
8 Gmina Tarnow Opolski 5  12

DziĹkujemy ludziom 
wielkiego serca 

 
 
 
 
 
 

a terenie Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego Sto-

warzyszenia Pro Liberis Sile-
siae w Raszowej 3 listopada 
br. wycinano obumarłe konary 
i gałęzie drzew. Szczególne 
wyrazy wdzięczności oraz go-
rące podziękowania kierujemy 
do strażaków z Tarnowa Opol-
skiego -  na czele z panem 
Janem Czechem - którzy tę 
wycinkę przeprowadzili. Dzię-
kujemy także panu Hubertowi 
Reitorowi oraz Grzegorzowi 
Koniecznemu za udostępnienie 
podnośników i całodzienną 
pomoc. Panu Krzysztofowi 
Wawszczakowi jesteśmy 
wdzięczni za bezinteresowne 
pomaganie. Również rodzice 
wspierali nas aktywnie w tych 
pracach. Pragniemy wyróżnić 
tu panów: Roberta Walusia, 
Waldemara Barona oraz Wal-
demara Nieświeca. 

Dyrekcja Zespołu  
Szkolno -Przedszkolnego w Raszowej 

oraz 
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae 
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DzieŔ Edukacji Narodowej 
 

nia 11.X br. nauczyciele 
Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Tarnowie Opol-
skim zostali zaproszeni do 
wysłuchania koncertu w wy-
konaniu uczniów.  Występo-
wali soliści oraz całe klasy. 
Ideą przewodnią koncertu były 
marzenia, których spełnienia 
życzyli wychowankowie pra-
cownikom oświaty z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 
Spotkanie rozpoczęły uczen-
nice kl.Va – Julia Krupop i 
Weronika Suchanek  utworem 
pt. „ Moje hobby to marzenia”. 
W wykonaniu Julii Krupop 
usłyszeliśmy piosenkę „ Świat 
ma wspaniały smak” a Julia 
Białowąs wykonała utwór 
Ryszarda Rynkowskiego „Pię-
knie jest żyć”. Oprócz solistek 
występowały całe klasy: klasa 
IIa, klasy Va,b,c oraz IVa,b,c.  

Maria Kołodziej z klasy Vb a 
zakończyła koncert  piosenką 
Beaty Kozidrak „Rzeka ma-
rzeń”.   Po koncercie była nie-
spodzianka dla wszystkich. 
Obejrzeliśmy prezentację pt. 
„Nauczyciele też byli dzieć-
mi”, na którą składały się 
zdjęcia pracowników oświaty 
z lat dziecięcych a nawet 
niemowlęcych. Trudno opisać 
słowami ile radości i jak 
ogromne porcje śmiechu – 

zwłaszcza u uczniów wywo-
łały owe zdjęcia.  W tle wystę-
pujących artystów widniała 
piękna dekoracja pod hasłem 
„Wdzięczność pamięcią ser-
ca”. 

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
realizacji koncertu: uczniom, 
p. Małgorzacie Tatinie, siost-
rze Dalmacji, p. Aleksandrze 
Silarskiej. 
Dorota Matuszek, Irena Wojtala 
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Gimnazjalne ůwiĹto szkošy 
 

0.X.2012 roku w Publicz-
nym Gimnazjum w Tarno-

wie Opolskim uroczyście 
świętowano Dzień Edukacji 
Narodowej. Akademia odbyła 
się w Gminnym Domu Kultu-
ry. Swoich uczniów i nauczy-
cieli serdecznie przywitała pa-
ni dyrektor Jolanta Kasperek, 
składając tym ostatnim najlep-
sze życzenia z okazji Ich 
święta (a my składamy je 
Pani). 

Najważniejszym mo-
mentem uroczystości było 
wręczenie przez panią dyrek-

tor specjalnych nagród tym 
pracownikom, którzy swoją 
postawą, pracą i zaangażowa-
niem zasłużyli na takie wyróż-
nienie. I tak zostały przyznane: 
1. medale za długoletnią służ-
bę w oświacie (które zostaną 
wręczone na specjalnej uro-
czystości, poza naszą szkołą): 
- Ewa Pilarska (wicedyrektor 
gimnazjum) – srebrny 
- Mariola Lis – srebrny 
- Małgorzata Tatina – brązowy 
2. listy gratulacyjne z okazji 
jubileuszu: 
- Teofil Jafernik – 35 lat pracy 
- Renata Kwiatek – 20 lat pracy  
3. listy gratulacyjne za zdo-

bycie stopnia awansu zawodo-
wego: 
- nauczyciel dyplomowany – 
Agnieszka Sosnowska 
- nauczyciele mianowani – 
Małgorzata Migurska-Sztan-
gret i Bartłomiej Kindrat 
4. Nagrody Dyrektora Szkoły:  
- nauczyciele: Renata Kwiatek, 
Aneta Ploch, Dariusz Galla, 
Ewa Dąbrowska, Ewa Ranicz-
kowska, Renata Patola, Bartło-
miej Kindrat, Małgorzata No-
wak-Daniel 
- pracownicy administracyjni – 
obsługi: Izabela Bieniek-Koło-
dziej, Urszula Piechota, Teofil 
Jafernik 

5. Nagrodę Wójta Gminy, 
którą wręczył Wójt Krzysztof 
Mutz, otrzymała pani Marzan-
na Kuźma. 
Uroczystość wzbogacił humo-
rystyczny i pouczający prog-
ram artystyczny, który został 
przygotowany i zaprezentowa-
ny przez naszych gimnazja-
listów pod opieką pań: Klaudii 
Baruckiej i Ewy Raniczkow-
skiej a także pani Małgorzaty 
Tatiny, której „Śpiewograje” 
zadbały o barwną ilustrację 
muzyczną. Nagrodzonym -  gra-
tulacje, organizatorom – po-
dziękowania, no i… do następ-
nego święta!   Ewa Dąbrowska 
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Podróεe ksztašcĐ – pierwsze 
klasy na pierwszej wycieczce 
 

zęsto szukając czegoś 
pięknego, niezwykłego, 

oryginalnego wyjeżdżamy da-
leko, nie doceniamy tego co 
jest tak blisko, na wyciąg-
nięcie ręki. Aby uniknąć po-
dobnych błędów uczniowie 
klas pierwszych Publicznego 
Gimnazjum w Tarnowie Opol-
skim wraz z wychowawcami, 
30 października 2012r. poje-
chali na wycieczkę przedmio-
tową do Parku Krajobrazo-
wego Gór Opawskich.   Celem 
wyjazdu było z jednej strony 
poznawanie walorów turysty-
cznych naszego regionu, a z 
drugiej pokazanie uczniom, że 
nauczanie i zdobywanie wie-
dzy,  to nie tylko klasa i tabli-
ca. W ten bardzo atrakcyjny 
sposób, w otoczeniu pięknej 
przyrody, można również wie-
le się   nauczyć.  Wyjazdy te, 
są już tradycją w naszej szko-
le, bardzo pieczołowicie kulty-
wowaną. Dzięki nim ucznio-
wie mają możliwość obcowa-
nia z żywą przyrodą, uwraż-
liwienia się na jej piękno i 
uświadomienia sobie konie-
czności ochrony zagrożonych 
gatunków roślin i zwierząt. A 

przy okazji zdobyć trochę 
wiedzy z geologii, geografii 
fizycznej i gospodarczej. Nie 
bez znaczenia pozostaje fakt, 
że tego typu zajęcia pozwalają 
na pobyt na świeżym powie-
trzu i aktywność fizyczną oraz 
integrację zespołów klaso-
wych. A jeśli do tego dodamy, 
że nasz pobyt w Jarnołtówku 
zawsze kończy się przygoto-
wanym dla nas ogniskiem z 
pieczeniem kiełbasek, to otrzy-

mamy pełnię szczęścia, zarów-
no naszych uczniów jak i nau-
czycieli. Te bardzo atrakcyjne 
lekcje są możliwe dzięki 
współpracy naszej szkoły z 
Dyrekcją i pracownikami Par-
ku Krajobrazowego Gór Opa-
wskich. Ich niezwykła gościn-
ność, niewyczerpane pokłady 
cierpliwości i uprzejmość poz-
walają na organizowanie tego 
typu lekcji. Zawsze chętnie 
tam wracamy. Małgorzata Juranek 
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Gimnazjalne święto szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

Podróże kształcą - pierwsze
klasy na pierwszej wycieczce

Dziękujemy ludziom
dobrego serca


