
14 spotkanie partnerskie 
 
W maju 2011 roku spotkały 
się po raz kolejny 4 szkoły 
partnerskie:  z Tarnowa Opol-
skiego, Brück i Hille w Burg 
Rabenstein na terenie Niemiec. 
Intensywny tydzień prób w 
schronisku młodzieżowym w 
zamku Rabenstein zakończył 
się  tradycyjnie koncertem po-
żegnalnym, stanowiącym  
swego rodzaju taneczno-mu-
zyczny show. W piątek 20 
maja 2011 roku o godzinie 
11.00 w kościele w Brück 
wystąpili wspólnie z Niemiec-
kimi przyjaciółmi uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej i Publicznego Gimnazjum 
w Tarnowie Opolskim. Przy-
gotowania do koncertu nie 

były łatwe. Sprawiły  jednak 
wszystkim wiele przyjemnoś-
ci. Uczniowie tańczyli, śpie-
wali, grali oraz powtarzali 
pieśni z poprzednich lat, opi-
sujące jednoczenie się wscho-
du z zachodem. Wspólny 
wysiłek i starania sprzyjały 
powstawaniu nowych przyjaź-
ni. Hymnem projektu: „Po 
prostu razem być!”  młodzi 
artyści zakończyli wspólny 
koncert w kościele w Brück.  
 Historia projektu part-
nerstwa szkół sięga roku 1997, 
w którym podpisana została 
umowa o współpracy Publicz-
nej Szkoły Podstawowej z 
Gesamtschule w Brück. W ro-
ku 1999 na podstawie umowy 
o partnerstwie szkół do pro-
jektu dołączyło nowopowstałe 

tarnowskie gimnazjum. W 
1998 roku spotkały się po raz 
pierwszy zespoły uczniów i 
grupy taneczne trzech szkół na 
wspólnym tygodniowym pro-
jekcie w Turawie,  zakończo-
nym długim koncertem poże-
gnalnym. W latach 1998 –
2011 uczniowie spotkali się 14 
razy. 7 razy na terenie Polski i 
7 razy na terenie Niemiec. Ilu 
uczniów uczestniczyło w mi-
nionych latach w projekcie 
wymiany młodzieży trudno 
dokładnie powiedzieć. W 
przyszłym roku partnerstwo 
szkół będzie miało szczególny 
charakter - 15 spotkanie  ucz-
niów  z  Tarnowa Opolskiego 
z uczniami z Brück (Bran-
denburg) i Hille (Nadrenia 
Palatynat). 
 Tydzień promocji zdrowia  

w PSP w Tarnowie Opolskim 
 
W dniach od 4 – 08.04.2011 r. 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Mikołaja Koper-
nika w Tarnowie Opolskim 
odbył się tydzień promocji 
zdrowia zorganizowany w ra-
mach projektu: „Szkoła pro-
mująca zdrowie”. Pierwszego 
dnia realizowano hasło: „Hi-
giena osobista i otoczenia”. 
Uczniowie obejrzeli prezenta-
cję multimedialną na temat 
higieny, odbyła się też rewia 
mody na różne okazje i pory 
roku. Wszystkie klasy zapre-
zentowały wymyślone przez 
siebie hasła i plakaty doty-
czące higieny. 

Drugi dzień upłynął 
pod hasłem „Zdrowa żyw-
ność”. Każda z klas przygo-
towała sałatki, surówki i 
kanapki ze zdrowych produk-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tów. Potem nastąpiła degus-
tacja potraw w sali gimnas-
tycznej. Po zjedzeniu przygo-
towanych potraw odbył się 
pokaz multimedialny pasty do 
zębów. Na zakończenie ucz-
niowie otrzymali jogurty za-
fundowane przez firmę Zott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzeci dzień realizowano pod 
hasłem: „ Zdrowy styl życia”. 
Pogadankę na temat zdrowego 
odżywiania przeprowadziła hi-
gienistka szkolna Małgorzata 
Kowalkiewicz. Kwintesencję 
jej słów stanowiło motto: 
„Jemy po to, by żyć a nie 

żyjemy po to, by jeść”. Po 
pogadance uczniowie klasy 
pierwszej zaprezentowali prze-
dstawienie pt.: „Myj owoce”. 
Odbyły się także popisy wo-
kalne chóru składającego się z 
szóstoklasistów. 

Ostatni dzień tygod-
nia promocji zdrowia był 
„Dniem Sportu” w naszej 
szkole. Impreza rozpoczęła się 
uroczystym przywitaniem i 
przemową Pani Dyrektor 
Marii Konieczny. Po krótkiej 
części oficjalnej rozpoczęły się 
zawody sportowe dla uczniów. 
Odbywały się one w dwóch 
grupach wiekowych. Na 
„Dzień Sportu” przyjechali 
również uczniowie ze szkoły 
filialnej z Kosorowic. Wszys-
cy uczniowie otrzymali w tym 
dniu soczki, a trzy pierwsze 
miejsca w każdej konkurencji 
nagrodzone zostały pomarań-
czami. 
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Podniosły, patetyczny 
nastrój, dźwięki muzyki pły-
nące cichutko z płyty, potem 
coraz głośniej, znane każdemu 
Polakowi. Przed oczami wido-
wni rysują się obrazy tatrzań-
skich grani, po których nie-
dawno stąpał nasz rodak z Wa-
dowic – Papież Tysiąclecia. 
Zgromadzeni goście: nauczy-

ciele, uczniowie, przedstawi-
ciele Urzędu Gminy, rada ro-
dziców, sołtys zaczynają jed-
nakowym tonem śpiewać 
pieśń znaną, towarzyszącą ro-
dakom podczas pielgrzymek 
Ojca Świętego do rodzinnego 
kraju. Czujemy się jakbyśmy 
byli razem na jednej barce z 
nieżyjącym Janem Pawłem II. 
W sercach i umysłach naszych 
roztacza się wizja wspomnień. 
Takich niezapomnianych wra-
żeń doznaliśmy na wstępie 
wielkiej uroczystości, która 
odbyła się w Nakle dnia 23 
maja bieżącego roku o godz. 
1300. Z inicjatywy nauczycieli 
zorganizowano tę uroczystość 
upamiętniającą rocznicę uro-

dzin i beatyfikację Ojca Świę-
tego, połączoną z wystawą 
obrazów nieżyjącego artysty-
plastyka Henryka Bieńka, za-
tytułowaną „Droga życia Jana 
Pawła II”. W realizacji mon-
tażu słowno muzycznego 
wzięli udział uczniowie klas 
V-VI, a pomysłodawczynią 
scenografii, na którą wszyscy 
zwrócili uwagę, była Kornelia 
Glagla. Na centralnym miejscu 
wielki napis, olbrzymich roz-
miarów portret. Na tle barw 
papieskich oraz bieli i czer-
wieni, po obu stronach obrazy 
wykonane różną techniką. 
Przed scenografią uczniowie, 
którzy w wierszach i pieśniach 
przypomnieli sylwetkę pol-

skiego paieża, jego działalność 
i niepowtarzalne słowa, będące 
dla nas wszystkich drogowska-
zem, jak mamy żyć. Uroczysta 
akademia była wielkim prze-
życiem dla zgromadzonych, 
niosła wiele treści wychowaw-
czych dla młodego pokolenia, 
a przede wszystkim podkreśli-
ła, że w naszej małej szkółce 
mogą dziać się wielkie rzeczy. 

 
Uroczystość zaszczycili 

swoją obecnością m.in.: Krystyna 
Mientus – przewo-dnicząca Rady 
Rodziców, Wójt Gminy Krzysztof 
Mutz, z-ca Wójta Gminy Piotr 
Koziol, radna Anna Patoła, ks. 
Proboszcz Józef Mrocheń, sołtys 
wsi Nakło Rafał Zmuda  

             Elżbieta Bieniek 


