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Szalone lata 60-te 
 

9 listopada 2007  
w Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Tarnowie Opolskim 
odby³ siê wernisa¿ pokonkur-
sowej wystawy „Szalone lata 
60. w fotografii rodzinnej”. 
Konkurs zosta³ og³oszony 
przez GBP pod patronatem 
Wójta Gminy Tarnów 
Opolski Zygmunta Cichonia. 
Sponsorem nagród by³a firma 
FOTO DAMBOÑ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze zdjêæ zg³oszonych 
do konkursu   jury w sk³adzie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerzy Stemplewski – artysta 
fotografik 

Jan Dambon – w³aœciciel firmy 
FOTO DAMBOÑ 

Irena Zielonka 
Adam Cybulski 
Barbara Mruk 

postanowi³o wyró¿niæ fotogra-
fie ze zbiorów: 
Doroty Baron – I m-ce 
Wernera Piontka – II m-ce 
Gra¿yny Œmichury – III m-ce 
 

Wprawdzie amator-
skie fotografie rodzinne nie 
opowiadaj¹ o wielkich wyda-
rzeniach ale pokazuj¹ bliskie 
nam codzienne ¿ycie. Szcze-
gólnej wartoœci nabiera  po la-
tach staj¹c siê dokumentem 
czasu minionego. Obrazem, 
który budzi wspomnienia, 
prowokuje do rozmowy dziêki 
której kolejne pokolenia mog¹ 
dowiedzieæ siê jak kiedyœ 
wygl¹da³o ¿ycie. Potrafi tak¿e 
zachêciæ do szerszego spojrze-
nia na czasy, które przed-
stawia. 

Piêkna dziewczyna  
z kwiatami  (ze zbiorów p. 
Doroty Baron) przypomina 
nam dlaczego o latach 60.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mówi siê „szalone”. To prze-
cie¿ wtedy narodzi³y siê 
dzieci-kwiaty czyli ruch hipi-
sowski. W roku 1969 odby³ siê 
festiwal w Woodstock, œwiat 
szala³ za Beatlesami. To tak¿e 
czas narodzin wielu innych 
subkultur, oraz wzrost popu-
larnoœci ruchów lewicowych 
oraz lewackich uwieñczony re-
wolt¹ studenck¹ w Pary¿u  
w maju 1968 roku. To w la-
tach 60.  pierwszy raz cz³o-
wiek polecia³ w kosmos 
(1961) i  stan¹³ na ksiê¿ycu  
(1969r.). W 1967 roku doko- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nano pierwszej transplantacji 
serca. W Polsce to rz¹dy 
W³adys³awa Gomu³ki. Zd³a-
wienie Praskiej Wiosny  
w Czechos³owacji przez woj.-
ska Uk³adu Warszawskiego 
(1968r.), wydarzenia marca 
1969 roku, a tak¿e nagonka 
antysyjonistyczna zakoñczona 
wyjazdem wielu ludzi z Pol-
ski. To lata gdzie do naszych 
domów wkroczy³y meblo-
œcianki, seryjnie produkowane 
polskie telewizory Wis³a i Bel-
weder, a tak¿e pocztówki 
dŸwiêkowe. (cd str. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA SZKO£Y, 
KTÓREJ BRAK 

SZTANDARU 
 Chcielibyœmy opo-
wiedzieæ Wam historiê która 
rozpoczê³a siê a¿ w 1819 roku. 
Wtedy to rada naszej wsi, na 
polecenie wy¿szych w³adz, 
postanowi³a stworzyæ w³asn¹ 
szko³ê. Po wielu zmaganiach 
zwi¹zanych z uzyskaniem fun-
duszy na budowê, zostaje od-
dana do u¿ytku pierwsza 
szko³a w Tarnowie Opolskim. 
Budynek szko³y liczy dwie 
sale lekcyjne oraz kantorek, 
który jest mieszkaniem jedy-
nego ucz¹cego nauczyciela.  
 Przez kolejne lata do 
Tarnowa przybywa coraz wiê-
cej nowych mieszkañców. Ra-
da wsi podejmuje nowe wyz-
wanie, po drugiej stronie 
koœcio³a powstaje wiêksza 
szko³a, mieszcz¹ca trzy sale 
lekcyjne, gdzie nastêpnie       
w 1935 roku dobudowano 
dwie.  

¯ycie w Tarnowie 
Opolskim p³ynê³o sielskim 
tokiem, szko³a liczy³a 380 
uczniów, siedem sal lekcyj-
nych oraz siedmiu nauczycieli. 
Niestety porz¹dek zostaje bru- 

talnie przerwany – 
wybuchem wojny. 
 Po 1945 roku, kiedy 
wojna siê zakoñczy³a nastê-
puje spadek iloœci dzieci        
w szkole. Nowa rzeczywistoœæ 
budzi wiele nieufnoœci, wobec 
polskiej szko³y. Znów nastaj¹ 
ciê¿kie dni, gdy¿ w styczniu 
1945 roku p³onie stary bu-
dynek szko³y. Pomimo strat 
placówka funkcjonuje nadal.  

Wraz z up³ywem  lat 
przybywa jeszcze wiêcej ucz-
niów i nauczycieli.  Nastaj¹ la-
ta szeœædziesi¹te XX wieku – 
szko³a  liczy tak du¿¹ liczbê 
dzieci, ¿e zaistnia³a  koniecz-
noœæ utworzenia dwóch od-
dzia³ów. We wrzeœniu 1966 
roku zostaje przywrócony oœ-
mioklasowy obowi¹zek szkol-
ny – trudnoœci lokalowe s¹ co-
raz wiêksze.  

Dziêki staraniom ów-
czesnego dyrektora, pana Józe-
fa Smolczyka, rozpoczêto bu-
dowê nowego budynku.           
I znów po niema³ych zma-
ganiach, 1 wrzeœnia 1968 roku 
upragniona chwila nadesz³a! 
Pierwszy dzwonek dla wielu 
uczniów Tarnowa Opolskiego 
i przyleg³ych wiosek zadŸwiê- 

cza³ ju¿ w nowej 
szkole. Stara placówka zosta³a 
przekazana w³adzom
przedszkolnym. 

Znów lata w Tar-
nowie Opolskim p³ynê³y spo-
kojnie, szko³a siê rozwija³a, 
odnosi³a sukcesy, niestety nie 
mia³a nadanego imienia. A¿ do 
dnia 20 maja 1973 roku, kiedy 
to przypada³o 500–lecie uro-
dzin Miko³aja Kopernika – 
placówka dosta³a jego imiê.  

W 1999 roku na 
podstawie reformy placówka 
w Tarnowie Opolskim zostaje 
podzielona na Publiczn¹ Szko-
³ê Podstawow¹ i Publiczne 
Gimnazjum. 

W ten oto sposób, 
dziêki staraniom wielu ludzi 
mamy dziœ swoj¹ w³asn¹, piê-
kn¹ szko³ê imienia Miko³aja 
Kopernika. Niestety do dnia 
dzisiejszego szko³a nie posiada 
sztandaru. Pierwszego wrzeœ-
nia 2008 roku budynek szkol-
ny przy ul. Kopernika, bêdzie 
œwiêtowa³  czterdziestolecie 
istnienia, uroczystymi obcho-
dami. Dlatego, te¿ w roku 
szkolnym 2007/2008, zosta³a 
podjêta przez dyrektora szko-
³y, grono pedagogiczne i radê  

rodziców inicjatywa 
uzyskania sztandaru. Zakup 
ww. sztandaru, znacznie prze-
kracza mo¿liwoœci finansowe 
szko³y, dlatego te¿ wszyscy 
ludzie dobrej woli proszeni s¹  
o wp³acanie, ka¿dej sumy 
pieniê¿nej na konto rady 
rodziców, aby marzenie o szta-
ndarze szkolnym mog³o siê 
zrealizowaæ. Aby wyraziæ na-
sz¹ wdziêcznoœæ za Pañstwa 
ofiarnoœæ pragniemy na drzew-
cu sztandaru wyryæ nazwiska 
najhojniejszych ofiarodawców, 
a pozosta³ych uwieczniæ w 
kronice szkolnej, aby nastêpne 
pokolenia wiedzia³y, komu za-
wdziêczaj¹ pocz¹tek piêknej, 
szkolnej tradycji. 

Darowiznê mo¿na wp³acaæ  
na konto Rady Rodziców  
z dopiskiem „Sztandar”. 
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Dyrekcja, nauczyciele  
i uczniowie 

PSP w Tarnowie Op. 


