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Nagroda Marszałka dla 
Stowarzyszenia Kalejdoskop 

 
od koniec lata Urząd Mar-
szałkowski Województwa 

Opolskiego ogłosił konkurs – 
„Odnowa Wsi szansą dla 
opolskiej młodzieży”, był on 
realizowany jako jedno z 
przedsięwzięć obchodów dwu-
dziestopięciolecia Opolskiego 
Programu Odnowy Wsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adresatami konkursu 
były stowarzyszenia, jednostki 
samorządu terytorialnego lub 
organizacje pozarządowe, któ-
rych działalność statutowa 
wiąże się z rozwojem obsza-
rów wiejskich i odnową wsi. 
Konkurs miał wyłonić najlep-
sze przedsięwzięcia promujące 
idee i metody odnowy wsi, 
które włączają młodzież i dzie-
ci w takie działania. 
 Zarząd Województwa 
Opolskiego 6 listopada br. 
zdecydował o wyróżnieniu 20 
laureatów, którym przyznano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nagrody pieniężne (po 2000 
zł). Wśród nich jako jedyne z 
naszej gminy – Stowarzysze-
nie „Kalejdoskop”. Nagroda 
Marszałka trafiła do Stowarzy-
szenia przede wszystkim za 
zorganizowanie i przeprowa-
dzenie Gminnego Konkursu 
Talentów „Gwiazdy nie tylko 
w telewizji – My też mamy 
talent”. 
 W przedsięwzięcie to  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oprócz członków „Kalejdosko- 
pu” zaangażowane były też 
dzieci z Formacji Tanecznej 
„Hałas” oraz Młodzieżowa 
Rada Gminy Tarnów Opolski. 
Przygotowania do finału kon-
kursu, który odbył się 2 czerw-
ca 2012r., trwały kilka mie-
sięcy i wymagały ogromu pra-
cy. 
 Etapy konkursu, prze-
prowadzano w różnych miejs-
cowościach gminy, a finał od-
był się w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Jego uczestnicy zach-
wycili widownię wysokim po- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ziomem prezentacji. Jury, po-
wołane przez Marszałka, które 
dokonało wyboru laureatów, w 
protokole podkreśliło: „Pro-
jekty zgłoszone do konkursu 
potwierdziły fakt dużego zaan-
gażowania młodych mieszkań-
ców obszarów wiejskich w 
działania promujące swoje 
miejscowości, w podejmowa-
nie może skromnych, ale zna-
czących działań na rzecz po-
prawy jakości życia. Propago-
wanie wśród dzieci i młodzieży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aktywnych postaw społecznych 
przyczynia się do realizacji 
ponadpokoleniowych działań. 
Zgłoszone przedsięwzięcia
promują dorobek społeczności 
wiejskich oraz są dowodem na 
możliwość osiągania sukcesu 
przez opolskie wsie”. 
 Nagroda jest dla czło-
nków Stowarzyszenia wielkim 
wyróżnieniem. Czują, że doce-
niono ich trud. A to zmobili-
zuje do dalszych starań. 
            Izabela Leś-Borkowska 
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Sprawozdanie z udziału w 
VII Forum Samorządów 

Uczniowskich w Prószkowie 
 

 dniu 19 listopada 2012 
roku opiekunowie Ma-

łego i Dużego Samorządu 
Uczniowskiego - p. Aleksan-
dra Silarska i s. Dalmacja – 
Dorota Bryś - wraz z przedsta-
wicielami Samorządów: Oli-
wią Tatina z klasy 3b i Natalią 
Labisz z klasy 6b wzięli udział 
w VII Forum Samorządów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowskich zorganizowa-
nym w Szkole Podstawowej w  
Prószkowie. Podczas Forum  
obecni przedstawiciele Samo-

rządów zaprezentowali plan 
pracy SU we własnej szkole 
oraz przedstawili w formie 
plakatu najciekawszą inicjaty-
wę przeprowadzoną przez SU 
z zeszłym roku szkolnym. Po 
prezentacji plakaty zostały 
przez organizatorów zawieszo-
ne na korytarzu szkolnym i 
uczniowie podczas przerw 
oceniali ich wykonanie. Ucze-
nnice naszej Szkoły Podstawo-
wej umiejętnie i ciekawie opo-
wiedziały o bieżących podej-
mowanych inicjatywach, a ja-
ko prezentację minionego roku 
szkolnego przedstawiły zreali-
zowany projekt konkursu plas-
tycznego pt: „The Royal Fa-
mily – Rodzina Królewska” 
oraz „Legendy Wielkiej Bry-
tanii”.  Przedstawione plakaty 
cieszyły się wielkim zaintere-
sowaniem, na co wskazuje 
fakt, iż uczniowie głosujący na 
najciekawszą prezentację wy-
brali plakat uczniów naszej 

szkoły opowiadający legendę 
o potworze z Loch Ness. 
Oliwia i Natalia przyjęły 
dyplom i nagrodę w postaci 
książki z rąk Burmistrza 
Prószkowa – Pani Róży Ma-
lik. Jest to dla nas wielkie 
wyróżnienie i z pewnością 
wpłynie pozytywnie na pro-
mocję naszej szkoły i podej-
mowane w niej inicjatywy. 

Organizatorzy spotka-
nia zaproponowali wszystkim 
przedstawicielom i opiekunom 
Samorządów pracę w grupach, 
która miała na celu wybrać z 
tzw. Inkubatora pomysłów, 
działania dla własnego Samo-
rządu, biorąc pod uwagę wa-
runki i możliwości w swojej 
szkole. W podsumowaniu każ-
da grupa przedstawiła wybrane  
pomysły. 
               Na temat Praw dziec-
ka obejrzeliśmy filmiki zreali-
zowane w szkole, która nas 
gościła. Tematem filmików 

były „Korczakowskie Prawa 
Dziecka.” 

W dalszej części nie-
tuzinkowego programu Forum 
uczniowie zostali zaproszeni 
do udziału w warsztatach doty-
czących komunikacji między-
ludzkiej, natomiast opiekuno-
wie wysłuchali wykładu i 
obejrzeli zaprezentowany ma-
teriał na temat: „Dobra lekcja 
– zasady coachingu nauczy-
cielskiego”. Organizatorzy po-
djęli nas również poczęstun-
kiem, podczas którego było 
wiele możliwości osobistego 
podzielenia się radościami i 
troskami pedagogicznymi w 
naszych szkolnych środowis-
kach. Forum SU, na które 
zostaliśmy zaproszenie, okaza-
ło się spotkaniem niezwykle 
bogatym w treść, pomysły i 
pozwoliło przedstawicielkom 
naszej szkoły na pokazanie się 
z jak najlepszej strony. 
Opr.: s. Dalmacja – Dorota Bryś 
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WAL-NAK kończy sezon 
 

a zaproszenie koła DFK 
Pławniowice, zespół ta-

neczny WAL-NAK uczestni-
czył w imprezie z okazji Dnia 
Św. Marcina. Pochód uformo-
wał się przy Zespole Pałacowo 
– Parkowym w Pławniowi-
cach. Na czele jechał św. 
Marcin na koniu, za nim po-
dążył zespół WAL-NAK, nas-
tępnie dzieci szkolne i przed-
szkolne z pięknymi lampio-
nami. 

Po przemarszu ucze-
stnicy udali się do Sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
przed którą wszyscy poczęsto-
wani zostali pysznymi rogala-
mi. 

    Zespół szkolno – 
przedszkolny z Pławniowic 
przedstawił program kultural-
ny (m.in. wspólny śpiew) a 

Ewelina Klaka – dusza tego 
przedsięwzięcia – opowiedzia-
ła historię świętego bohatera 
dnia. Później sceną zawładnął 
zespół WAL-NAK, który ba-
wił publiczność do zakończe-
nia imprezy. 

Był to 19 występ 
WAL-NAK-u – i prawdopo-
dobnie ostatni – w 2012r. Naj-
bliższe spotkanie zespołu wyz-
naczono na 2.12.2012r., wtedy 
nagrana będzie płyta DVD. A 
spotkanie mikołajowe wyzna-
czono na 9.12.2012r. Zapro-
szeni na nie są również ro-
dziny tancerzy. 

 W imieniu 
całego zespołu dziękuję 
wszystkim dobrodziejom, spo-
nsorom i tym, którzy w 
jakikolwiek sposób wspierali 
WAL-NAK w ciągu całego 
roku.    
Kierownik zespołu W.D.Salla 
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