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Na moim rysunku jest żół-
ta trąbka, gołąbek i listo-

nosz - wylicza Paulina Dyga
z PSP w Kamieniu Śląskim,
autorka najlepszej pracy
w kategorii klas I-III. - Bo
to każdemu przecież kojarzy
się z pocztą.

Jej rysunek był jedną z 200
prac, jakie z całej Opolszczy-
zny wpłynęły na konkurs „Po-
czta Polska w Twoich oczach
wczoraj i dziś” zorganizowa-
ny dla uczniów podstawówek
przez Pocztę Polską z oka-
zji jej 45-lecia. - Prace moż-
na do 30 czerwca podziwiać
w holu Poczty Głównej
w Opolu, a dwa najlepsze
znalazły się na kartach po-
cztowych. LIS

Piękne rysunki na 45-lecie Poczty Polskiej
KONKURS. Gołąb, listonosz i komputer to zdaniem dzieci pocztowe atrybuty.
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Rybki dały najwięcej
SUKCES.Maluchy z przedszkola nr 4 zebrały dla swoich chorych rówieśników
trzy tysiące złotych. - Musieliśmy im pomóc - mówią dzieci ze starszaków.

T
akie kwoty zwykle otrzy-
mujemy od najwięk-
szych sponsorów. Dlate-

go kiedy okazało się, że na-
szymi dobroczyńcom są
przedszkolaki byliśmy w szo-
ku - przyznała Sylwia Sikor-
ska, pielęgniarka z dziecię-
cego hospicjum w Opolu.

Wychowankowie przed-
szkola nr 4 zorganizowali ak-
cję zbiórki pieniędzy dla dzie-
cięcego hospicjum w Opolu.

Większość kwoty zebrano
podczas przedszkolnego festy-
nu. - Zorganizowaliśmy auk-
cje prac wykonanych przez
naszych podopiecznych, lo-
terię fantową oraz barek,
do którego rodzice przygo-
towali ciasta oraz pizzę - mó-
wi Sonia Figura wychowaw-
czyni starszaków z przed-
szkola na Bielskiej.

To właśnie jej wychowan-
kowie zebrali najwięcej pie-
niędzy. - Moja grupa nazywa
się „Rybki” - mówiła z dumą.

Zbieranie pieniędzy za-
częło się w marcu. Wycho-
wawcy przyznają, że ak-
cja przybrała formę rywali-
zacji. - Każda z grup
w naszym przedszkolu przy-
gotowała swoją własną skar-
bonkę do której wrzucała
drobniaki - mówi Sonia Fi-
gura. - Dzieci przynosiły
i wrzucały do nich każdy
grosz - dodała. Jak wielkie by-
ło ich zdziwienie kiedy oka-
zało się, że w jej środku skar-

bonek jest 300 złotych. Dla
maluchów to przecież astro-
nomiczna kwota. - To jednak
tylko maluchy rozochociło.
- Do tej pory w swojej ak-
cji zebrały ponad trzy tysią-
ce złotych. - A pieniądze jesz-
cze spływają - zaznaczyła So-
nia Figura wychowawczyni z
przedszkola

Jeszcze nie wiadomo na co
pójdą datki. - Potrzeb jest

mnóstwo więc na pewno się
nie zmarnują - mówi Sylwia
Sikorska. - Najprawdopo-
dobniej zakupimy za nie in-
halatory i ssaki - dodała.

Sylwia Sikorska podkreśla, że
te pieniądze mają dla niej
szczególna wartość. - Doro-
śli boją się podejmować te-
mat śmierci, a co dopiero
opowiadać o niej dzieciom -

mówiła nto.
Żeby je z tym oswoić

od kilku tygodni prowadzo-
ne były w przedszkolu spe-
cjalne zajęcia. - Odwiedził nas
m. in. dyrektor hospicjum
w Opolu - mówiła Sonia Fi-
gura. Bardzo pomógł też
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie.

ANNA GRUDZKA
agrudzka@nto.pl 077 44 32 597

Dziś
OPOLE > Tygodniowa Akade-
mia Pięknego Czytania i Ry-
mowania. Zajęcia odbędą
się podstawie Bajek Ezo-
pa w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, godz. 15.00.

OPOLE > 450 lat Poczty Pol-
skiej w oczach dzieci,wysta-
wę pod takim hasłem
można oglądać codzien-
nie w gmachu głównym
Poczty Polskiej w Opolu
(obok PKP)

Jutro
OPOLE > „Ocean Miasta”.
Trening w sali gimna-
stycznej Zespołu szkół
Mechanicznych przy ul.
Osmańczyka. Początek
godz. 20.00

OPOLE > Spotkanie
z Emilianem Kamińskim. Ak-
tor w ramach festiwalu
„Zero nudy” spotka się
z opolską publicznością
w Kino Studio MDK,
godz. 12.00

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
zaproszenia@nto.pl - 077 44 32 597

Popularna aktorka
odwiedziła wczoraj

Opole. Była gościem festi-
walu filmów dla dzieci „Ze-
ro nudy”. Widzowie mogli,
tuż przed spotkaniem
z gwiazdą, obejrzeć ani-
mowaną produkcję „Toy
Story”. Tam głosu jednej
z postaci użyczyła właśnie
Edyta Jungowska.

Ale zebranymwMDK dzie-
ciom, aktorka kojarzy się
przede wszystkim z rolą
siostry Bożenki z serialu

„Na dobre i na złe”. Pytały
więc gościa m.in. o to, czy
praca na planie zajmuje du-
żo czasu. - Wbrew pozorom
nie jestem taka zapraco-
wana - śmiała się
Jungowska. - Nagrywanie
serialowych scen zajmuje
mi 3 dni w tygodniu. Mam
więc dużo czasu dla siebie.

Aktorka opowiadała też
dzieciom, jak wygląda pra-
ca przy użyczaniu głosu bo-
haterom filmów animowa-
nych. ANNA LISTOWSKA

alistowska@nto.pl - 077 44 32 578

Gram nie tylko
Bożenkę
SPOTKANIE. Edyta Jungowska
opowiedziała małym kinomanom
o pracy w serialu i o dubbingu.

Pieniądze zbieraliśmy od połowymarca - mówią przedszkolaki. Na zdjęciu Ola Jarosz pokazuje puszkę,
do której wrzucano datki. Za nią stoją dzieci z przedszkola nr 4 na ul. Bielskiej.
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Najwięcej pytań do aktorki dotyczyło jej udziału w serialu
„Na dobre i na złe”.
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Na zdjęciu najmłodsze laureatki: Paulina Dyga, Aleksandra
Hałaszewska i Julia Ciszewska.
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Praca Kingi
Szydłowskiej (z le-
wej) wygrała
w kategorii klas
IV-VI.
Wśród najmłod-
szych najwyżej
oceniono dzieło
Pauliny Dygi.
Obie prace Poczta
Polska wydruko-
wała na specjal-
nych kartkach po-
cztowych.

LAUREACI
Klasy. I-III
I Paulina Dyga z PSP w Ka-
mieniu śląskim
II Aleksandra Hałaszewska
PSP nr 5 Kluczbork
III Julia Ciszewska PSP nr 14
Opole
Klasy IV-VI
I Kinga Szydłowska PSP nr 1
Kolonowskie
II Nathalie Malik PSP
w Krępnej
III Natalia Kaczmar PSP
w Głubczycach
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