
                    
 

                Dzień Kartofla  
                  w Nakle 

 
 

Opisując, co ciekawe-
go działo się w ostatnim 
czasie, w naszej okolicy nie 
można pominąć „Święta Kar-
tofla”, które to miało miejsce 4 
październ ika w Nakle. Organi-
zatorzy tegoż wydarzen ia to 
Sto-warzyszenie Przyjaciół  
Nakła.  

Święto to jest już tra-
dycją w Nakle, jednak tego-
roczne obchody połączone zo-
stały z uroczystą mszą świętą, 
po której ksiądz proboszcz 
wraz z Radą Parafialną po-
sadzili Drzewko  Papieskie. 
Sosenka, bo o niej tutaj mowa, 
została poświęcona przez sa-
mego Papieża Benedykta XIV. 
Jest ona symbolem życia, siły i 
wiary, które oddają charakter 
tutejszej parafii. Warto zazna-
czyć, że w Nakle drzewko pa-

pieskie zostało posadzone, ja-
ko pierwsze w naszej gminie.  

Po części o ficjalnej 
obchody przeniosły się do 
przyparafialnego domu spot-
kań, gdzie czas spędzano na 
wspólnej zabawie, grach i róż-
nych konkursach związanych 
oczywiście z tematyką karto-
fla. „Mieszkańcy wspólnie spę-
dzają niedzielne popołudnie w 
miłej i wesołej atmosferze. W 
Dniu Kartofla można się do-
brze zabawić do późna przy 
muzyce, a przy okazji przy-
swoić trochę wiedzy na temat - 
jak może się wydawać tak 
prosty -  ziemniaka.” - mówi 
prowadzący imprezę pan Jan 
Dambon.  

W czasie świętowa-
nia każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie: była muzyka, konkursy, 
grill oraz zabawy d la naszych 
najmłodszych. „Zapraszamy 
za rok” – polecają organizator-
rzy.                    

Kuznik Sylwia 
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Nowoczesna szkoła 
 
 W nowym roku szkol-

nym Publiczne Gimnazjum w 
Przyworach, dzięki dotacji z 
Unii Europejskiej może posz-
czycić się nowym wyposa-
żeniem sal lekcyjnych o wy-
sokim standardzie technicz-
nym. Interaktywna pracownia 
językowa o charakterze Mult i-
medialnym pozwoli na wpro-
wadzenie nowoczesnych me-
tod w nauczaniu języka angiel-
skiego i niemieckiego. Rów-
nież pracownia biologiczno-
chemiczno-fizyczna została 
wyposażona w nowe meble i 
nowoczesne pomoce naukowe, 
takie jak: dygestorium, stoły 
laboratoryjne dla uczn iów i 
nauczyciela, mikroskopy oraz 
tablicę multimedialną. Pozwoli 
to na samodzielne wykonywa-
nie doświadczeń przez ucz-
niów. Pozostałe gabinety lek-
cyjne wzbogaciły się o tablice 
multimedialne i laptopy. 
Świetlica uzyskała bardziej 
nowoczesny charakter dzięki 

42-calowemu telewizorowi 
oraz dwóm projektorom. 

W szkole wykonano tak-
że wiele prac remontowych 
sfinansowanych ze środków 
społecznych. Należy do nich w 
całości wyremontowany pion 
żywieniowy, czyli: stołówka, 
kuchnia, dwa magazyny i 
zmywaln ia. Uzupełn iono wy-
posażenie pracowni matema-
tyczno-informatycznej, oraz 
wyremontowano szatnie. Prace 
te wykonali nauczyciele, pra-
cownicy szko ły oraz mies z-
kańcy gminy. W czasie wakac-
ji nauczyciele przygotowali 
swoje pracownie do nowego 
roku szkolnego: uzupełn ili 
sprzęt, uporządkowali pomoce 
dydaktyczne i wykonali deko-
racje. Nowoczesne pomoce 
dydaktyczne pozwalają na cie-
kawsze prowadzenie lekcji, 
pobudzanie zainteresowania i 
zaangażowania uczniów. Tak 
więc szkoła może być także 
przyjemna i przy jazna, oraz 
zachęcająca do nauki. 
Małgorzata Rowińska, Ewa Niemczyk 

„Dzień Języków” 
 
 Dzień  Języków ob-
chodzony jest na świecie 26 
września każdego roku. Jest to 
czas na propagowanie nauki 
języków obcych. W naszej 
szkole - Publicznym Gimnaz-
jum w Tarnowie Opolskim –  
celebrowaliś my to święto w 
czwartek 29.09.2011r. O spra-
wny przebieg konkursów i za-
baw zadbała mistrzowsko pani 
Ewa Raniczkowska. Każda 
klasa rzetelnie p rzygotowała 
się do konkurencji i występów, 

a ich efekty oceniało jury w 
składzie: Klaudia Barucka, 
Ewa Pilarska, Małgorztata No-
wak-Daniel, Małgorzata Mi-
gurska-Sztangret oraz przed-
stawicielki Samorządu Ucz-
niowskiego: Jessica Ludwi-
czak i Kasia Kowol. Ucznio-
wie musieli przygotować się 
do Konkursu Eurowizji, Tur-
nieju „Kalambury” oraz do 
przedstawienia d ialogu sytua-
cyjnego w języku obcym. Poza 
tym klasy namalowały p lakaty, 
na których można było znaleźć 
wiele cennych informacji do-

tyczących języków obcych na 
świecie. In formacje te następ-
nie potrzebne były przedsta-
wicielom klas do poprawnego 
napisania testu sprawdzają-
cego ich wiedzę.  
 Emocje były ogrom-
ne, entuzjazm zaraźliwy a 
efekty prac wszystkich klas 
niesamowite. Zwycięży ła kla-
sa II A (wychowawca. Ewa 
Dąbrowska), drug ie miejsce 
przypadło klasie III D (wycho-
wawca Renata Kwiatek) a na 
trzecim miejscu uplasowała się 
klasa II B (wychowawca Mał-

gorzata Migurska-Sztangret). 
Zwycięzcy będą mieli opła-
cony przejazd do kina a każdy 
z uczestników otrzymał od 
Rady Rodziców słodką prze-
kąskę.  
 Nasi uczniowie poka-
zali, że doceniają wartość na-
uki języków obcych i mamy 
nadzieję, iż pasja z jaką brali 
udział w konkurencjach obco-
języcznych, będzie im towa-
rzyszy ła cały rok!  

 
Małgorzata Migurska-Sztangret 
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               Oba spotkania prze-
ciągnęły się znacznie poza wy-
znaczony czas, a słuchacze –  
bogatsi o spory zasób wiado-
mości i umiejętności zgodnie 
potwierdzili obecność na ko-
lejnym spotkaniu 9 listopada 
(temat : „Depresja. O co cho-
dzi? Jak rozpoznać u dzieci? 
Jak rozpoznać u dorosłych?”). 

 
Dyrekcja GBP zaprasza 

wszystkich zainteresowanych. 
 

Żywe słowo 
 
 Stali bywalcy imprez 
organizowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Tarno-
wie Opolskim z niekłamaną 
przyjemnością spędzili lirycz-
ny wieczór w czwartek 15 
września. W gościnne progi 
tarnowskiej książnicy zawitała 
pani Agnieszka Chrobot, 
kluczborska poetka z progra-
mem „Szukam swego miejs-
ca”. 
 Pani Agnieszka przez 
lata zajmowała się wprowa-
dzaniem młodych ludzi w 
świat literatury jako polo-
nistka. Po przejściu na eme-
ryturę zaczęła przelewać swoje 
przemyślenia, obserwacje i 

zachwyty na papier. W jej 
nastrojowych wierszach po-
brzmiewają echa poezji naj-
wybitniejs zych liryków pol-
skich. Nic dziwnego, że wiele 
tych malarskich i melodyjnych 
utworów stało się tekstami 
ballad. Przepięknie wykonali 
je Małgorzata Paszn icka 
(śpiew) i Maria Buczek 
(śpiew, g itara akustyczna). 
 Poetka ze swadą opo-
wiadała o swoich inspiracjach, 
dokonaniach, szczegółach pro-
cesu twórczego i zachęcała 
wszystkich tworzących do Pu-
blikowania utworów. Gawęda 
– przeplatana muzyką – zrobi-
ła na słuchaczach duże wra-
żenie. Podobnie jak recytacja 
wierszy. 

 Na koniec kilka osób 
spośród słuchaczy wyraziło  
swój zachwyt i podziękowa-
nia, a obecny na spotkaniu 
miejscowy poeta-amator Piotr 
Muc poprosił o odczytanie 
jego wiersza. Zachwycony in-
terpretacją przyznał, że dzięki 
temu odkrył we własnym 
utworze nowe treści. Zarówno 
pan Piotr jak i inny z naszych 
twórców – Zdzisław Barg lik 
podarowali gościowi swoje 
tomiki. 
 Podobne spotkania 
odbyły się także w filiach 
GBP, w Nakle i Przyworach. 

 
Wydane tomiki:  

„Jest taka cis za”(2003), 
„W stronę światła”(2004), 

„Zatrzymaj się”(2005), 
„Rachunek z miłości”(2006), 

„Dotknij mnie sercem”(2008).  

 
Irena Zielonka 


