
Podziękowanie 
 

„Człowiek jest wielki nie przez 
to, kim jest, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” 
                           (Jan Paweł II) 

Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim 
sponsorom i darczyńcom, 
którzy przyczynili się do tego, 
że mogliśmy zakupić na plac 
zabaw przy Oddziale Przed-
szkolnym Szkoły Podstawowej 
w Nakle dwie nowe huśtawki. 
Dzięki Państwa wsparciu mo-

gło to zostać zrealizowane. 
Szczególne podzięko-

wania dla: Gminy Tarnów 
Opolski, Firmy Kamex Opole, 
Firmy Blatina Siedlec, 
Państwa: M. i D. Hurek, W. i 
A. Sobel, K. i R. Cebula, H. i 
R. Zawierucha, Składu Opału 
„Wanda” Nakło, DFK Nakło, 
Zakładu C.O. P. Pierończyk, 
Pracowni Krawieckiej Giza, 
Auto Serwis Zmuda, anonimo-
wemu sponsorowi. 
            Gorąco dziękują przed-
szkolaki wraz z rodzicami. 
 

Kwiaty i gratulacje 
 

„Nie trzeba zmieniać świata, 
trzeba  tylko znaleźć w nim 
swoje miejsce”        A. Einstein 
 

Społeczność Publicz-
nego Gimnazjum w Tarnowie 
Opolskim obchodziła Dzień 
Edukacji Narodowej. 9 paź-
dziernika w GOK-u odbyła się 
odświętna akademia na którą 
zaproszono gości. Przygoto-
wali ją uczniowie przy pomo-
cy: Malwiny Strzałki, Dariusza 
Galli i Małgorzaty Tatiny.  
 Kabaretowe scenki 
przedstawiały humorystyczną 
interpretację życia szkolnego. 
Ważnym wydarzeniem było 
wręczenie nauczycielom zasłu-
żonych nagród i listów gratu-
lacyjnych. Z rąk Wójta Gminy 
Krzysztofa Mutza - nagrody 
otrzymały panie: Marzanna 
Kuźma i Renata Kwiatek. Dy-
rektor Jolanta Kasperek także 
przyznała nagrody zasłużonym 
pracownikom: Ewie Pilarskiej 
(pełniącej funkcję Wicedyrek-
tora), Renacie Patoli, Agniesz-
ce Sosnowskiej, Dariuszowi 
Galli, Teofilowi Jafernikowi i 
Urszuli Piechocie. Gratulacje z 
okazji obchodzonych jubile-

uszy wręczono: Marioli Lis i 
Cecylii Wacławczyk za 30-let-
ni staż pracy, Ewie Dąbrow-
skiej i Dariuszowi Śmichurze 
za 25-letnią pracę oraz Małgo-
rzacie Juranek i Dariuszowi 
Galli za 20-letnie nauczanie. 14 
października, w Filhar-monii 
Opolskiej, medale za 
długoletnią służbę otrzymają z 
rąk  Opolskiego Kuratora Oś-
wiaty : Artur Pilarski – złoty 
medal, Marzanna Kuźma, 
Henryk Kuźma i Małgorzata 
Nowak – Daniel – srebrny me-
dal. 

Samorząd uczniowski 
obdarował nauczycieli swoimi 
nagrodami: Dariusza Gallę – 
nagrodą nauczyciela „dobrego 
żartu”, Renatę Patolę – wyróż-
nieniem dla nauczyciela 
„roentgena”, Artura Pilarskie-
go – nazwano nauczycielem 
„profesjonalistą”, Grażynę Te-
reńczuk – nauczycielem „anio-
łem” a Pani Dyrektor Jolancie 
Kasperek przyznano nagrodę 
specjalną. 

 
Wszystkim wyróżnio-

nym pracownikom serdecznie 
gratulujemy, a zaproszonym 
gościom - dziękujemy za zło-
żone życzenia i kwiaty ! A.I. 

11Gmina Tarnow Opolski6  13

DzieŔ chšopaka 
 

Dzień Chłopaka w na-
szej szkole obchodziliśmy 30 
września. Dziewczęta z każdej 
klasy pamiętały o swoich kole-
gach i przygotowały dla nich 
prezenty, słodkie niespodzian-
ki oraz konkursy i zabawy.  

Damska część Samo-
rządu Szkolnego postanowiła 
uczcić ten dzień w nietypowy 
sposób. Z samego rana nasi 
Mężczyźni otrzymali zapro-
szenia na „Galę Męskarów”. 
Odbyła się ona na szóstej 
godzinie lekcyjnej w sali gim-
nastycznej. Na chłopców cze-
kała niespodzianka. Parę dni 
wcześniej dziewczęta z naszej 
szkoły głosowały na Misterów 
Szkoły w czterech kategoriach. 
Statuetki otrzymali: Mister 
Yojstiku - wśród nauczycieli 
na ten tytuł zasłużyli Henryk 
Kuźma oraz Dariusz Galla, a 
spośród uczniów Aleksander 
Damboń, Mister Błyskotli-
wości - nauczyciele:  Bartek 
Kindrat i Aleksander Filipow-
ski; uczeń - Sebastian Stanik, 

Mister Konwersacji – nauczy-
ciele: Dariusz Śmichura i Ar-
tur Pilarski; uczeń: Krystian 
Polok, Mister Grzebienia - w 
tej kategorii statuetkę przyz-
nano Pawłowi Jurankowi. 

Chłopców spotkała 
niespodzianka - „Randka w 
ciemno”. Każdy z nich na 
zaproszeniu miał wypisany nu-
mer. Prowadzące wylosowały 
nr 13, którego właścicielem 
był Damian Sala. Nasz kolega 
brał udział w „Randce”. Usiadł 
koło parawanu, za którym były 
trzy kandydatki do randki. Po 
zadaniu im trzech pytań, Da-
mian wybrał kandydatkę nr2, 
którą była Ania Miklis. 
Wspólnie przespacerowali się 
po dywanie, przy gromkim 
aplauzie koleżanek i kolegów. 
Na koniec wszyscy otrzymali 
prezenty w postaci kalendarzy 
szkolnych. 

Myślę, że był to miły 
dzień dla naszych kolegów, 
którym życzymy wszystkiego 
dobrego.    

 
Agata Kuźma

uczennica Publicznego Gimnazjum
w Tarnowie Opolskim

Dzień Chłopaka


