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Z³oty jubileusz  
i wra¿enia po nim... 

 
 W sobotê 1 wrzeœnia 
od strony Domu Dziecka przy 
ulicy nosz¹cej – tak jak i sam 
dom – imiê wielkiego przy-
jaciela dzieci Janusza Kor-
czaka rozleg³y siê skoczne 
dŸwiêki g³oœnej muzyki. To 
nieco zaskakuj¹ce, bo zazwy-
czaj w rozleg³ym ogrodzie 
otaczaj¹cym budynek s³ychaæ 
tylko gwar dzieciêcych g³o-
sów. Zreszt¹, ju¿ od kilku dni 
panowa³ w otoczeniu placówki 
niez³y ruch! W ferworze po-
rz¹dków pracownicy Domu 
Dziecka – wspomagani przez 
cz³onków rodzin i przyjació³ 
piêknie wysprz¹tali tak¿e sze-
roki pas ziemi wokó³ posesji. 
 Uroczystoœæ z okazji 
50-lecia istnienia w Tarnowie 
Opolskim placówki opiekuñ-
czej dla dzieci (najpierw Do-
mu Ma³ego Dziecka, obecnie 
Domu Dziecka im. Janusza 
Korczaka) – choæ nie brak³o  
w niej tzw. „czêœci oficjalnej”, 
czyli wyst¹pieñ szacownych 
goœci, gratulacji, kwiatów i ¿y-
czeñ – mia³a charakter weso-
³ego festynu. Pomyœlana zosta-
³a jako spotkanie rodzinne  
i przyjacielskie, okazjê nie 
tylko do wspominków, ale  
i nieskrêpowanej zabawy. 
 Na tak wa¿nym jubi-
leuszu nie zabrak³o przedsta-
wicieli w³adz wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, za-
przyjaŸnionych placówek i in-
stytucji oraz wieloletnich przy-
jació³ i sponsorów. Przybyli na 
ni¹ byli wychowankowie  
z kraju i zagranicy – czêsto 
wraz ze swymi adopcyjnymi 
rodzicami. Nie zabrak³o te¿ 
by³ych pracowników ciesz¹-
cych siê obecnie odpoczyn-
kiem na emeryturze lub pra-
cuj¹cych w innych miejscach. 
Spotkania personelu (by³ego  
i obecnego) z dawnymi wy-
chowankami i doros³ych ju¿ 
dziœ dzieci ze sob¹ wzajem 
by³y pe³ne emocji. Czêsto  
w niejednym oku zaszkli³y siê 
³zy, a wzruszenie ³ama³o g³os. 
Z dawnych wychowanków 
zjawi³a siê dziœ 30 letnia 
kobieta ze sw¹ adopcyjn¹ 
mam¹. Rozpozna³a siebie na 
jednej ze starych fotografii  
i jej sk¹pa kolekcja pami¹tek  
z najwczeœniejszego dzieciñ-

stwa wzbogaci³a siê o to 
zdjêcie. 
 Imprezê uœwietni³y 
wystêpy ma³ych i doros³ych 
artystów. W programie znalaz-
³y siê pieœni zaprzyjaŸnionych 
chórzystów z Paw³owiczek, 
wystêp ma¿oretek ze szko³y  
w Ostro¿nicy, tañce zespo³u 
„Ha³as”, piosenki zespo³u 
„Rubato” oraz Kamilki Woj-
tali z Tarnowa Opolskiego, 
zaprezentowa³ siê teatr lalek  
z Krakowa, by³y cudne dŸwiê-
ki fletni Pana (syringa) wyko-
nane przez Dariê oraz wi¹zan-
ka przebojów z lat 60 Magdy 
Dureckiej. 
 Nie tylko mali ch³op-
cy zafascynowani byli – od 
dawna z nami zaprzyjaŸnion¹ 
– grup¹ motocyklistów crosso-
wych. Jak zawsze podziw i za-
zdroœæ budzi³ pokaz spraw-
noœci tarnowskich karateków. 
 W trakcie festynu 
dzia³a³a loteria fantowa z wie-
loma cennymi nagrodami. 
Wstêp na imprezê by³ wolny 
dla wszystkich chêtnych. Wie-
czorem zaœ w filii GOK Koso-
rowice odby³a siê zabawa 
taneczna. Jednym s³owem uda-
na impreza! 
 Na ³amach gazety 
chcia³am podziêkowaæ wszyst-
kim osobom przyby³ym na 
Z³oty Jubileusz naszej pla-
cówki. Chcia³am im podziêko-
waæ za pamiêæ i pomoc, jak¹ 
nam ofiaruj¹ od lat. W imieniu 
swoim, w imieniu pracow-
ników i w imieniu wszystkich 
naszych dzieci przekazujê im 
s³owa uznania i wdziêcznoœci. 

 

Barbara Milewska 
Dyrektor Domu Dziecka 

im. Janusza Korczaka 
w Tarnowie Opolskim 

Sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas Panie i Panowie: 
Zdzis³aw Krzysztofka – dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej UW, 
reprezentant Wojewody Opolskiego, 
Stefan Warzecha – Przewodnicz¹cy Powiatu Opolskiego, 
Krzysztof Wysdak – Wicestarosta Powiatu Opolskiego, 
Zygmunt Cichoñ – Wójt Gminy Tarnów Opolski, 
Jan Czech – So³tys Wsi Tarnów Opolski, 
Jolanta Parczyñska – Naczelna Pielêgniarka Wojewódzkiego  
Specjalistycznego Zespo³u Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem w Opolu, 
Maria Pluciñska, Hanna Wêgrzyn, El¿bieta Hohmann, Daniel Dzieæko  
oraz ich uczniowie – przedstawiciele zaprzyjaŸnionego  
Zespo³u Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Paw³owiczkach. 
Marek Wiœniewski z chórem „Rezonans” – ZG-S-P Paw³owiczki 
Ewa Budziarek – Wicedyrektor PSP w Tarnowie Op. 
Ewa Pilarska – Wicedyrektor PG w Tarnowie Op. 
El¿bieta i Gerard Gospodarek – opiekunowie placówki, lekarze z przychodni „TAR-MED” 
Halina Serafin – Dyrektor Oddzia³u BZWBK w Tarnowie Op. 
Ma³gorzata Go³ys – cz³onek Zespo³u Zarz¹dzaj¹cego „NUTRICIA” w Opolu 
Doris Nocon – reprezentantka przedszkola z Senderhost (Niemcy) 
Franziska Altman, Joseph Wysdak, Hubert Wysdak – przedstawiciele parafii Kirchtoth (Niemcy) 
Przedstawiciele mediów: 
Telewizji Opole, NTO i Gazety Wyborczej – patrona medialnego imprezy. 

Nagrody loteryjne ufundowali: 
Radio Opole 

Golec uOrkiestra 
Zdzis³aw Kaliciak (Tarnów op.) 

Bart³omiej Zaleski (firma „Opolanin” Opole) 
Wolontariusze z Domu Dziecka w Tarnowie Op. 


