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Uczniowie i pieniĐdze 
 

 zespole Szkolno-Przed-
szkolnym Stowarszy-

szenia Pro Liberis Silesiae w 
raszowej rozpoczął się trzeci i 
ostatni rok projektu edukacyj-
nego „Z Małej Szkoły w Wiel-
ki Świat”, realizowanego w 
dziewięciu województwach w 
Polsce. 
 W czerwcu tuż po 
uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego, nasi uczniowie mo-
gli skorzystać z oferty zajęć 
wakacyjnych, organizowanych 
przez placówkę. Chętnych, jak 
zwykle nie brakowało – jedną 
z atrakcji były zajęcia prowa-
dzone w ramach „Letniej 
Szkoły Odkrywców”. Do Ra-
szowej przyjechały studentki, 
by poprowadzić naukowe war-
sztaty dla dzieci. Realizowane 
projekty dotyczyły zagadnień 
z szeroko rozumianej przyro-
dy: były podane w przyjaznej 
dla dzieci formie, a zajęcia po 
raz kolejny udowodniły, że 
można przełamać rutynę szko-
lną i interesująco przekazać 

wiedzę dla ciekawych świata 
dzieci. 
 Dwie uczennice klasy 
piątej wzięły udział w „Let-
nich Obozach Naukowych”. 
Pierwsza z nich, Marta Pie-
czonka, pojechała na wyciecz-
kę do Warszawy w ramach 
poszerzania kompetencji spo-
łeczno – obywatelskich. W 
planach wycieczki było mię-
dzy innymi: zwiedzanie Mu-
zeum Powstania Warszawskie-
go, odwiedzenie redakcji ty-
godnika „Polityka”, wizyta w 
sejmie oraz inne zajęcia. 
Druga, Dominika Czarnecka, 
by wzbogacić wiedzę matema-
tyczno – przyrodniczą udała 
się do Ojcowskiego Parku Na-
rodowego. Tę grupę czekały 
wycieczki, ogniska, taniec, 
śpiew i podchody. 
 We wrześniu zaś roz-
począł się ostatni rok projektu 
„Z Małej Szkoły w Wielki 
Świat”. Dzieci przywitały go 
symbolicznym puszczaniem 
latawców na szkolnym boisku 
(fundacja organizująca projekt 
sponsorowała latawce i ko-

szulki dla uczestników). 
 Jeśli zaś chodzi o 
same zajęcia, to na uczniów 
klas 4-6 czekało poważne 
zadanie. Musieli oni podzielić 
pieniądze z funduszu sołec-
kiego według potrzeb miesz-
kańców Raszowej. Na te war-
sztaty zaproszona została soł-
tys – Gabriela Wołczyk. Pani 
Sołtys opowiadała o potrze-
bach zgłaszanych jej przez 
mieszkańców wsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po długich rozmo-
wach odbyło się „zebranie 
wiejskie” (symulacja). Ucznio-
wie mieli odgrywać role do-
rosłych mieszkańców i „po-
dzielić fikcyjne pieniądze” 
przeznaczone dla Raszowej na 
rok 2013. Pomimo tego, że 
miała być to tylko zabawa, 

prowadząca projekt nauczy-
cielka – Agnieszka Leszczyń-
ska – zadbała o detale. Ponie-
waż w zebraniu mogą brać 
udział tylko dorośli – młodzi 
mieszkańcy Raszowej wcielili 
się więc… w swoich rodzi-
ców.  

Uczniowie zdecydo-
wali się na kupienie książek do 
wiejskiej biblioteki, kurs sa-
moobrony dla wszystkich 
chętnych oraz na zorganizo-
wanie zawodów w piłkę noż-
ną. Wspólnie doszli do wnios-
ku, że niestety nie wystarczy 
im funduszy na wybudowanie 
krytego basenu, ale można 
mniejszym kosztem zbudować 
siłownię.  

Budżet został zaak-
ceptowany a pieniądze podzie-
lone co do grosza.  

Teraz uczniowie wie-
dzą już, jak działa fundusz 
sołecki, na czym polega funk-
cja sołtysa, a przede wszyst-
kim – czują, że kiedy dorosną, 
będą mogli mieć wpływ na to, 
co dzieje się w Raszowej. 
             Agnieszka Leszczyńska 
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Ośrodku Kultury w Tarnowie 
Opolskim odbył się pierwszy 
niemieckojęzyczny konkurs 
teatralny, w którym
uczestniczyło aż 13 szkół pod-
stawowych z całego woje-
wództwa opolskiego. Wyda-
rzenie, w którym brało udział 
prawie 200 dzieci zorganizo-
wane zostało w ramach roku 
jubileuszowego Braci Grimm 
przez Stowarzyszenie Pro Li-
beris Silesiae oraz Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w 
Raszowej. 

Program artystyczny 
konkursu był bardzo bogaty i 
różnorodny. Publiczność z 
wielkim zaciekawieniem prze-
niosła się do magicznego świa-
ta baśni oglądając przygody 
„Śpiącej Królewny”, „Kopciu-
szka” czy „Czerwonego Kap-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

turka”. Była to wspaniała 
okazja dla dzieci i dorosłych 
do zaprezentowania swoich ta-
lentów oraz wspólnej zabawy.  

Konkurs uroczyście 
otworzyła grupa ze Szkoły w 
Raszowej prezentując krea-
tywną inscenizację o spotkaniu 
postaci z ulubionych baśni. 
Szkoła wystawiła spektakl 
inaugurujący i - jako organiza-
tor - nie uczestniczyła w kon-
kursie. 

Wszyscy wykonawcy 
prezentowali wysoki poziom 
artystyczny, ale - co najważ-
niejsze - w tym wyjątkowym 
dniu panowała szczególna at-
mosfera, a dzieci świetnie się 
bawiły. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie: poza spek-
taklami na uczestników czekał 
kącik kreatywny, w którym 
dzieci mogły rozwijać swoje 
umiejętności plastyczne oraz 

pomalować twarze. Przeista-
czanie się w bajkowe motyle, 
księżniczki czy nawet drapież-
ne zwierzęta sprawiało ogrom-
ną radość.  

„Mile zaskoczyło nas 
profesjonalne podejście orga-
nizatorów oraz wyjątkowy nas-
trój panujący w Gminnym Oś-
rodku Kultury przez cały 
dzień” – powiedziała jedna z 
nauczycielek ze szkoły biorą-
cej udział w konkursie.  

Jury, w którym za-
siadły Maria Neumann ze 
Związku Niemieckich Stowa-
rzyszeń Społeczno – Kultural-
nych w Polsce, Susanne Carl – 
aktorka oraz instruktorka teat-
ralna z Niemiec oraz dr Mał-
gorzata Wysdak – Prezes Sto-
warzyszenia Pro Liberis Sile-
siae miało za zadanie wyróż-
nienie trzech najlepszych wys-
tępów. „Decyzja ta okazała się 
bardzo trudna, ponieważ każdy 
spektakl był wyjątkowy” – 
wytłumaczyła Susanne Carl.  

Po wnikliwych prze-
myśleniach i podliczeniu pun-
któw jury wyłoniło zwycięż-
ców. Pierwsze miejsce zajęła 
Publiczna Szkoła podstawowa 
w Nakle, prezentująca bardzo 
oryginalną wersję „Śpiącej 
Królewny”. Na drugim i trze-

cim miejscu znalazły się: Sto-
warzyszeniowa Szkoła Podsta-
wowa w Steblowie oraz Dwu-
języczna Szkoła Podstawowa 
w Solarni.  

Wszystkie grupy bio-
rące udział w konkursie za 
swoje ogromne zaangażowanie 
zostały nagrodzone książkami 
ufundowanymi przez Konsulat 
RFN w Opolu oraz niemieckie 
wydawnictwo „Härter”. 

     Konkurs zachęcał 
uczestników do nauki języka 
niemieckiego poprzez zabawę, 
dawał możliwość wymiany 
doświadczeń oraz inspirował 
do poszukiwania nowych form 
pracy teatralnej. 

Aby poszerzyć swoją 
wiedzę, nauczyciele odpowie-
dzialni za spektakle w posz-
czególnych szkołach, wzięli 
udział w warsztatach teatral-
nych prowadzonych przez wy-
żej wspomnianą Susanne Carl. 
Na zajęciach, które odbyły się 
17 listopada br.,  uczestnicy 
poznali nowe metody z zakre-
su pedagogiki teatralnej,  przy-
datne w dalszej pracy z dzieć-
mi – i z pewnością - w pracy 
nad kolejnym spektaklem 
przed udziałem w przyszło-
rocznym konkursie teatralnym. 
                    Marta Tarasewicz 
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