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Projekt wolontaryjny ,,Tak i 
mały, jak i duży może pomóc 
też", napisany przez p. Iwonę 
Nawracaj, a realizowany przez 
uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nakle, zdobył 
I miejsce w województwie 
opolskim w Ogólnopolskim 
Konkursie prowadzonym w 
ramach akcji ,,Szkoła bez 
przemocy". Nagrodą jest 
uczestnictwo dwojga  najbar-
dziej aktywnych i zaangażo-
wanych uczniów w Letniej 
Szkole Liderów Wolontariatu 
2011 w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą, pojadą tam: 
Aleksandra Gawlik i Sebastian 
Stanik - uczniowie klasy 
szóstej. 

Przedstawienie dla 
najmłodszych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie klas IV- 
VI PSP w Nakle należący do  
grupy teatralnej STERNEN-
BRÜCKE gościli grupę przed-
szkolaczków. Młodzi aktorzy  
na zajęciach realizowanych w 
ramach współfinansowanego 
ze środków unijnych  projektu 
„Inwestujemy w dzieci i mło-
dzież naszej gminy” przygo-
towali  humorystyczne  przed-
stawienie pod tytułem SEN 
RÓŻYCZKI.  Mikołaj i jego 
żona, diabeł,  dwaj niegrzeczni 
bracia, elfy, które zmieniają 
się w wielkanocne zajączki, 
anioły oraz Różyczka  i jej tato 
to - bohaterowie tej wesołej 
opowieści,  którą zobaczyli 
również uczniowie klas I- III. 
Zarówno widownia jak i akto-
rzy bawili się fantastycznie. 
Było mnóstwo oklasków, dużo 
śmiechu, śmigusowe oblewa-
nie jak również rozwiązywanie 
zagadek i słodkie nagrody dla 
wszystkich.  

Jesteśmy kreatywni! 
 
Uczniowie Publicznego Gim-
nazjum w Tarnowie Opolskim 
i Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Nakle na Ogólno-
polskim Finale Odysei Umy-
słu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W poprzednim nume-
rze została umieszczona infor-
macja o wyjeździe uczniów z 
Publicznego Gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim i Publi-
cznej Szkoły Podstawowej w 
Nakle  do Wrocławia na Eli-
minacje Regionalne Odysei 
Umysłu. Kiedy nasi wycho-
wankowie podejmą się jakie-
goś zadania, to możemy wie-
rzyć, że ich działania zakończą 
się sukcesem. Tak było i tym 
razem. Praca naszych uczniów 
w stolicy Dolnego Śląska zos-
tała doceniona. Trzy grupy z 
Tarnowa Opolskiego i grupa z 
Nakła uzyskały odpowiednią 
ilość punktów, by zakwalifi-
kować się do Ogólnopolskie-
go Finału Odysei Umysłu w 
Gdańsku. 

     Radość nasza nie 
miała granic, ucieszyliśmy się, 
że kilkumiesięczna praca ucz-
niów nie poszła na marne. 
Ucieszył nas fakt, że nasi 
uczniowie stosują metody 
twórczego rozwiązywania pro-
blemów, kształtują ciekawość 
poznawczą, angażują się w 
pracę całego zespołu, podej-
mują decyzje, myślą kryty-
cznie, konsekwentnie dążą do 
celu, mają możliwość wydo-
bycia z pokładów fantazji 
tego, co najlepsze, rozumieją, 
że każdy problem to wyzwa-
nie, nie przeszkoda. 

Po euforii przyszedł 
czas na otrzeźwienie – uświa-
domiliśmy sobie, że wyjazd do 
Gdańska jest niebywale kosz-
towny, rodziców uczniów nie 
stać na taki nagły wydatek. 
Nie chcieliśmy rezygnować z 
podróży, bo mieliśmy świado-
mość, że to będzie dla naszych 
Odyseuszy cudowne przeży-
cie. Po spotkaniu z rodzicami 
wszystkich uczniów ustaliliś-

my, że postaramy się znaleźć 
sponsorów.  

Nasza prośba o dofinan-
sowanie wyjazdu młodzieży 
do Gdańska spotkała się z 
niesamowitym odzewem. Ins-
tytucje, do których udaliśmy 
się, nie skąpiły grosza. Kiedy 
rozeszła się wiadomość, że 
szukamy sponsorów, przed-
stawiciele firm sami nieraz do 
nas podchodzili z pytaniem, 
czy pomóc. Wiele osób rów-
nież prywatnie nas wsparło. 
Pragniemy wszystkim podzię-
kować. Drżę z obawy, że w 
zamęcie organizacyjnym ko-
goś pominę. Mam nadzieję, że 
jednak tak się nie stanie. 
Oto instytucje, firmy i osoby 
prywatne, które nam pomogły: 
· Krzysztof Mutz, Wójt 

Gminy Tarnów Opolski, 

· Rady Sołeckie z Tarnowa 
Opolskiego i Raszowej, 

· Kamex Sp. z o. o., 

· Lhoist Opolwap S.A., 
· Bank Zachodni WBK 1 

Oddział w Tarnowie 
Opolskim, 

· Bank Spółdzielczy w 
Krapkowicach Oddział 
Tarnów Opolski, 

· Patrycja Bartylla,  
· Jan Mateja. Euro-

Consulting, 
· Stacja paliw „Orlen”, 
· "Kik" Zh Z. I K. Kaliciak, 
· Dorota i Ewald Dziem-

bowie ("Metarol". Firma 
Usługowo-Handlowa), 

· Jolanta Kusz-Neumann i 
Piotr Neumann, 

· Teresa Bobak i Bogdan 
Bobak, Przeters. Sp. 
Jawna, 

· "Gaczyński". Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe, 

· Weronika i Jan Czechowie, 
· Jacek Olender (Olender 

Pres), 
· Jan Pytel. Usługi budow-

lane, 

· PHU Bogdan Czarnecki, 
· Beata Reinert. Sklep 

„Deko”, 
· Daret Sp. Jawna. D. i B. 

Reinert, 
· Rajmund Kalla, 
· Bożena Piechówka, 

· Helmut Scześniok, 
· anonimowy darczyńca, 
· Rudolf Rygoł (Tomi 

Markt), 

· Rudolf Urban, 
· Winfryd Blaik, Biuro Ra-

chunkowe „Walla”, 

· „Stanik”. Dekarstwo, 
· Edyta i Józef Giesowie. 

Zakład krawiecki, 
· Józef Breffka. Automobile 

Breffka, 
· Mirella Kanz. Restauracja 

i catering. 
Zebraliśmy sporo pie-

niędzy, mogliśmy więc nie 
tylko opłacić transport, ale 
również zapewnić naszym 
uczniom dodatkowe atrakcje w 
Gdańsku. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim ludziom o 
złotym sercu, którzy poda-
rowali naszym uczniom nieza-
pomniane chwile w Gdańsku. 

Na eliminacje Ogól-
nopolskiego Finału Odysei 
Umysłu w Gdańsku pojechały 
cztery grupy. Z Nakła: Julia 
Stanik, Kasia Bartek, Karo-
lina Mientus, Michał Giesa, 
Marcin Hellbach, Marcin 
Noparlik i Mateusz Palmer. 
Trenerkami były Kornelia 
Glagla i Alicja Jajak. Z gim-
nazjum w Tarnowie Op. Wy-
ruszyły grupy trenowane przez 
Marzannę Kuźmę (Łukasz 
Czech, Natalia Kuźma, Aga-
ta Pilarska, Sonia Mientus, 
Tomasz Lewandowski, Bar-
tosz Baryła), Renatę Patolę 
(Sonia Płachetka, Ewa Bado-
wska, Katarzyna Czaban, 
Justyna Kożuszek, Dominika 
Matuszek) oraz Klaudię 
Barucką i Anetę Ploch (Na-
talia Czech, Joanna Bareł-
kowska, Adriana Nieświec, 
Ewa Janiszewska, Jan Ko-
rzeniec, Patryk Wieczorek). 

Najbliżej podium (bo 
na czwartym miejscu) znalazła 
się grupa z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nakle oraz 
grupa z Publicznego Gim-
nazjum w Tarnowie Opolskim, 
której trenerem była Marzanna 
Kuźma. Zdobyliśmy nowe 
doświadczenia, świetnie bawi-
liśmy się, poznaliśmy nowych 
ludzi. To oczywiste, że chęć 
zdobycia pierwszego miejsca 
przyświecała wszystkim Ody-
seuszom, ale tym razem nie 
udało się zakwalifikować do 
eliminacji europejskich. Przyz-
naję jednak, że my, trenerzy, 
jesteśmy dumni z naszych ucz-
niów. Dla nas to  oni są zwy-
cięzcami, pokonali własne 
ograniczenia, wyszli naprze-
ciw trudnym zadaniom, nie 
poddali się, do końca prezen-
towali znakomity poziom.  

Aneta Ploch 

Mali wolontariusze


