
Witaj, majowa 
jutrzenko! 

 
 30 kwietnia bieżącego 
roku w Publicznym Gim-
nazjum w Tarnowie Opol-
skim odbyła się uroczysta 
akademia, poświęcona 222 
rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Uroczystość 
przygotowali i przedstawili 
nam nasi uczniowie: Julita 
Twardowska, Sebastian Stanik, 
Kristina Miklis, Angelika 
Piotrowicz, Aleksandra Fryd-
rych, Ewa Gajewska, Michał 
Urbanek, Sandra Kulig, Seba-
stian Tymczyszyn, Rafał Mróz 
i Bartłomiej Szędzielorz. Nad 
nimi czuwał nasz nauczyciel 
historii i WOS-u Aleksander 
Filipowski oraz niezastąpione i 
niezawodne „Śpiewograje” 
pod opieką Małgorzaty Tatiny 
w składzie: Natalia Czech, 
Joanna Barełkowska, Kristina 
Miklis, Natalia Kanz, Kata-
rzyna Bartek, Magdalena Szy-
maniec oraz jedyny mężczyzna 
– Sebastian Stanik. Sprzęt 
grający obsługiwali Tomasz 
Król i Jakub Polak. 
 
 
 Nasze gimnazjum 
przywiązuje dużą wagę do 
uroczystości związanych z 
ważnymi wydarzeniami w 
dziejach naszej ojczyzny i 
regionu, dlatego też tego dnia 
uczniowie przybyli na apel w 
uroczystych strojach. Akade-
mia w interesujący sposób 
przypomniała najważniejsze 
wydarzenia, związane z uch-
waleniem Konstytucji 3 Maja. 
Odbyło się to w 1791 roku na 
Sejmie Czteroletnim. Ustawa 
ta między innymi osłabiła 
pozycję magnaterii, zmniej-
szyła rolę senatu, zniosła 
liberum veto i wolną elekcję, 
wzmocniła władzę wykonaw-
czą i rozszerzyła prawa mie-
szczan. Niestety, w 1792 roku 
została obalona wskutek inter-
wencji rosyjskiej i konfederacji 
targowickiej. Nasz piękny 
zryw narodowy mogliśmy so-
bie przypomnieć dzięki opo-
wieściom uczniów, recytacji 
wierszy naszych poetów oraz 
prezentacji multimedialnej a 
także pieśniom „Śpiewogra-
jów”. Wszystko było przygo-
towane i zaprezentowane bar-
dzo ciekawie i profesjonalnie, z 
uwagą śledziliśmy przebieg tej 

akademii, bijąc brawa tym, 
którzy ją dla nas zorganizowali.  
 Publiczne Gimnazjum 
w Tarnowie Opolskim bierze 
udział w ogólnopolskim kon-
kursie „BEZPIECZNA SZKO-
ŁA – BEZPIECZNY U-
CZEŃ”, nad którego prze-
biegiem w naszej szkole czuwa 
i koordynuje wszelkie akcje 
pani Mariola Lis. W ramach 
tego projektu nasze gimnazjum 
wzięło udział w różnorodnych 
działaniach, również w konkur-
sach międzyklasowych z róż-
nych dziedzin. (Patrz art. 
„Bezpieczna szkoła…” – 
przyp. red.). 
 
 
 Po części artystycznej, 
poświęconej kolejnej rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Ma-
ja, pani Mariola Lis, razem z 
nauczycielami, którzy praco-
wali nad przebiegiem kolej-
nych części „Bezpiecznej szko-
ły”, wręczyła dyplomy za 
zajęcie najwyższych miejsc w 
rozstrzygniętych konkursach. 
 
 
 Na zakończenie tego, 
pełnego wrażeń dnia, Wice-
dyrektor Ewa Pilarska podzię-
kowała wszystkim organizato-
rom i występującym na aka-
demii za tak piękny i pou-
czający spektakl, a następnie 
poprosiła o wyjście na forum 
naszą uczennicę Kristinę 
Miklis, której serdecznie 
pogratulowała otrzymania tytu-
łu laureata Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Niemiec-
kiego dla uczniów gimnazjów 
województwa opolskiego w 
roku szkolnym 2012/2013. 
Podkreśliła, że mieliśmy już w 
naszej szkole laureatów woje-
wódzkich olimpiad, ale nikt z 
nich nie zaszedł tak wysoko, 
jak Kristina. Nasza koleżanka 
i uczennica uśmiechała się 
skromnie, a my biliśmy jej 
gromkie brawa! Kristino – od 
nas też szczere i serdeczne 
gratulacje!!! 
 
 
 

Ewa Dąbrowska 
Nauczyciel Języka 

Polskiego 
w PG w Tarnowie Op. 

Dzień ekologiczny 
 

Dnia 20 maja 2013 r. 
w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym Stowarzyszenia Pro 
Liberis Silesiae w Raszowej, 
gmina Tarnów Opolski, odbył 
się „Dzień Ekologiczny”, pod-
czas którego na odwiedzają-
cych czekało wiele ciekawych 
atrakcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach wydarze-

nia zorganizowana została 
konferencja. Inicjatywa miała 
na celu budowanie świadomo-
ści proekologicznej oraz za-
chęcenie uczestników do dba-
nia o przyrodę.  

„Dzień Ekologiczny” 
rozpoczął się uroczystym ot-
warciem ścieżki zmysłów, któ-
ra powstała we współpracy z 
„Ekozagrodą Jabłoniowy Sad”, 
państwa Frasek ze
Szczedrzyka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzieci z ogromnym 

zaciekawieniem spacerowały 
po ścieżce, poznając otacza-
jącą je przyrodę wszystkimi 
zmysłami: spacerowały po zie-
mi, piasku, kamieniach czy 
drewnie, podziwiały rosnące 
obok zioła oraz obserwowały 
owady w specjalnie dla nich 
przygotowanym hotelu. 

Dużą radość sprawiło 
uczniom także tworzenie dzieł 
artystycznych z materiałów 
naturalnych oraz surowców 
wtórnych. Na ścianie szkoły 
powstało nawet duże graffiti z 
mchu.  

Sztuka naturalna oraz 
tworzenie prac plastycznych za 
pomocą przedmiotów z 
surowców naturalnych, pozy-
tywnie wpływa na kreatyw-
ność dzieci oraz na ich nas-
tawienie do otaczającego je 
środowiska. Projekty takie jak 
„Dzień Ekologiczny” są waż-
nym elementem edukacji dzie-
ci w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Raszowej, ponie-
waż dzięki nim dzieci zdoby-
wają świadomość  znaczenia 
ochrony środowiska dla swo-
jego otoczenia i same potrafią o 
nie dbać. 

„Dzień Ekologiczny” 
jest innowacyjnym projektem z 
zakresu edukacji, mającym na 
celu popularyzację wartości 
ekologicznych. Dzięki tej ini-
cjatywie nauczyciele poznają 
proste metody przekazywania 
tych wartości swoim uczniom 
zachęcając ich do ochrony śro-
dowiska. 

W ramach specjal-
nych warsztatów nauczyciele 
uczestniczyli w laboratorium 
smaku, w którym próbowali 
oraz oceniali soki jabłkowe 
różnych producentów poznając 
różnicę między własnymi 
przetworami oraz sokami ze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sklepu. Kolejnym punktem w 
programie było badanie wody 
oraz budowa małej oczysz-
czalni ścieków z surowców 
wtórnych oraz poznanie zna-
czenia wody dla ochrony śro-
dowiska.  

„Dzień Ekologiczny” 
był dla uczestników dniem 
pełnym wrażeń. Obecni nau-
czyciele pozyskali cenną wie-
dzę, otrzymali materiały do 
pracy w formie broszury oraz 
poznali przydatne metody pra-
cy które będą mogli w 
przyszłości zastosować pod-
czas zajęć z dziećmi. 
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