danieckiej 
parafii i jej proboszcza! 
Szczęść Boże!  
 
                         Irena Zielonka 
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Osiągnięcia uczniów kończących  
PG w Tarnowie Opolskim 

 
ytuł supergimnazjalisty otrzymała Wiktoria Mandola. 
Najwyższe wyniki w teście gimnazjalnym w części 

humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej – Robert 
Cichoń, w części językowej (j. niemiecki) Isabela Przywora. 
Najwyższy wynik z całego egzaminu gimnazjalnego: Robert 
Cichoń. 

Klasa, która osiągnęła najwyższą średnią (4,27) – 
3D, wychowawczyni Renata Kwiatek. 

Stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w 
nauce osiągnięte w II semestrze otrzymało 19 uczniów. 
Stypendium sportowe zaś 2 uczniów. 

Spośród wszystkich uczniów gimnazjum najlepszą 
średnią mogą się poszczycić: 

w kl.III – Aleksandra Reinert, Nicola Patola – 5,56 
w kl.II – Adam Wrzeciono, Joanna Barełkowska – 5,36 

w kl.I – Sebastian Tymczyszyn – 5,23 
Najwyższą frekwencją w szkole – 94,98%  

odnotowano w kl. ID. 

T 

Kolejny rok,  
kolejny krok… 

 
 tarnowskim gimnazjum 
jest zwyczaj, że na 

uroczyste pożegnanie klas III 
składa się program przygo-
towany przez klasy drugie, po 
którym następuje oficjalne po-
żegnanie dyrekcji, nauczycieli 
i uczniów oraz publiczne 
wręczenie dyplomów, listów 
gratulacyjnych i pamiątek ucz-
niom i ich rodzicom za szcze-
gólne osiągnięcia. 
 Tegoroczna uroczys-
tość została przygotowana 
przez klasę IIb i jej wycho-
wawczynię Małgorzatę Migur-
ską-Sztangret. Do oprawy mu-
zyczno-plastycznej „rękę przy-
łożyła” także niezawodna pani 
Małgorzata Tatina. Przedsta-
wienie pomyślane zostało jako 
zjazd klasowy dorosłych już 
wychowanków. Aktorzy wcie-
lili się w role niektórych 
swoich kolegów reprezentują-
cych cały wachlarz zawodów – 
dając wyraz swojej znajomości 
preferencjom i talentom tych-
że, a także własnej fantazji. 
Obecni trzecioklasiści bez 
trudu rozpoznawali siebie w 
odtwarzanych postaciach. Spe-
ktakl, okraszony sporą dawką 

humoru zebrał zasłużone bra-
wa. 
 Wiele śmiechu było 
też w czasie prezentacji kom-
puterowej, gdy na dużym 
ekranie ukazywały się „Kartki 
z albumu”. Szczególną weso-
łość wzbudzały fotografie dzi-
siejszych absolwentów z cza-
sów rozpoczynania przez nich 
nauki w szkole podstawowej, 
no i – oczywiście – niektóre 
zdjęcia z klasowych wycie-
czek. 
 Jak zwykle wzrusza-
jące były pożegnania z wycho-
wawcami. Wiele emocji – 
choć skrywanych wzbudziło 
też odbieranie – przez rodzi-
ców i samych uhonorowanych 
– nagród i wyróżnień. 
 Krótkie w formie i 
celne w treści przemówienia 
Pani Dyrektor PG – Jolanty 
Kasperek i Wójta Gminy 
Krzysztofa Mutza dodały uro-
czystości powagi. 
 Skończył się kolejny 
rok szkolny, wkrótce zacznie 
się następny. Wybrzmiały gra-
tulacje, pobladły zarówno ra-
dości jak i rozczarowania. 
Niedługo trzeba będzie zaka-
sać rękawy, zrobić kolejny 
krok… 
                                Opr. wł. 

W 



„Rozdarte serce, pełne 
miłości”- o poszukiwaniu 

odpowiedzi na 
fundamentalne pytania  

i próbie odnalezienia  
własnej tożsamości.  

  
 czerwca 2012 r. w biblio-
tece Publicznego Gimnaz-

jum w Tarnowie Op. miało 
miejsce wyjątkowe spotka-
nie. Mieliśmy przyjemność 
gościć Piotra Muca, autora  
tomiku poezji „Amplituda 
serca”. Członkowie koła bib-
liotecznego wraz z panią Ma-
riolą Lis zaprosili człowieka, 
którego wiersze zachwycają i 
wzruszają. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan Muc jest na co 
dzień menadżerem firmy bu-
dowlanej. W wolnych chwi-
lach pisze wiersze, które są 
nieustannym poszukiwaniem 
człowieczeństwa i własnej toż-
samości. Wzbudzają podziw i 
uznanie. Jako dziecko nie 
przepadał za poezją, nie czytał 
wierszy, nie lubił uczyć się ich 
na pamięć. Zawsze chętnie 
czytał powieści. „Kto czyta, 
ten umie i mówić, i pisać” – 
wspomina motto swoich nau-
czycieli. W wieku 16 lat pra-
gnął zostać zakonnikiem.  
Przez krótki czas był dowódcą 
jednostki wojskowej, zastana-
wiał się nawet nad pozosta-
niem zawodowym żołnierzem. 
Pierwszy wiersz napisał w 
czasie pobytu w wojsku i wy-
rzucił go z obawy przed re-
akcją kolegów. Zawsze jego 
marzeniem był wyjazd do Cze-
czeni, fascynuje go Rosja. Za-
interesowania te znajdą swoje 
odzwierciedlenie w powieści 
nad którą właśnie pracuje. 

Wiersze w „Ampli-
tudzie serca” to poszukiwa- 

nie tego, co nieodkryte, pró-
ba odpowiedzi na pytania o 
istotę człowieczeństwa i sens 
istnienia. W jednym z wier-
szy odnajdujemy deklarację: 
„Szukam i szukać będę - 
patrzę i myślę. 
Chcę pisać aż ukoję swe 
serce”. 

Reprezentantki koła 
bibliotecznego w czasie spot-
kania zaprezentowały wybrane 
wiersze pana Muca. Mogliśmy 
też posłuchać pięknego czyta-
nia wybranych przez uczniów 
fragmentów książek. Pani Lis 
zorganizowała konkurs, w 
którym udział mógł wziąć 
każdy gimnazjalista. Optymiz- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mem napawa fakt, że nasi 
uczniowie czytają coraz więcej 
książek spoza kanonu lektur 
obowiązkowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oto mistrzynie pięknego czy-
tania: 

I miejsce - Aleksandra 
Starzyńska, 

II miejsce - Nicola Patolla, 
III miejsce - Dominika 

Matuszek, 

IV miejsce - Oliwia Tokarska. 
Poziom był niezwykle 

wyrównany i jury z bólem 
serca musiało wskazać posz-
czególne osoby. Nad umiejęt-
nościami naszych uczniów de-
batowali: pan Piotr Muc, pani 
wicedyrektor Ewa Pilarska, 
pani Aneta Ploch i Karolina 
Wocław.               

                Aneta Ploch 
 

 

5 

Serdeczny dar 
 

5 lipca na placu przy OSP 
Tarnów Opolski mieliśmy 

szansę okazać dobre serce i 
pomóc innym poświęcając 
kilka minut i… trochę krwi 
serdecznej. Odbyła się tam 
wtedy akcja oddawania krwi 
zainicjowana przez jednostki 
OSP naszej gminy. Koordy-
natorem akcji jest Narodowe 
Centrum Krwi a pomysłodaw-
cą dh Robert Stachura z OSP 
Przywory. Mobilny punkt po-
boru krwi był otwarty dla 
każdego, kto miał ochotę 
podzielić się swoją krwią i 
pomóc potrzebującym. Między 
godziną 10.00 a 14.00 do auto-
busu przybyły 42 osoby. Po 
wstępnym wywiadzie i bada-
niach oddać krew mogło 28 
osób. Pragniemy także pod-
kreślić, że nie była to pierwsza 
taka akcja w naszej gminie. W 
kwietniu mobilny punkt pobo-
ru krwi stał przy budynku 
straży pożarnej w Przyworach. 
W akcji już po raz drugi udział 

wziął Wójt naszej gminy – 
Krzysztof Mutz. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, któ-
rym starczyło odwagi i zna-
leźli czas a także tym, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do powodzenia tej 
akcji. Tym razem było to 
krwiodawstwo „ze wskaza-
niem”. Brakowało bowiem 
krwi dla 3-letniego Michałka. 
Pragniemy przypomnieć, że co 
roku w czasie wakacji w 
bankach krwi brakuje tego 
cennego „daru życia”. Obiecu-
jemy też, że z pewnością nie 
jest to ostatnia akcja hono-
rowego krwiodawstwa w gmi-
nie, więc Ci, którzy nie odwa-
żyli się tym razem, na pewno 
jeszcze będą mieli okazję, 
podzielić się sobą i zobaczyć, 
jakie wspaniałe uczucie towa-
rzyszy człowiekowi, gdy ma 
świadomość, że może urato-
wać komuś życie… Dziękuje-
my jeszcze raz i zachęcamy do 
brania udziału  w podobnych 
akcjach!            
                        Katarzyna Zyła 

1 
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Wakacje w GOK-u 
 

 Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tarnowie 

Opolskim i jego filiach zapro-
ponowano w lipcu zajęcia dla 
dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 
Każda placówka dostosowała 
swój program do potrzeb, mo-
żliwości i… chęci zgłaszają-
cych się dzieci. W Przy-
worach i Nakle dzieciaki (i ich 
rodzice) nie wykazali zaintere-
sowania zajęciami zorganizo-
wanymi. Czasem wpadały po-
grać w gry, porysować lub po 
prostu porozmawiać. 
 W Kosorowicach nie-
wielka grupa chętnych nie na-
rzekała na nudę. W czasie 
wycieczki rowerowej do Ka-
mienia dzieci zachwyciły się 
zamkiem i parkiem zamko-
wym. Wycieczki piesze po 
okolicy pozwoliły na przyj-
rzenie się na nowo znanym 
(zdawałoby się) krajobrazom. 
Prace plastyczne i rękodziel-
nicze stały się sposobem na 
„przetworzenie” wrażeń i arty-
styczne „wyżycie się”. Nieod-
łączną częścią zajęć były gry i 
zabawy ruchowe. Oprócz 
przyniesionego z domu dru-
giego śniadania był słodki de-
ser – soki, lody, słodycze. 

Często do świetlicy zaglądały 
dzieci nieuczestniczące w re-
gularnych zajęciach, by sko-
rzystać z gier, lub zająć jakąś 
formą pracy plastycznej. 
 W Raszowej nie bra-
kuje osób chętnych do zapoz-
nania się z tajnikami goto-
wania. Świetlica dysponuje 
dużym pomieszczeniem ku-
chennym, toteż dziesiątka mło-
dych adeptów sztuk kulinar-
nych mieści się tu bez trudu. 
Dzieci chętnie wykonywały 
wszelkie kuchenne czynności 
(no, może ze zmywaniem było 
trochę problemów), a potem 
spożywały gotowe produkty. 
Oprócz potraw regionalnych 
robiono też nieodzowną pizzę, 
która własnoręcznie skompo-
nowana smakowała znacznie 
lepiej niż ta, przywożona przez 
kuriera. Ale wszak przyswo-
jone kalorie trzeba jakoś spo-
żytkować, dlatego kilkakrotnie 
podejmowano rowerowe wy-
pady na basen, lub też od-
dawano się grom i zabawom 
ruchowym na świeżym po-
wietrzu. 
 Także w Kątach Opo-
lskich dzieci lubią pichcić. 
Największym powodzeniem 
cieszy się smażenie „oponek”, 
pieczenie gofrów czy „produk-

cja” frytek. Oprócz wytwa-
rzania „smaczności” wyżywa-
no się artystycznie. Najpierw 
czerpano papier, później wyt-
warzano kwiaty z bibuły. 
Dzieci robiły też gipsowe 
wylewki, które po zastygnięciu 
i wyschnięciu zostały pomalo-
wane i zabrane do domu. 
Resztę czasu poświęcono na 
gry i zabawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W Tarnowie Oposkim 
na zajęcia zapisała się spora 
grupa dzieci. Nie organizo-
wano w tym roku wyjazdów 
na basen czy do kina (koszty 
L), lecz i tak nie sposób było 
się nudzić. Wiele czasu poś-
więcono na zajęcia pobudza-
jące wyobraźnię i rozwijające 
dziecięcą kreatywność. Ucze-
stnicy tworzyli kompozycje 
malarskie i instalacje z wyko-
rzystaniem różnorodnych ma-
teriałów – także takich, które 
zupełnie – na pierwszy rzut 
oka – z twórczością artysty-

czną się nam nie kojarzą. 
Ponadto w pracowni cera-
micznej zgłębiały tajniki two-
rzenia w glinie – podstawy 
garncarstwa i ceramiki. Były 
także zajęcia poświęcone baś-
niom. Dzieci pomalowały fi-
gurki i odtwarzały przy ich 
pomocy treść wysłuchanej 
opowieści. Uczyły się robić 
„cuda” z poskładanego papie-
ru. Zorganizowano „regaty” i 
„zawody lotnicze” – oczywiś-
cie z papierowymi łódeczkami 
i samolocikami. Kilka razy 
zorganizowano wyprawę do 
hali sportowej, były też za-
bawy na świeżym powietrzu. 
Na zakończenie nie obeszło się 
bez smakowitych kiełbasek z 
rusztu. Codziennie zaś serwo-
wano lody lub słodki batonik i 
tyle wody mineralnej ile zdo-
łano wypić (jak pamiętamy, 
lato było upalne). 
 Rodzice, którzy zde-
cydowali się zapisać dzieci na 
zajęcia mogli być spokojni, że 
ich pociechy są pod dobrą 
opieką i spędzają czas poży-
tecznie i ciekawie.       Inf. wł. 
 

Galeria zdjęć dostępna na: 
 

www.goktop.cba.pl 

W 
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Przywory, ul. Wiejska 13 
46-050 Tarnów Opolski 

tel./fax (77) 453 50 80 - 84 
www.pmrs.pl, e-mail: info@pmrs.pl 

 

 
naprawy silników spalinowych  -  wózków widłowych  - pomp wtryskowych  -  wtryskiwaczy  -  

szlifowanie  wałów korbowych i cylindrów - naprawa głowic silników spalinowych 
 - spawanie żeliwa i aluminium 

 

 

 obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

TOKARZ 
MECHANIK 

ewentualnie osoby do przyuczenia 

Wymagania: 

· umiejętność obróbki skrawaniem (tokarka, frezarka) 

· znajomość rysunku technicznego i podstawowego sprzętu pomiarowego 

· doświadczenie w pracy na stanowisku tokarza/frezera 

· wykonywanie oprzyrządowania produkcyjnego na podstawie własnych koncepcji 

· wdrażanie własnych pomysłów i ulepszeń 

· dodatkowym atutem będzie umiejętność spawania 

Oferujemy: 

· umowę o pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie 

· atrakcyjne warunki zatrudnienia 

· możliwość rozwoju zawodowego 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv na adres spółki lub drogą elektroniczną na adres jj@pmrs.pl 

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

 

park TECHNOLOGICZNO  -  

INNOWACYJNY SP. Z O.O. USŁUGI HYDRAULICZNE
                 solidność i punktualność

ATRAKCYJNE RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW

                           Bernard Czorniczek
               Krasiejów ul. Brzozowa 2a
       tel. 77 46 53 719  kom. 606 356 399

                   POLECAMY SWOJE USŁUGI:

 · Instalacje centralnego ogrzewania:
   nowe oraz remonty i wymiana starych

· Instalacje wodociągowe

· Instalacje kanalizacyjne

· Montaż i naprawa urządzeń gazowych

· – montaż pomp ciepła (z otoczenia)

· Pomoc w sytuacjach awaryjnych

NOWOŚĆ !!! 



Sprostowanie 
 

 poprzednim numerze naszej gazety w niewłaściwej 
kolejności zamieszczone zostały fotografie SUPER-

SENIOREK. Obie panie i czytelników przepraszamy. 
                                                                     Autorka i Redakcja 
 

W 

Wycieczka rowerowa 
nad Jeziora Turawskie 

 

ETA zaliczyła kolejną 
wycieczkę. Tym razem 

celem podróży były Jeziora 
Turawskie. Trasa, niezbyt mę-
cząca (50km), wiodła przez 
okoliczne wioski i lasy. Na 
starcie stawiło się 0,001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mieszkańców naszej kamien-
no-żwirowej gminy, co nie jest 
zbyt imponującym wynikiem, 
zważywszy, że ok. 50% popu-
lacji notorycznie narzeka, że 
nic się nie dzieje. Strach 
pomyśleć co by było, gdyby te 
50 procent, czyli ok. 4500 tys. 
wsiadło na rowery i karnęło 

się z nami. Pan Mansfeld - 
jako pilot - popijałby już sobie 
napój chłodzący na kocyku, 
grzebiąc nogami w złocistym 
piasku turawskim i wsłuchi-
wałby się w szum fal, a zamy-
kający peleton wyjeżdżaliby 
dopiero z Tarnowa Opolskie-
go. Na razie na taką frek-
wencję może liczyć tylko  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdjęcie jakiejś gołej frelki na 
Facebooku, ale takie widać na-
deszły czasy. Ci od Facebooka 
mogą obejrzeć zdjęcia. Foto-
graf zajęty spożywaniem po-
siłków regeneracyjnych zapo-
mniał sfotografować cel po-
dróży, ale w końcu.... najważ-
niejsze są wspomnienia.T.Rega 

K 

Z nurtem rzeki  
i przygody 

 
minny Ośrodek Kultury 
wraz z Halą Sportową z 

Tarnowa Opolskiego w tym 
roku także postanowili „uakty-
wniać rodzinnie”. Zorganizo-
wano zatem „Dzień Dziecka w 
Dolinie Małej Panwi”. W 
pierwszą czerwcową sobotę 
dzieci z rodzicami (czasem w 
towarzystwie wcześniejszych 
pokoleń) ujęły wiosła w dłoń 
(a co młodsze tylko trzymały 
się burt) i zajęły miejsca w 

kajakach. Opatuleni w (obo-
wiązkowe) kamizelki ratunko-
we za nic mieli prognozy 
„burz i napadów” i ciekawie 
rozglądali się wokół. Atrakcji 
– tych zaplanowanych przez 
organizatorów i tych nieprze-
widzianych – nie brakowało. 
Kto chce, może sobie obejrzeć 
zdjęcia na stronach GOK-u i 
Hali Sportowej. Dzieci, opie-
kunowie, a nawet organizato-
rzy byli bardzo zadowoleni.  

W przyszłym roku 
planujemy powtórkę. 

G 

 Równie, a może i bar-
dziej, atrakcyjny był (można 
powiedzieć już tradycyjny) II 
Świętojański Spływ Kajako-
wy. Upał sprzyjał kontaktowi 
z wodą, toteż niektórzy wręcz 
prowokowali zanurzenia. W 
połowie trasy uzupełniono 
kalorie i kajaki pomknęły dalej 
w zawrotnym tempie. Tylko 
kilkuosobowa grupka młodych 
panów (zrobił się prawie 
kabaret!) dotarła nieco opóź-
niona z powodu przygody z… 
pijawkami, które „weszły w 

kontakt cielesny” i sprowoko-
wały niechętnych temu na-
szych bohaterów do błyska-
wicznego pozbycia się odzie-
nia. Na szczęście (dla pechow-
ców) reporter nie zdążył zarea-
gować i błysk ciała, które nie 
widziało słońca nie został 
utrwalony dla potomnych (mo-
że szkoda?). 
 Dobrego humoru i sił 
wystarczyło na pląsy przy 
ognisku i na wesoły powrót do 
domu.  
                                      Inf. wł. 
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Maria Reinert z Kątów Op.Łucja Wrzeciono z Przywór
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16.09 (niedziela)

11.00 -  Msza Św. Dożynkowa
12.30 – Formowanie korowodu dożynkowego
12.50 – Przemarsz parady dożynkowej  (ul. Wiejska, Krapkowicka,
             Zawadzkiego na plac przy Powstańców Śl.)
14.00 – Część obrzędowa 
             - Koncert orkiestry dętej ZW Lhoist
             - Biesiada z  Mirkiem Jędrowskim
16.00 – ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych
16.30 – Biesiada z Mirkiem Jędrowskim
17.30 – Wręczenie statuetek Laureatom ZŁOTEJ TARNINY 
19.00 – Kabaret „Młodych Panów”
20.00 – zabawa taneczna - „MARVEL”
22.00 – pokaz sztucznych ogni
 
Warsztaty, pokazy, wystawy i wiele atrakcji

UCZESTNICTWO W IMPREZIE JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZGODĄ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

DOŻYNKI
POWIATOWO - GMINNE

PRZYWORY 2012

 

 M A L I K 

15.09 (sobota)

16.00 – program artystyczny w wykonaniu 
             dzieci przedszkolnych z Przywór
16.30 – Turniej Sołectw
             o Puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski
17.00 – „Taneczny zawrót głowy” z zespołami:
             Santex, Decadance, Element, Hałas, Wal - Nak
18.20 – ogłoszenie wyników  Turnieju Sołectw
19.00 – koncert grupy DWIE KORONY:
             przeboje Czerwonych Gitar 
20.30 - zabawa taneczna - „VICTORIA”

Impreza towarzysząca: 
godz. 10 –14 – Turniej Piłki Nożnej z Football Academy

Patronat medialny


