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40 lat szkolnych wspomnieñ. 
Jubileusz PSP Tarnów 

Opolski. 
 

¹ takie dni, do 
których chêtnie 

wracamy we wspomnieniach, 
wspania³e chwile, które na 
d³ugo pozostaj¹ w pamiêci. 
Takim szczególnym dniem z 
wieloma chwilami wzruszeñ 
by³ dla uczniów, nauczycieli 
oraz zaproszonych goœci 25 
paŸdziernika 2008 roku. Wte-
dy to PSP w Tarnowie Opol-
skim obchodzi³a 40-lecie ist-
nienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczystoœæ rozpo-
czê³a pani dyrektor Maria 
Konieczny, która powita³a 
zgromadzonych w sali gimnas-
tycznej goœci: wicestarostê po-
wiatu opolskiego Krzysztofa 
Wysdaka,  wójta gminy Tar-
nów Opolski Zygmunta Cicho-
nia, Bernarda Friedlê – sekre-
tarza Urzêdu Gminy Tarnów 
Opolski, dr Lucjana Lenorta - 
absolwenta tej szko³y, Gerarda 
Torza - goœcia z Niemiec, 
Magdalenê Górniak – pracow-
nika Muzeum Wsi Opolskiej,  
Mariê Sosnowski - wieloletni¹ 
mieszkankê Tarnowa Opol-
skiego, Andrzeja Urbanka – 
przedstawiciela Rady Rodzi-
ców oraz by³ych dyrektorów 
szko³y, emerytowanych nau-
czycieli, zaproszonych absol-
wentów, przedstawicieli firm, 
z którymi szko³a wspó³pracuje, 
uczniów, grono pedagogiczne i 
pracowników obs³ugi. 

Pani dyrektor Maria 
Konieczny podziêkowa³a w 
swoim przemówieniu wszyst-
kim nauczycielom, którzy w 
pocie czo³a i z wielkim zaan-
ga¿owaniem, w tych jak¿e 
przewrotnych czasach, wydep-
tali œcie¿kê naszego wspól-
nego dziœ sukcesu. Szko³a 
przez 40 lat odnotowa³a wiele 
osi¹gniêæ i sukcesów. Jest 
szko³¹ z tradycjami, ale te¿ 
nowoczesn¹, rozwijaj¹c¹ siê. 

Po oficjalnym otwar-
ciu uroczystoœci nast¹pi³y wy-
st¹pienia znakomitych goœci. 

Jako pierwszy przemawia³     
dr Lucjan Lenort, który przy-
pomnia³, ¿e dzieje oœwiaty w 
Tarnowie Opolskim licz¹ sobie 
a¿ 400 lat. Nastêpnie p. Krzy-
sztof Wysdak zwróci³ uwagê 
na s³owa Juliusza S³owac-
kiego: „Przesz³oœæ to dziœ, tyl-
ko cokolwiek dalej”, które 
stanowi³y motto uroczystoœci. 
Wszystkie wypowiedzi mia³y 
refleksyjny charakter, sk³ania-
³y do zastanowienia nad mija-
j¹cym czasem, nad tym, co w 
¿yciu najwa¿niejsze. A naj-
wa¿niejsze jest z pewnoœci¹ to, 
co po nas pozostaje, œlad ist-
nienia w ludzkiej pamiêci, w 
sercach dzieci, które choæ 
szybko dorastaj¹, pielêgnuj¹ 
szkolne wspomnienia, powra-
caj¹ce zw³aszcza wtedy, gdy 
ma siê wiêcej ni¿ 40 lat. 
Dlatego te¿ szczególne w tym 
dniu by³y podziêkowania skie-
rowane do budowniczych tar-
nowskiej podstawówki - pani 
Anny Smolczyk oraz jej nie¿y-
jacego mê¿a pana Józefa Smo-
lczyka. 

S³owa wdziêcznoœci 
zosta³y równie¿ skierowane do 
pozosta³ych dyrektorów szko-
³y, czyli do Mariana Piotrow-
skiego, Dariusza Œmichury, 
Jolanty Kasperek oraz œp. He-
leny Kawki. 

Ka¿dy jubileusz to 
równie¿ czas wrêczania kwia-
tów i upominków. Szko³a jako 
jubilatka otrzyma³a od zapro-
szonych goœci wiele ksi¹¿ek, 
zdjêæ, listów gratulacyjnych, 
bukietów kwiatów. Jednym z 
podarunków jest bogato ilus-
trowana ksi¹¿ka o dziejach 
poczty na Œl¹sku Opolskim, 
wydana w Niemczech i stam-
t¹d przywieziona przez pana 
Gerarda Torza. W rewan¿u 
goœcie otrzymali pami¹tkowe 
statuetki i podziêkowania. 

Po czêœci oficjalnej, 
któr¹ zakoñczy³ poczet sztan-
darowy nadzorowany jak zwy-
kle przez p. Annê Gonsior, na-
st¹pi³a czêœæ artystyczna, któr¹ 
przygotowa³y dzieci pod kie-
runkiem p. Urszuli Hueniger 
oraz p. Karoliny Mysiury-
Wojtuœ. By³y to scenki z ¿ycia 
œl¹skiej wsi, a wszystkie 
wypowiedzi zosta³y wyg³oszo-
ne po œl¹sku. Uczniowie bra-
wurowo poradzili sobie ze 
swoimi tekstami. Niew¹tpli-
wym atutem programu by³y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
piosenki przygotowane przez 
p. Tomasza Friedricha, zw³a-
szcza „Jo³ nie wyjada st¹d” 
oraz dekoracje, które powsta³y 
dziêki paniom Dorocie Wies-
ner, Sylwii Mielnik i W³adys-
³awie Zaleskiej. Wspaniale 
równie¿ zaprezentowa³y siê 
muzykuj¹ce dzieci przygoto-
wane przez p. Irenê Wojtalê. 
Dziêki temu koncertowi mo¿-
na by³o pos³uchaæ muzyki po-
wa¿nej wykonywanej przez: 
Johena Lipoka, Haniê Hue-
niger, Jana Korzeñca, Piotra 
Noconia, Kamilê Wojtalê i Ju-
dytê Wojtalê. 

Ogromnie podoba³a 
siê równie¿ elektroniczna pre-
zentacja zdjêæ archiwalnych 
autorstwa pañ Ma³gorzaty Ta-
tiny i Marii Knosali. Atrakcj¹ 
okaza³a siê wystawa prac ma-
larskich absolwentki szko³y - 
Ma³gosi Orlik, której opraw¹ 
zajê³a siê p. Dorota Matuszek. 
Widzowie z uwag¹ wys³uchali 
wywiadu udzielonego przez 
goœcia specjalnego tej uro-
czystoœci – p. Mariê Sosnow-
ski. Pani Maria w urzekaj¹cy 
sposób, piêkn¹ œl¹sk¹ mow¹, 
opowiada³a o starych zwycza-
jach i tradycjach, o tym jak to 
niegdyœ w Tarnowie Opolskim 
bywa³o. S³uchaniu tych opo-
wieœci towarzyszy³y i wzru-
szenia, i uœmiechy. Niew¹t-
pliwie ka¿dy siê czegoœ do-
wiedzia³ albo sobie coœ przy-
pomnia³ na temat ¿ycia sprzed 
kilkudziesiêciu lat. 

Po wywiadzie goœcie 
udali siê na pierwsze piêtro 
szko³y, gdzie pani dyrektor 
Maria Konieczny,  pani Teresa 
Orlik i uczeñ Piotr Nocoñ do-
konali otwarcia holu. Pami¹t-
kow¹ dekoracjê holu z okazji 
40-lecia szko³y zaprojektowa³a 
M. Orlik a wykona³a wspólnie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z p. Teofilem Jafernikiem. Po 
przeciêciu wstêgi goœcie udali 
siê na poczêstunek, aby nabraæ 
si³ do zwiedzania szko³y. A by-
³o co ogl¹daæ. Na wszystkich 
piêtrach wyeksponowane zos-
ta³y stare fotografie, œciany 
zdobi³y pomys³owe dekoracje 
zwi¹zane ze szkolnym patro-
nem - Miko³ajem Koperni-
kiem, zaœ w Szkolnej Izbie 
Tradycji zgromadzono przed-
mioty, które ocalono od za-
pomnienia, przywrócono im 
dawn¹ œwietnoœæ i dziœ ciesz¹ 
oczy kolejnych pokoleñ. Ho-
nory gospodyni tego urokli-
wego miejsca pe³ni³a p. Karo-
lina Mysiura-Wojtuœ, która na 
co dzieñ dba o wystrój izby. 

To, co dobre, szybko 
siê koñczy, wiêc gdy nadszed³ 
czas zakoñczenia uroczystoœci, 
wszystkim siê zdawa³o, ¿e do-
piero przyszli, a przecie¿ mi-
nê³o ju¿ dobrych parê godzin. 
Pani dyrektor Maria Konie-
czny oraz wicedyrektor Ewa 
Budziarek uda³y siê jeszcze do 
domu p. Anny Smolczyk, która 
ze wzglêdów zdrowotnych nie 
mog³a uczestniczyæ w obcho-
dach czterdziestolecia szko³y. 
 
 
 
 
 
 
 

Mimo ¿e jubileusz 
jest ju¿ tylko wspomnieniem, 
¿yje w pamiêci jego uczesz-
ników. Po raz kolejny prze-
sz³oœæ spotka³a siê z teraŸniej-
szoœci¹, po raz kolejny przy-
sz³oœæ skorzysta z doœwiad-
czeñ dawnych lat. Dlatego 
w³aœnie nie mo¿emy zapomi-
naæ o tym, co za nami..... 

Urszula Hueniger 
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