
„Coś się skończyło, 
coś się zaczęło...” 

 
 
 
 
 
 
 
 

amiętamy jeszcze tych 
troszkę przestraszonych, 

troszkę zagubionych uczniów 
klas I, którzy 1 września, trzy 
lata temu, stali na placu 
apelowym naszego gimnazjum 
i z trwogą oraz nieufnością 
czekali na to, co ich spotka w 
nowej szkole.  

Te trzy lata minęły 
bardzo szybko i w ostatnich 
dniach czerwca pożegnaliśmy 
dojrzałych i mądrych absol-
wentów Publicznego Gimnaz-
jum w Tarnowie Opolskim. 
Mamy za sobą (uczniowie, 

nauczyciele i rodzice) kawał 
wspólnej dobrej roboty. 
Przyszedł czas na podsumo-
wania. Po części artystycznej, 
przygotowanej przez p. Renatę 
Kwiatek, p. Małgorzatę Tatinę, 
uczniów klasy II D oraz Śpie-
wograje, nagrodzono najlep-
szych absolwentów. 

Szkołę ukończyło 77 
uczniów, z czego świadectwo 
z wyróżnieniem otrzymały 22 
osoby. Pani dyrektor, Jolanta 
Kasperek, podziękowała ucz-
niom oraz ich rodzicom, wrę-
czając im listy gratulacyjne. 
Kilku gimnazjalistów zostało 
szczególnie nagrodzonych: 
Ř tytuł „Supergimnazjalisty” 
otrzymała Iwona Gebauer, 
która jednocześnie osiągnęła 
najwyższy wynik egzaminu w 
części humanistycznej oraz 
językowej, 
Ř najwyższy wynik egzami-
nu (wszystkich części łącznie) 

był udziałem Aleksandry 
Dąbrowskiej, która napisała 
najlepiej również część mate-
matyczno – przyrodniczą, 
Ř Sebastian Wollnik okazał 
się najlepszym sportowcem, 
Ř Agnieszka Moś otrzymała 
maksymalną ilość punktów 
(podobnie jak I. Gebauer) w 
części językowej egzaminu, 
Ř Łukasz Chodura otrzymał 
specjalną nagrodę za bohater-
ską postawę – uratowanie psa i 
znalezienie dla niego domu. 

Nagrody dyrektora 
dla uczniów szczególnie wy-
różniających się w pracy na 
rzecz Samorządu Szkolnego 
otrzymało 13 uczniów, a 14 
zostało nagrodzonych za ak-
tywny udział w imprezach 
kulturalno – artystycznych. 
Spośród nich najbardziej w 
promocji szkoły wyróżnili się: 
Iwona Gebauer, Natalia 
Bawoł, Justyna Gordzielik, 

Joanna Szymaniec i Mateusz 
Golomb. 

Sukcesy szkoły to 
efekt naszej stałej współpracy 
z rodzicami. Najbardziej na 
tym polu wyróżniły się panie: 
Anna Gebauer oraz Anida 
Tomiczek, które odebrały z rąk 
pani dyrektor pamiątkowe 
statuetki. 

Takie pożegnanie to 
chwila szczególna, pełna 
wspomnień, wzruszeń i cie-
płych słów. Teraz pozostało 
nam tylko życzyć Wam wszy-
stkiego dobrego, spełnienia 
wszystkich Waszych eduka-
cyjnych marzeń w nowych 
szkołach. Nie zapominajcie o 
tym, kim jesteście i skąd po-
chodzicie, sprawcie swoim 
dalszym postępowaniem, że-
byśmy nadal mogli być z Was 
dumni! 

z-ca dyr.PG  w Tarnowie Op. 
Ewa Pilarska 
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czniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Tarno-
wie Opolskim: finaliści Woje-
wódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego: Jochen Lippok 
i Paweł Mateja, a także lau-
reat tegoż konkursu – Gregor 
Przywara zostali wyróżnieni 
zaproszeniem na spotkanie z 
Wójtem Gminy Tarnów Opol-
ski panem Krzysztofem Mu-
tzem. W spotkaniu uczestni-
czyły też panie: dyrektor Ma-
ria Konieczny i przygotowu-
jąca uczniów do konkursu Zu-
zanna Sładek – Pietrek.  

Pan Wójt pogratulo-
wał uczniom wysokich osiąg-
nięć i życzył szkole i pedago-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gom wielu tak zdolnych ucz-
niów,  a także osiągania przez 
nich jak największych sukce-
sów. 

Gratulacje i dobre ży-
czenia na ręce pani dyrektor 
przekazano także uczniowi 
kl.VI – Krystianowi Polokowi, 
który zajął I miejsce w Mist-
rzostwach Powiatu w Lekkiej 
Atletyce (100 m) i II miejsce 
w Mistrzostwach Województ-
wa (rzut piłeczką palantową) 
w Lekkiej Atletyce. 

Dzięki tym uczniom o 
tarnowskiej podstawówce us-
łyszano w województwie. Cie-
szymy się bardzo i czekamy na 
dalsze sukcesy.  

             Janina Dziaduś 
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Nasi Najlepsi… 
 

odsumowując pracę PSP w 
Nakle w minionym roku 

szkolnym chcielibyśmy przy-
pomnieć sukcesy naszych 
uczniów i wymienić tych, 
którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki. Najwyższe średnie w 
szkole uzyskali: Sebastian 
Stanik, Anna Miklis i Aneta 
Małyska z klasy szóstej oraz 
Katarzyna Bartek z klasy 
piątej i Michał Giesa z klasy 
czwartej.  
 W Plebiscycie na 
Najlepszego Sportowca orga-
nizowanym każdego roku w 
szkole zwyciężyła Patrycja 
Niczka z klasy piątej, Sara 
Muc i Karolina Sędłak zajęły 

II miejsce, a na III miejscu 
znalazła się Wioleta Wojczyk. 
Wioleta ma na koncie również 
sukces na Wojewódzkich 
Igrzyskach Szkół Wiejskich – 
zajęła tam 6 miejsce na Dys-
tansie 600metrów, a Sara Muc 
wywalczyła VII miejsce na 
dystansie 1000metrów. 
 Kolejnym osiągnię-
ciem, którym chcielibyśmy się 
pochwalić są wyniki uczniów 
uzyskane w Ogólnopolskim 
Konkursie z  Języka Niemiec-
kiego organizowanym przez 
Centrum Edukacji Szkolnej. 
Anna Miklis zdobyła I miejsce 
w kraju, natomiast  Sara Muc 
V miejsce. W gronie laureatów 
znaleźli się również Marcin 
Hellbach, Michał Giesa i Ka-

tarzyna Bartek zajmując VII 
miejsce w kraju. 
 Ogromnym sukcesem 
naszej szkoły było również 
zajęcie I miejsca w woje-
wództwie w Ogólnopolskim 
Konkursie Projektów Wolon-
taryjnych. Uczniowie najbar-
dziej zaangażowani w projekt, 
czyli Aleksandra Gawlik i 
Sebastian Stanik,  mogli 
uczestniczyć w gali rozdania 
nagród w Pałacu Prezydenc-
kim i spędzić dwa tygodnie w 
Letniej Szkole Liderów Wo-
lontariatu w Kazimierzu Dol-
nym. 
 Największą przygodą 
naszych uczniów w minionym 
roku szkolnym był współfi-
nansowany ze środków unij-

nych w ramach projektu 
„Inwestujemy w dzieci i mło-
dzież naszej gminy” udział 
drużyny Odyseuszy w Odysei 
Umysłu – międzynarodowym 
programie twórczego roz-
wiązywania problemów. Na 
eliminacjach regionalnych we 
Wrocławiu zajęliśmy I miejsce 
w swojej kategorii wiekowej a 
w Ogólnopolskim Finale Ody-
sei Umysłu w Gdańsku wy-
walczyliśmy IV miejsce w 
problemie Szczwana Prze-
miana w I grupie wiekowej. 
 Wszystkim naszym 
uczniom gratulujemy sukce-
sów – tych dużych i tych ma-
lutkich i życzymy wspania-
łych, słonecznych wakacji. Do 
zobaczenia we wrześniu! 
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Zwycięzcy u Wójta


