
ACH, TA KRISTINA!!! 
 

Kristina Miklis - to 
prawdziwy powód do dumy dla 
Publicznego Gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim. W maju 
bieżącego roku szkolnego 
otrzymała tytuł Laureata 
Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego dla 
uczniów gimnazjów woje-
wództwa opolskiego w roku 
szkolnym 2012/2013. Na 96 
możliwych do uzyskania 
punktów w finale konkursu 
otrzymała ich aż 92,5, co dało 
jej piąte miejsce w woje-
wództwie opolskim! W naszej 
szkole mieliśmy już laureatów 
na etapie wojewódzkim, ale tak 
wysoki wynik osiągnęła tylko 
ona. 

Kristina jest obecnie 
uczennicą klasy IIIc Publicz-
nego Gimnazjum w Tarnowie 
Opolskim. Jest dziewczyną o 
wysokiej kulturze osobistej, 
chętną do wszelkiej aktywności 
i pomocy, bardzo zdolną i 
pracowitą. Na swój sukces 
pracowała właściwie od po-
czątku nauki w naszej szkole, 
np.: od klasy pierwszej ak-
tywnie uczestnicząc w wymia-
nie polsko – niemieckiej. W 
czerwcu ubiegłego roku, ona 
sama i jej siostra Ania, też 
uczennica naszego gimnazjum, 
zajęły dwa czołowe miejsca w 
Konkursie Recytatorskim Wie-
rszy Eichendorffa w Prudniku, 
zdobywając Puchar Przechodni 
dla naszej szkoły. 

Za celujące oceny z 
języka niemieckiego i uczestni-
ctwo w konkursach języko-
wych Kristina otrzymała sty-
pendium Instytutu Goethego w 
Krakowie w postaci trzytygo-
dniowego kursu języka nie-
mieckiego w Stein an der Traun 
na terenie Niemiec. Jej wiedzę 
i umiejętności oceniono w 
Niemczech bardzo wysoko – 
na poziomie B2 – i polecono 
kontynuację nauki języka na 
poziomie C1! 

Trzeba koniecznie do-
dać, że przez trzy lata nauki w 
gimnazjum jej nauczycielką 
języka niemieckiego, służącą 
swoją wiedzą, doświadcze-
niem, wszelką pomocą, wspar-
ciem i nieograniczonym cza-
sem była (i nadal jest) 
Małgorzata Nowak – Daniel, 
której serdecznie gratulujemy 
wykształcenia takiej uczen-

nicy. To Wasz wielki, wspólny 
sukces! 
 
A co Kristina mówi sama o 
sobie?  
- Mam bardzo wiele zain-
teresowań, ale najbardziej lu-
bię angażować się w naj-
różniejsze akcje z życia mojej 
szkoły. Chyba wszędzie mnie 
pełno… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lubię się uczyć – to dla mnie 
nie tylko obowiązek, ale też 
przyjemność. Lubię także spo-
tykać się ze znajomymi, kon-
taktować  z nimi przez Internet, 
aktywnie spędzać czas na 
dworze. 
- W naszej szkole czuję się 
bardzo dobrze. Nauczyciele są 
naprawdę świetni w tym, co 
robią – na pewno potrafią 
nauczyć. A szkolne towa-
rzystwo i przede wszystkim 
moja klasa – to najlepsze! 
Ponieważ nie mieszkam w 
Tarnowie Opolskim – dojeż-
dżam do szkoły gimbusem, ale 
to też bardzo lubię! 
- Ze swoich wyników w nauce 
jestem w miarę zadowolona, 
ale mam też świadomość, że 
zawsze może być lepiej i staram 
się nad tym pracować. 
- Moje plany na przyszłość – 
wybieram się do Liceum numer 
III w Opolu na profil bio-
logiczno – chemiczny, a co 
potem? – zobaczymy. 
- A moje życie? – po prostu 
biegnie do przodu. Trzeba żyć 
tym, co się dzieje i myśleć o 
tym, co dopiero się wydarzy. 
Żyć chwilą ze świadomością 
tego, że -  niestety -  nie na 
wszystko mamy wpływ, ale tak 
już jest. 
- Jestem szczęśliwa. 
 

Ewa Dąbrowska 
Nauczycielka języka polskiego 

w Publicznym Gimnazjum  
w Tarnowie Opolskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sam Kwiat Młodzieży 
 

   Wzorem ubiegłego 
roku w karnawale zorganizo-
wano bal z aukcją chary-
tatywną (Gmina Tarnów Opol-
ski nr2/13 str. 6), z którego do-
chód został przeznaczony na 
wspieranie uzdolnionej mło-
dzieży z naszej gminy. Zade-
cydowano, że środki pozys-
kane w czasie licytacji zostaną 
rozdysponowane w formule 
konkursowej. Ogłoszono Kon-
kurs „Kwiat Tarniny”. Do Ka-
pituły wpłynęło 5 wniosków. 
Dzięki temu, że oprócz uzys-
kanego dochodu (patrz w.w. 
artykuł) miejscowy przedsię-
biorca Rudolf Malik zasilił 
konkursowy budżet dodatkową 
sumą, można było obdarować 
wszystkie osoby aplikujące do 
nagrody. 

Kapituła w składzie: 
Zygmunt Pietruszka – prze-
wodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych, Rodziny i 
Jej Problemów, Krzysztof 
Halupczok – przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS 
Tarnów Opolski, Magdalena 
Chudowska – zastępca Wójta 
Gminy Tarnów Opolski, Ru-
dolf Malik – przedsiębiorca, 
Ewa Loster – Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury przy-
znała równorzędne nagrody w 
wysokości 760 złotych  za 
osiągnięcia: 
- sportowe – Natalii Gordzie-
lik, Tobiaszowi Lisowi, To-
maszowi Golombowi 
- artystyczne – Agacie Stach 
- naukowe – Kristinie Miklis 

Nagrody zostały wrę-
czone podczas Gali Jubileu-
szowej 40-lecia Domu Kultury 
w Tarnowie Opolskim.  

Serdeczne podzięko-
wania należą się członkom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapituły, którzy zaangażowali 
się w realizację tego zadania i 
Wójtowi Gminy, który ufun-
dował kosze słodyczy dla wy-
różnionych należą się szcze-
gólne wyrazy wdzięczności. W 
treści protokołu napisano: 
„Kapituła wyraża uznanie dla 
osiągnięć młodych mieszkań-
ców gminy Tarnów Opolski, 
życzy im rozwijania talentu i 
dalszych sukcesów. Cieszymy 
się, że przynoszą one chlubę 
środowisku, z którego się 
wywodzą. Gratulujemy.„ 
Wszyscy dołączamy się do 
gratulacji 
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Gratulacje dla laureata! 
 
Marcin Hellbach, uczeń klasy 
VI Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Nakle został 
laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Niemieckie-
go. W czasie finału w Opolu 
Marcin musiał wykazać się 
wiedzą o realiach współczes-
nych Niemiec, doskonałym 
rozumieniem żywej mowy (ze 
słuchu) oraz zaprezentować 
swoje umiejętności  językowe 
podczas rozmowy z egzamina-
torem.  Uroczyste wręczenie 
nagród dla wszystkich laure-
atów odbyło się 6 kwietnia w 
Sali Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Opolskiego.  
Marcin otrzymał pamiątkowy 
dyplom i nagrody książkowe. 
Jeszcze raz gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów. 

Dyrekcja PSP w Nakle 
 
Dołączamy  do tych gratulacji 
życząc dalszych sukcesów 
Marcinowi i jego germanistce!  

Redakcja 


