
Turniej żaków 
 

    Klub LZS Skalnik-
Tarnovia Tarnów Opolski, któ-
ry w swoich szeregach posiada 
100 zawodników szkolących 
się w 7 drużynach był orga-
nizatorem turnieju piłkarskiego 
żaków (chłopcy urodzeni w 
roku 2004 i młodsi) o Puchar 
Wójta Gminy Tarnów Opolski. 
W turnieju tym wystąpiły dru-
żyny Rodła Opole, GKS Kom-
prachcice, Zrywu Opole oraz 
drużyna gospodarzy.  

Drużyny grały z du-

żym zaangażowaniem. Dzięki 
uprzejmości Krzysztofa Mutza, 
Wójta naszej gminy, wszystkie 
drużyny otrzymały okazałe pu-
chary, a każdy z uczestników, 
poza smacznym poczęstun-
kiem, wyjechał z turnieju z me-
dalem na szyi. 

Drużyna gospodarzy, 
zajęła 4 miejsce. Trenerem jest 
Kamil Skóra. Wystąpili w 
składzie: Łukasz Wieszołek, 
Manuel Brefka, Szymon Muc, 
Kacper Buniak, Kacper Pude-
lko, Piotr Wacławczyk, Jakub 
Kopacz oraz Gracjan Zarek. 

O Unii Europejskiej  
wiedzą wszystko 

 
Uczniowie Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Kątach 
Opolskich obchodzili Święto 
Unii Europejskiej 9 maja. Uro-
czystości rozpoczęły się od-
śpiewaniem „Ody do radości”,  
- hymnu Unii - przez najstar-
szych uczniów. Natomiast ucz-
niowie klasy IV, przygotowani 
przez nauczycielkę języka 
niemieckiego Sylwię Michalę, 
ciekawie opowiedzieli o Unii i 
państwach członkowskich. Jak 
powiedziała organizatorka ob-
chodów,  Marzena Naumo-
wicz, „staramy się uczyć 
dzieci szacunku do swoich 
korzeni, a Europa jest przecież 
naszą kolebką, naszym 
domem, domem naszych przo-

dków”. 
 Uczniowie szkoły 

mogli się wykazać wiedzą na 
temat Unii Europejskiej w 
konkursach i quizach przygo-
towanych przez, specjalnie z 
tej okazji zaproszonych gości z 
Europe Direct oraz Lokalnego 
Punktu Informacyjnego o Fun-
duszach Europejskich przy 
Opolskim Centrum Rozwoju 
Gospodarki. Ogromna wiedza 
uczniów została nagrodzona 
pięknymi upominkami. W ka-
tegorii klas młodszych naj-
lepszymi znawcami Unii oka-
zali się: Anna Dyga i Julia 
Mutz, Adam Kiełbasa i Dawid 
Słowik oraz Roksana Gabor. 
Wśród starszych uczniów 
zwyciężyli: Pascal Schreiber, 
Anna Kocełuch oraz Aleksan-
der Kondziela.    Anna Błońska 
 

Raszowa Kolorowa 
 
             Na odwiedzających 
Zespół Szkolno - Przedszkolny 
Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Dniu Drzwi Otwar-
tych, w niedzielę, 14.04.2013, 
czekało wiele nietypowych 
atrakcji. Już z daleka nad-
jeżdżający z niedowierzaniem 
podziwiali kolorowo przyoz-
dobiony teren szkoły oraz 
przedszkola. Poza starannie 
wykonanymi dekoracjami z 
włóczki, na gości czekały 
drzewa przyozdobione zrobio-
nymi na drutach szalami, 
owinięte włóczką rowery, a 
nawet kultowy fiat 126p w 
wełnianym „ubranku”. Ta nie-
typowa kompozycja stanowiła 
prezentację projektu „Robienie 
na drutach bez granic”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy, czyli  uczniowie 
Zespołu oraz mieszkańcy Ra-
szowej i okolic przez kilka 
długich zimowych miesięcy 
zajmowali się sztuką robienia 
na drutach. Wydziergano 
ogromną  ilość kolorowych 
szalików. W ramach szkolnego 
konkursu na najdłuższy szal 
powstało ich prawie 70 met-
rów kwadratowych! Wszystkie 
posłużyły do ozdobienia  teren 
szkoły i przedszkola oraz oto-
czenia. 
                 Kolorowe wełniane 
„ubrania”  przedmiotów w 
miejscach publicznych pierw-
szy raz pojawiły się prawdo-
podobnie w 2005 roku w 
Stanach Zjednoczonych. Ich 
celem było nadanie otoczeniu  
kolorów i wywołanie uśmie-
chów na twarzach oglądają-
cych. W Raszowej Stowarzy-
szenie Pro Liberis Silesiae 
postanowiło zachęcić uczniów 
do robienia na drutach by 
spopularyzować tę z wolna 
zapomnianą sztukę. Jak twier-
dzą znawcy przedmiotu – i co 
potwierdzają praktycy – wpły-

wa ona korzystnie na rozwój 
dzieci, wspierając małą moto-
rykę, koncentrację i kreatyw-
ność.  
            Na podsumowanie ra-
szowskiego projektu przyje-
chało  wielu znakomitych i uś-
miechniętych gości, na których 
czekało mnóstwo atrakcji. 
Zaprezentowana została praca 
placówki: pedagogika według 
Marii Montessori oraz naucza-
nie dwujęzyczne, w języku 
polskim i niemieckim. Publi-
czność podziwiała także wspa-
niałe występy dzieci. Program 
artystyczny składał się między 
innymi z piosenek przygoto-
wanych przez przedszkolaków  
oraz przedstawienia teatral-
nego pod tytułem „Casting na 
Panią Wiosnę”. Dzieci z wielką 
niecierpliwością cze- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kały na ogłoszenie wyników 
konkursu robienia na drutach i 
rozdanie nagród. Pierwsze 
miejsce w kategorii indywidu-
alnej zdobył Łukasz Mientus, 
który zrobił aż 48 szali. Na 
drugim i trzecim miejscu zna-
lazły się kolejno: Zuzanna 
Waluś i Natalia Łach . 
W kategorii grupowej pierw-
sze miejsce zdobyły Anna i 
Agnieszka Baron, a w klaso-
wej nagrodzone zostały V i VI 
za miejsce pierwsze oraz IV 
klasa za zajęcie miejsca dru-
giego.  
           Podczas Dnia Drzwi 
Otwartych każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Dzieci miały 
okazję do tworzenia ogrom-
nych baniek mydlanych a 
nawet zamknięcia się w takiej 
bańce, pomalowania twarzy i 
przeistoczenia się w bajkowe 
postacie. Nie zabrakło także 
stanowiska, na którym chętni 
mogli nauczyć się robienia na 
drutach. Podczas całego wyda-
rzenia pogoda dopisywała a 
wszyscy świetnie się bawili. 
         Tekst: Marta Tarasewicz 
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