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Bracia Grimm z DFK Strzelce
Opolskie.

Któ¿ z nas nie wraca my�lami do
bajek czy ba�ni czytanych przez bab-
cie, dziadków, rodziców? Czerwony
Kapturek, Królewna �nie¿ka czy
Tomcio Paluch - wszyscy znamy te
postaci. Od zawsze nam towarzyszy-
³y i bêd¹ towarzyszyæ.

Zazwyczaj to babcia wieczorem
czyta³a ba�nie wnukom. Tym razem
by³o podobnie: babcia - dla niektó-
rych o³ma - zabra³a wszystkich na
spotkanie z ba�niami braci Grimm.
Tyle, ¿e nie w domu, a w sali wido-
wiskowej Strzeleckiego O�rodka Kul-
tury. Odpowiednia sceneria i koloro-
wi bohaterowie ba�ni przenios³y
wszystkich uczestników, du¿ych i
mniejszych, do pe³nego barw �wiata.
Bajki czytane by³y przez doros³ych
i dzieci na przemian w jêzyku nie-
mieckim, polskim a czasami nawet po
�l¹sku. Nie zabrak³o równie¿ scenek
teatralnych przygotowanych przez
dzieci ze szkó³, �wietlic wiejskich i
grup DFK. Dwujêzyczne czytanie
ba�ni i bajek braci Grimm odby³o siê
9 pa�dziernika o godz. 16.00, a jego
inicjatorem by³o DFK Strzelce Opol-
skie we wspó³pracy ze Strzeleckim
O�rodkiem Kultury oraz KH ZHP
Strzelce Opolskie.  Swoj¹ obecno�ci¹
zaszczyci³ wszystkich konsul Repu-
bliki Federalnej Niemiec w Opolu
Ludwig Neudorfer wraz z ma³¿onk¹,
by³y pose³ a zarazem przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Powiatowego TSKN w
Strzelcach Op. Helmut Paisdzior,
przedstawiciele Województwa Opol-

Popo³udnie z ba�niami

skiego, Powiatu Strzeleckiego oraz
Miasta i Gminy Strzelce Opolskie.
Na wszystkich czeka³ s³odki poczê-
stunek, dyplomy uznania oraz upo-
minki. A sala ku uciesze organizato-
rów pêka³a w szwach, gdy¿ frekwen-
cja przeros³a naj�mielsze oczekiwa-
nia. W czasie wspólnej zabawy na
scenie chochliki zabawia³y dzieci i
zadawa³y im pytania dotycz¹ce ba-
jek - za odpowiedzi by³y nagradza-
ne. Wszyscy �wietnie siê bawili, cho-
cia¿ czasu ci¹gle brakowa³o

Podczas przerwy harcerze ze
Strzelec Opolskich przygotowali dla
dzieci wiele konkursów i zabaw, pro-
wadzonych w dwóch jêzykach. Dzie-
ci malowa³y postacie z bajek dowol-
nymi metodami oraz bawi³y siê bañ-
kami mydlanymi. Po zadowolonych
minach uczestników s¹dzimy, i¿ spo-
tkanie siê uda³o. Mamy nadziejê, ¿e
uda nam siê zorganizowaæ kolejne.
Wszystkim uczestnikom, a szczegól-
nie dzieciom serdecznie dziêkujemy
za wspóln¹ zabawê.

Przedsiêwziêcie uda³o siê zorga-
nizowaæ dziêki wsparciu finansowe-
mu Konsulatu Niemiec w Opolu oraz
�rodkom w³asnym DFK Strzelce
Opolskie. Honorowy patronat nad
imprez¹ obj¹³ Starosta Strzelecki, na-
tomiast patronat medialny Schlesi-
sches Wochenblatt.

Za  pomoc i wsparcie wszyst-
kim partnerom projektu, wspó³orga-
nizatorom oraz dotuj¹cym zarz¹d
DFK Strzelce Opolskie serdecznie
dziêkuje, zapraszaj¹c jednocze�nie na
nastêpne ba�niowe spotkania

B. Kaluza
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Zarz¹d Ko³a Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków w Strzelcach Opol-
skich zorganizowa³ w dniach 3 i 4 pa�-
dziernika br. wycieczkê turystyczno-
krajoznawcz¹ do Sandomierza i Kazi-
mierza Dolnego, w której udzia³ wziêli
cz³onkowie, jak i sympatycy naszego
stowarzyszenia.

Podczas podró¿y w skompenso-
wanej formie przypomniano uczest-
nikom kilka informacji na temat cu-
krzycy, a w drugim dniu po �niadaniu
w sali kominkowej o�rodka �Spichlerz
pod ¯urawiem� (miejscu naszego za-
kwaterowania) przeprowadzono kon-
kurs z wiedzy o cukrzycy z nagroda-
mi za poprawne odpowiedzi.

W pierwszym dniu w Sandomie-
rzu wycieczkowicze zwiedzili Stare
Miasto, a w nim Rynek, Bramê Opa-
towsk¹, pobenedyktyñski kompleks
klasztorny z ko�cio³em �w. Micha³a,
katedrê, Dom D³ugosza, Pa³ac Bisku-
pów Sandomierskich. Z tarasu wido-
kowego wie¿y Bramy Opatowskiej
podziwiali nadwi�lañski krajobraz. W
drugim � podziwiali uroki per³y pol-
skiego renesansu � Kazimierza Dol-
nego, a w nim Rynek, zespó³ kamie-
nic Przyby³ów, ulice Celejowsk¹ i
Lubelsk¹, Muzeum Nadwi�lañskie,
farê, zamek, basztê, ko�ció³ i klasztor
oo. reformatorów oraz liczne galerie
artystyczne. Weszli na Górê Trzech
Krzy¿y sk¹d roztacza³ siê piêkny
widok doliny Wis³y oraz okolic Kazi-
mierza. Odbyli spacer jednym z wie-
lu w¹wozów okolic Kazimierza.
Podczas imprezy wszyscy uczestni-

cy brali aktywny udzia³ we wszyst-
kich punktach wycieczki. Ca³a grupa
by³a mocno zintegrowana, bardziej
sprawni pomagali mniej sprawnym.
Organizatorzy zadbali równie¿ o die-
tetyczne, odpowiednie dla diabety-
ków posi³ki. Podczas wycieczki cho-
rzy, w warunkach turystycznych
analizowali swoje samopoczucie po-
przez samokontrolê diagnostyczn¹ i
stosowali indywidualne leki cukrzy-
cowe. By³ to dla nas sprawdzian
praktycznego stosowania: zaleceñ
diabetologa oraz wiedzy nabytej
podczas szkoleñ organizowanych
przez nasze Ko³o PSD. Sprawdzian
ten wszyscy zdali.
Potwierdzeniem by³a wspania³a at-
mosfera wzajemnej ¿yczliwo�ci i za-
dowolenie uczestników wyra¿ane w
czasie wycieczki, jak i po jej zakoñ-
czeniu.

Podczas wycieczki pogoda dopi-
sa³a, a piêkna przyroda i krajobrazy
Puszczy Sandomierskiej i nadwi�lañ-
skich okolic da³y mo¿liwo�æ aktyw-
nego odpoczynku i rekreacji.
Pozytywne doznania uczestników
potêgowa³a ¿yczliwo�æ i du¿a wie-
dza przewodników i pilota oraz
uprzejmo�æ i zrozumienie potrzeb
chorych przez kierowcê autobusu.
Mimo pewnego wysi³ku, nikt z
uczestników nie narzeka³ na z³y stan
zdrowia, z³e samopoczucie a bêd¹cy
podczas wycieczki lekarz sporadycz-
nie udziela³ wskazówek i porad dla
poprawienia naszej kondycji.
Powy¿sza impreza mog³a byæ zreali-
zowana dziêki przyznanemu przez
Starostê Strzeleckiego, rekomendo-
wanemu przez PCPR, dofinansowa-
niu ze �rodków PFRON.

Bogdan Zaleski  - Prezes Ko³a

Aktywni diabetycy

DFK Kolonowskie zakoñczy³o
realizacjê zadania publicznego pn:
�Promocja zdrowia i profilaktyka
zdrowotna � zwiêkszenie �wiadomo-
�ci zagro¿eñ chorobami cywilizacyj-
nymi, asymilacja chorych w �rodo-
wisku�

Wszystkie cele i rezultaty zosta-
³y osi¹gniête w wymiarze okre�lonym
w ofercie. Dziêki realizacji zadania
wszyscy chêtni mieszkañcy gminy
Kolonowskie oraz powiatu, zarów-
no dzieci jak i osoby doros³e mog³y
uczestniczyæ w 3 wyjazdach do Par-
ku Wodnego w Tarnowskich Górach
oraz wzi¹æ udzia³ w zajêciach rucho-

wych nordic walking� zainteresowa-
nie niniejszym projektem by³o
ogromne i wszyscy uczestnicy mogli
interesuj¹co spêdziæ  wolny czas.
Osi¹gniêto  za³o¿one cele:
* Propagowano zdrowy stylu ¿ycia
* Stworzono warunki do poprawy
zdrowia mieszkañców powiatu po-
przez organizacjê wyjazdów do par-
ku wodnego z których skorzysta³o
156 osób oraz zajêæ ruchowych nor-
dic walking dla 50 osób.
* Zintegrowanie czê�ci mieszkañ-
ców powiatu uczestnicz¹cych w
wyjazdach  w i zajêciach ruchowych
� grupa ponad 200 osób

Kijki w ruch!

z wykorzystaniem �rodowiska wir-
tualnej nauki. W maju projekt zosta³
ju¿ uhonorowany Krajow¹ Odznak¹
Jako�ci, przyznawan¹ szko³om, któ-
rych praca w ramach partnerstwa zo-
sta³a uznana za wyró¿niaj¹c¹ siê na
szczeblu krajowym. Natomiast 6 pa�-
dziernika Centralne Biuro Akcji
eTwinning z siedzib¹ w Brukseli na-
grodzi³o szko³y Europejskimi Odzna-
kami, by w ten sposób doceniæ jako�æ
ich pracy w ramach partnerstw euro-
pejskich. Przyznanie Europejskiej
Odznaki Jako�ci oznacza, ¿e praca
uczniów i nauczycieli w tym projek-
cie zosta³a oceniona jako reprezentu-
j¹ca najwy¿szy europejski poziom.

W tym roku szkolnym ZSZ nr 1
równie¿ bierze udzia³ w projekcie
WKTO � �Sustainable Sea�. Tym ra-
zem tematem projektu bêdzie ochro-
na wód i zamieszkuj¹cych je gatun-

Europejska Odznaka Jako�ci
dla ZSZ nr 1

ków. Podobnie jak w ubieg³ym roku,
uczniowie ze wszystkich krajów za-
anga¿owanych w to przedsiêwziê-
cie, s¹ podzieleni na klasy wirtual-
ne, w ramach których porozumie-
waj¹ siê w jêzyku angielskim. Maj¹
do zrealizowania kilka zadañ. Naj-
pierw uczniowie zapoznali siê ze
sob¹ poprzez opisanie siebie i szkó³,
z których pochodz¹. Obecnie s¹ na
etapie poszukiwania informacji na te-
mat wód i gatunków zwierz¹t tam
¿yj¹cych, a tak¿e sposobów ochro-
ny przed zanieczyszczeniami. Re-
zultaty swoich poszukiwañ bêd¹
musieli zawrzeæ w notatce, któr¹
umieszcz¹ w komunikatorach swo-
ich klas wirtualnych. Wspó³praca
uczniów z ich kolegami z klas wirtu-
alnych bêdzie trwa³a do marca 2010,
a wyniki swoich badañ uczniowie za-
mieszcz¹ we wspólnie opracowa-

nym raporcie.
Uczniowie ZSZ nr 1 bior¹cy

udzia³ w tegorocznym projekcie to z
klasy z klasy II Tot a Anna £ukasie-
wicz i Maria Kobiñska; II Tot b Mag-
dalena Hajduk, Justyna Krupa, Anna
Jarmakowska, Justyna Zmys³owska,
Katarzyna Raj i Ewa Sz³apa; z klasy I
Tm Tomasz Szolc; z klasy I Tmt
Konrad Domaga³a; i z klasy III Tek a
Justyna Tomczuk, Natalia Spa³ek,
Katarzyna Szyrmoch, Agata Swaczy-
na, Anna Niestrój i Magdalena Szaj-
dak.

Koordynatorem projektu jest
podobnie jak w ubieg³ym roku na-
uczycielka jêzyka angielskiego, Mag-
dalena Biernat. Miejmy nadziejê, ¿e
w tym roku praca w ramach projektu
WKTO bêdzie jeszcze bardziej owoc-
na ni¿ w ubieg³ym.

Magdalena Biernat

Nie 1. wrze�nia, a 14. pa�dziernika
pierwszaki z PSP nr 1 w Kolonow-
skiem i innych szkó³ z terenu gminy
zapamiêtaj¹ najlepiej. O ile bowiem
pierwszy z tych dni, choæ niew¹tpli-
wie prze³omowy, by³ mimo wszyst-
ko jeszcze tylko �dzieciêcy�, o tyle
drugi - stanowi³ pierwszy prawdzi-
wy krok ku nowemu. Dlaczego? Bo
w³a�nie 14. pa�dziernika klasa pierw-
sza zosta³a pasowana na uczniów, a
tym samym przyjêta na pe³nych pra-
wach w poczet braci szkolnej.

Przygotowania trwa³y od dawna,
w zasadzie od pocz¹tku roku. Dzie-
ci, pod czujnym okiem Swojej Pani �
Aliny Sandorskiej, uczy³y siê wier-
szyków,  piosenek i tañców a ona sama
z ogromnym zaanga¿owaniem przy-
gotowywa³a rekwizyty, wymy�la³a
choreografiê i kostiumy. Niema³o ener-
gii w przygotowania w³o¿yli te¿ Ro-
dzice � �wiêto takiej rangi musia³o
mieæ bowiem odpowiedni¹ oprawê.

A kiedy nadszed³ 14. pa�dzierni-
ka... Dzieci pokaza³y, ¿e wysi³ki i ich,
i Pani nie posz³y na marne. Wspania-
³e przedstawienie wzruszy³o nawet
mêskie, zwykle twarde, serca... Prze-

Pasowanie na pierwszaka
sympatycznym ak-
centem by³o powi-
tanie, jakie zgoto-
wali pierwszakom
uczniowie klasy IV
(na co dzieñ ich
�opiekunowie�) �
prócz krótkiego
wystêpu, przygo-
towali oni dla naj-
m³odszych w³asno-
rêcznie wykonane
upominki.  Pasowa-
nia dokona³a � jak
zwykle u�miechniê-
ta � Pani Dyrektor � El¿bieta Cie�la.
Z namaszczeniem dotyka³a ramion
nowych uczniów... pó³torametro-
wym piórem, gratuluj¹c przyjêcia w
poczet braci szkolnej i wrêczaj¹c le-
gitymacjê � nowy dowód to¿samo-
�ci (a raczej dowód nowej to¿samo-
�ci). Po pasowaniu ka¿de z dzieci
by³o zobowi¹zane pozostawiæ od-
cisk swego palca na specjalnie w tym
celu przygotowanej przez Wycho-
wawczyniê tablicy, obok swojego
imienia i nazwiska.

Zwieñczeniem pasowania by³a

kameralna impreza w sali pierwsza-
ków � od�wiêtnie przystrojonej na ten
dzieñ przez Rodziców. Prócz ciast
upieczonych przez Mamy, by³y tak-
¿e drobne upominki dla dzieci oraz
najwiêksza chyba niespodzianka �
specjalna tablica ze zdjêciami Wycho-
wawczyni i dzieci, która � najpierw
zawieszona w sali gimnastycznej pod-
czas wystêpów - powêdrowa³a na-
stêpnie do sali. Bêdzie ona przypo-
minaæ nie tylko o samym pasowaniu,
ale da mo¿liwo�æ spojrzenia w prze-
sz³o�æ za parê lat. A to � wbrew po-
zorom � ca³kiem nied³ugo:)

Anna Szaton
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