


Uroczystości św. Marcina w Dańcu
Dnia 8 listopada br. ok. godz. 16.00 przed budynkiem szkoły w Raszowej, w pogodny piątkowy 
wieczór, dzieci z tutejszej szkoły i przedszkola wraz z rodzicami i nauczycielami, powitali jadącego 
na koniu „św. Marcina”.  Następnie utworzyliśmy pochód. Zapalone,  wykonane wcześniej  przez 
dzieci latarnie,  rozświetlały procesję w drodze do kościoła do Dańca.  W czasie pochodu dzieci 
śpiewały piosenki o św. Marcinie. Po ok. półgodzinnym nabożeństwie w kościele, w czasie którego 
dzieci  ze  szkoły  w  Dańcu  przedstawiły  znaną  historię  z  życia  św.  Marcina  dotyczącą  miłości 
bliźniego,  o  podarowaniu  połowy czerwonego płaszcza zziębniętemu żebrakowi.  Po wspólnych 
śpiewach i  modlitwach ku czci owego Świętego,  pochód z latarniami ruszył  w kierunku Klubu 
Wiejskiego  w  Dańcu  i  zatrzymał  się  przy  rozpalonym  ognisku.  W  budynku  można  było 
poczęstować  się  rogalikiem,  żurkiem  oraz  ciepłym  bądź  zimnym  napojem.  Następnie  dzieci 
naszego  przedszkola  i  naszej  szkoły  przy  ognisku  przed  budynkiem  klubu  zaśpiewały  kilka 
piosenek przy akompaniamencie gitar i fletu. Około godz. 18.30 dzieci oraz opiekunowie wrócili 
szkolnym busikiem albo samochodami rodziców do Raszowej i do swoich domów.

Martinsfest in Danietz
An dem klarem Freitagabend, 
(8. November um 16.00 Uhr) 
begrüßten die  Kinder  mit 
ihren  Eltern  und Lehrer  den 
„Sankt Martin“ - einen Reiter 
auf dem Pferd vor der Schule 
und  in  Raschau,. Dann 
bildeten  alle  einen 
Laternenumzug.  Früher  von 
Kindern selbstgebastelte 
Laternen, beleuchteten den 
Weg  zur  Kirche  in  Danietz. 
Während  des Sankt 
Martinszug  sangen die 
Kinder  schöne Martinslieder. 
In  der  Kirche,  in  einer 
Andacht,  wurde  an  eine 
bekannte  Szene der 
Nächstenliebe,  aus  dem 
Leben des hl. Martin erinnert: 
Martin schenkt  einem  vor 

Kälte  zitterten  Bettler  die  Hälfte seines  roten  Mantels.  Nach  den  gemeinsamen Gesängen  und 
Gebeten zu Ehren des Heiligen ging der Laternenumzug  aus der Kirche zum  örtlichen Klubsaal 
(country  Club)  und blieb  vor  einem glühenden Feuer. Im  Gebäude erhielten  alle 
Martinsumzugsleute ein Martinhörnchen, saure Suppe (żurek) und ein kaltes oder heißes Getränk. 
Nachher sangen die Kinder aus unserem Kindergarten und aus unserer Schule in Raschau vor dem 
Martinfeuer einige Martinslieder. Einige Lehrerinnen spielten Gitarren und die Flöte. Zum Schluss 
fuhren wir mit dem Schulbus oder mit den privaten Autos zurück nach Raschau und nach Hause. 
Gabriela Seifert-Knopik



II Deutschsprachiger 
Theaterwettbewerb

Am  22.  November  2013  hat 
der Verein Pro Liberis Silesiae 
gemeinsam  mit  der 
Grundschule  in  Raschau  den 
zweiten  deutschsprachigen 
Theaterwettbewerb  im 
Kulturzentrum  der  Gemeinde 
Tarnau  durchgeführt.  In 
diesem  Jahr  stand  der 
Wettbewerb  unter  dem 
Leitmotiv  der  Kinderliteratur 
von  Janosch.  Hierbei  wurde 
die  Veranstaltung  von  der 
Schülergruppe  aus  der 
Grundschule  in  Raschau 
eingeleitet,  die  zwar  selbst 
nicht  am  Wettbewerb 

teilnahm, aber  dafür  die  anderen Gruppen mit  einem selbstgeschriebenem Theaterstück auf  der 
Bühne  herzlich  willkommen  hieß.   Am  Ende  des  Wettbewerbs  hat  die  Jury  die  Gruppe  des 
Kindergartens und der  Grundschule aus Goslawitz mit  dem spannenden Stück „Ich mach´ dich 
gesund“ auf den ersten Platz gewählt.

II Niemieckojęzyczny Festiwal Teatralny

22 Listopada 2013 Stowarzyszenie Pro Liberi Silesiae wspólnie ze Szkołą Podstawową w Raszowej 
zorganizowało konkurs teatralny w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim. W tym roku 
konkurs  odbył  się  pod  hasłem  literatury  dziecięcej  tworzonej  przez  Janoscha.  Uczniowie  z 
Raszowej, jako gospodarze, wystąpili gościnnie i nie brali udziału w konkursie. 

Pierwsze miejsce zajęła grupa z Gosławic. Gratulujemy!

(tekst przygotowała pani Maria Mucha)

z panią wicedyrektor Zespołu Szkolo – Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro 
Liberis Silesiae w Raszowej – panią Sabiną Prokop

1.Redakcja: Dlaczego wybrała Pani akurat te przedmioty nauczania? (Historię i niemiecki)
Pani Sabina: Wybrałam historię, ponieważ od zawsze interesowało mnie, co działo się, jak do  czego doszło i  
jakie były skutki działań . Historia jest dla mnie dużą zagadką, pozwalającą każdemu na nowo ją odkryć. Z 
kolei  nauka  języka  niemieckiego  bardzo  łatwo  mi  przychodziła  i  zawsze  interesował  mnie  ten  język,  
niemiecka kultura, tradycje i zwyczaje, specyfika naszego regionu, dlatego właśnie wybrałam te przedmioty.
2.Red.: Jakie było Pani dziecięce marzenie?
P.P.: Moim jednym z marzeń było pracowanie z dziećmi, dlatego też wybrałam zawód nauczyciela. Chciałam 



również poznawać świat i częściowo mi się to udało. Jednak mam nadzieję, że to nie koniec moich podróży.
3.Red.: Za co lubi Pani swoją pracę?
P.P.: Lubię ją za uśmiech każdego dziecka, który jest największą nagrodą jaką nauczyciel może dostać, za 
spontaniczność,  za  to,  że każdy dzień wygląda inaczej  i  za  to,  że w tej  pracy nie  ma monotonii.  A co 
najważniejsze, mam ciągły kontakt z kreatywnymi dziećmi, takimi jak Wy!
4.Red.: Jakie ma Pani hobby?
P.P.:  Mogę powiedzieć,  że moim hobby jest praca,  gdyż lubię zajęcia z dziećmi.  Poza tym lubię czytać 
książek, aczkolwiek ostatnio trochę mniej czytam. Lubię też zajęcia kreatywne i
"bastlowanie".
5.Red.: Jakie jest najpiękniejsze miejsce, w którym Pani była?
P.P.: Tych miejsc jest bardzo dużo i trudno mi wybrać. Z każdym miejscem wiążą się inne
wspomnienia i każde miejsce jest najpiękniejsze pod innym kątem, ale lubię łono natury i zachodzące w nim 
zjawiska przyrodnicze. 
6.Red.: Za co lubi Pani historię? (Chodzi o przedmiot)
P.P.: Trudne pytanie... Historię lubię za działanie, za to, że każdy może zrozumieć dany temat bądź dany 
problem inaczej. Historia to nie tylko nauka, to raczej analiza odcinka dziejów, którą można porównać do  
gry polegającej na próbie odkrycia ukrytego sensu.
7.Red.: Gdy była Pani dzieckiem jakiego Pani przedmiotu nie lubiła?
P.P.: Nie pamiętam sytuacji, żebym nie lubiła jakiegoś przedmiotu. Zawsze starałam się widzieć jakieś plusy 
w nauczanym przedmiocie.  Jednak gdybym musiała  wybrać to  powiedziałabym,  że  nie  przepadałam za  
fizyką.
8.Red.: Chodziła Pani na wagary?
P.P.: Nie, nie chodziłam. Wszyscy z mojej klasy cenili sobie naukę i szkołę, w końcu to też miejsce spotkań z 
koleżankami  i  kolegami.  Chodziłam  do  małej  szkoły  na  wsi  i  byliśmy  bardzo  kreatywni  –  miło  
organizowaliśmy sobie czas w szkole.
9.Red.: Jaka jest Pani ulubiona książka?
P.P.: Nie mam ulubionej książki, ale lubię książki psychologiczne, historyczne, przygodowe, a najbardziej te,  
które pozwalają zreflektować świat.
10.Red.: Gdy chodziła Pani do gimnazjum, jakie Pani książki czytała?
P.P.: Czytałam książki kryminalne, przygodowe, o tematyce regionalnej lub książki z ciekawą akcją. Nie  
lubiłam książek, które miały przewidujące zakończenia i monotonne opisy.
11.Red.: Jakim uczniem Pani była?
P.P.:  Starałam  się  być  dobrym  uczniem. 
Chętnie chodziłam do szkoły i chętnie się 
uczyłam.  Ceniłam sobie  wiedzę  i  to,  co 
nauczyciele chcą nam przekazać. W końcu 
wiedza jest kluczem do poznania świata!
12.Red.:  Jaki  jest  Pani  ulubiony  aktor  i  
aktorka?
P.P.:  Nie  oglądam seriali  ani  filmów,  dla 
mnie  telewizja  to  strata  czasu!  Zamiast 
oglądania  telewizji  chętniej  chodzę  na 
przedstawienia teatralne i do filharmonii.
13.Red.: Jakiej muzyki Pani słucha?
P.P.:  Słucham  mało  muzyki.  Zazwyczaj 
jest to muzyka, która leci w radiu podczas 
jazdy samochodem. Lubię także koncerty 
w  filharmonii,  muzykę  relaksacyjną  i 
szlagry.  Rodzaj  muzyki,  jakiej  słucham 
zależy od mojego nastroju.



Dziękujemy za udzielenie wywiad
Przygotowała: Monika Mateja.

Na zdjęciu pani Sabina razem ze swoją klasą podczas Dnia Św. Marcina

Magda Gessler 
według 

Pauliny Kalli

Wiecie,  tera  to  je  w 
modzie, brać udział w programie 
telewizyjnym,  toch  się  tyż 
zgosiołach, bo wiecie, Ślązączki 
wcale  nie  som  gorsze  niż  inne 
baby. Je jednka osoba, która tego nie wiedziała, a to poznać chciała. 

Przyjechała  do  mie  ta  kuchara  z  tymi  blond  kudłoma.  Przywitały  my  się  i  się 
zaczło.....  .  Wyciągała  mi  z  bifeja:  gorczki,  brytwanki,  pokrywki  i  szukała  hoby  nie 
wiedziała czego. Gową krycioła, ręce rozkłołdała, wyciągała potem szklonki, talerze, szołlki 
i na koniec kopała w szuflołdce z łyżkoma i wydelcoma. Potym wrzeszczała, że to je nie 
możliwe, bo wszędzie je porządek i czysto, a przeca to łona go miała zrobić! Skrzeczała  
hoby indyk. Joł jej pedziała: 
- Warzcie kobito, a nie gołdejcie! - Ta blondyna, aż gamba łotwarła, a jak się łopamiętała, 
to poszła do lodówki, a tam same krupniłki, żymlołki, lejberwuszty i preswuszty i tuste. 
- Co to za niezdrowe jedzenie?! - zaczła wrzeszczeć. 

Joł sie wnerwła, bo te jedzenie było blank dobre, a jak jej smakuje, to niech nie je 
yno sama coś uwarzy, bo my som już godni. 

To pedziała:
- Najzdrowsze je mjynsko z małych zwierząt, a nie ze swinie. 

Jak to królik słyszoł, to aż wlołz pod ryczka, pies pod stołek, a kot sie skludzioł pod 
gardiny. Joł Gesslerowej pedziałach: 
- Łod moich zwierząt się babo cołf! - blondyna mi pedziała, że najlepij bandzie jak joł jej 
coś uwarza i to ma być zdrowe, syte i jeszcze tanie, no i smaczne. 

Wiecie coch jej uwarzoła? Wodzionka-brotzupa. Jadła ze mną, aż jej się uszy trząsły i  
całymi kudłuma czonsła z uciechy. 

Pedziała, że jadła już zupy z żółwia, żmji, chińske, serowe, nudlowe, ale takiej dobrej 
to nikaj  nie  jadła i  dołoży przepis  na nia  do swojego menu w Warszawie,  bo tam moł 
restauracja. 

Pedziała,  żebych jej przepis dokładnie napisała na ta wodzionka, ale co tu wielce 



pisać? Podstawa wodzionki to je chlyb, czosnek, może być trocha wusztu abo skwarki no i 
woda. Pedziała, że zajś przyjedzie, bo dobrze warza. 

To była fajnoł przygoda, mom co wspominać. Zaprosioła mie do Master szefa, tam 
mom warzyc ta wodzionka a potym dostana nowy fortuch. 

Napisała: Paulina Kalla. 
Zdjęcie Magdy Gessler do fotomontażu pochodzi ze strony polki.pl

Na Mikołaja chciałbym/chciałabym dostać...
1.Chciałabym dostać brązowego misia pluszowego.
Wiktoria kl. 3

2. Mi jest obojętne, byleby to była 
niepodzianka.  
Karolina kl. 4

3.Chciałabym dostać rzecz praktyczną, 
kupioną z myślą o mnie.
pani Sabina Garbela
 
4. Na Mikołaja chciałbym dostać tor i 
autko.
Oliver  kl. 1

5. Chciałabym dostać domek PetShop.
Michasia kl. 1

6. Chciałabym dostać dużo siły, uśmiech 
od dzieci, żeby Mikołaj nade mną czuwał 
oraz żeby dzieci były zdrowe.
pani kucharka Irenka

7. Na Mikołaja chciałabym dostać lalkę i królika.
Weronika kl.3

8. Na Mikołaja chciałabym dostać konia.
 Emilka kl.3

9.Nie chcę prezentu,ważne żebym był zdrowy.
Pan Piotr Michoń

10.Chciałabym dostać  LEGO friends i gitarę.



Emilka kl.2

11.Na Mikołaja chciałabym dostać  kotka.
Natasza kl.3

12.Na Mikołaja chciałabym dostać dwie książki -jedną o One Direction, a drugią od pisarki Claudi 
Gray i płytę ,,Midniht Memores"
Monika Mateja kl. 5

Sondę przygotowały: Natalia Mróz i Paulina Kalla 

Przedstawiamy Wam twórców tej gazetki, którzy sami postanowili się Wam 
opisać. Poznajcie młodych dziennikarzy!

paulakalla- Najbardziej zwariowana i pełna energii 
(uwaga łona gołdoł u nołs w redakcji).

Marta medyk-specjalistka 
od dowcipów w 
naszej redakcji.

Julia-dla naszej 
redakcji "zgotowała" 
już niejeden przepis. 
Ma żelazne nerwy

 Kasia- nie może się 
zdecydować czy woli 
redakcję czy 
samorząd szkolny.

Maja z Księżyca- 
Poznacie ją po 
rozczochranych 
włosach.
Przeważnie biega za 
nauczycielami i 
próbuje zrobić 
wywiad.



Nati-w szkole spokojna,w dmu wariat. 

Klaudia- najstarsza w redakcji, 
ale zawsze ma świeże pomysły

Pani Agnieszka- kiedy już wszyscy napiszą teksty, 
siedzi dzień i noc by gazetka miała ręce i nogi

Monia-jest redaktorem naczelnym i chce ciągle pisać o 1D

Sandra-nowy nabytek w naszej redakcji, 

ciągle się uczy, by w przyszłości przejąć władze 

Przygotowały: Julia Waluś i Marta Drozdek Przygotowała" Natalia Mróz

Blondynka mówi do blondynki:
-Wiesz pomalowałam sobie
buty korektorem.
-Na jaki kolor?

Dyrektor krzyczy na Jasia:
-Już czwarty raz w tym 
tygodniu spóźniłeś się do szkoły
; co to ma znaczyć!?
-To znaczy że jest czwartek panie
dyrektorze!

TRZY NIEDZIELE
Winny opuszcza salę 
rozpraw.
-Ile ci dali?-pyta kolega.
-Trzy niedziele.
-To mało.
-Ale palmowe.

Policjant do żony:
-Ile razy mam ci
powtarzać-gaś światło w
lodówce!

Przychodzi baba do 
lekarza i mówi:
-Mam wodę w kolanach!
-Lekarz: A ja cukier w 
kostkach!

1.       W Zoo ojciec mówi do Jasia:
- Nie zbliżaj się do klatki z tygrysem.
- Tato, przecież nic mu nie zrobię.

 

2.       W zoo:
- Tato, dlaczego ta gorylica tak krzywo na nas patrzy?
- Uspokój się synku, jesteśmy dopiero przy kasie.

 

3.       Na ryby przyjeżdża facet. Wysiada ze złotej 
limuzyny, jest cały obwieszony kosztownymi 
łańcuchami. Po długim siedzeniu przy wędce złowił 
złotą rybkę, ogląda ją z pogardą i już ma wyrzucić, 
kiedy rybka nagle się odzywa:
- Poczekaj, a trzy życzenia?
- Eech, no dobra, byle szybko - co chcesz?

 

4.       Synek pyta taty:
- Tato a czy ja byłem adoptowany?
- Tak byłeś, ale cię niestety oddali.

 

5.       Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę na loterii. 
Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno 
otrzymać prezent:
- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał. Kto nigdy nie 
pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe?
Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie:
- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę.

 Korzystałam ze strony odowcipy.pl 

http://odowcipy.pl/


 

Eine gemütliche
Weihnachtszeit und
viel Glück und Gesundheit fürs
Neue
Jahr wünscht:
Verein Pro Liberis Silesiae, die Leitung
der Schule und des Kindergartens, alle
Lehrer und Mitarbeiter.

Wesołych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w roku
2014
życzą:
Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego,
Członkowie Stowarzyszenia „Pro Libieris
Silesie“
oraz całe grono pedagogiczne i  
pracownicy.


