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aką właśnie przerażającą 
wizję przyszłości zapre-

ntowali wszystkim obecnym 
na uroczystej akademii 
12.10.2011 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tarnowie 
Opolskim uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Tarnowie 
Opolskim. Próby do programu, 
dekoracje oraz sam występ – 
odbyły się pod czujnym okiem 
pań: Marzanny Kuźmy oraz 
Małgorzaty Tatiny.   

Wszyscy odetchnęliś-
my z ulgą, kiedy jednak ucz-
niowie doszli do wniosku, że 
takie życie nie miałoby wiel-
kiego sensu, że szkoła nie jest 
taka zła i zdarza się w niej 
wiele dobrego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak więc, całe szczęś-

cie, nauczyciele mają pracę, a  
nasza młodzież ma s zansę na 
zdobycie gruntownego wyksz-
tałcenia i dobry zawód w przy-
szłości. Ufff, co za ulga… 

Później, już z całym 
spokojem, pani dyrektor, Jo-
lanta Kasperek, mogła, zgod-
nie z tradycją tego dnia, nagro-
dzić swoich pracowników. 
Najp ierw zasłużone brawa 
zebrali jubilaci: 
- 30 lat pracy minęło Arturowi 
Pilarskiemu, 
- 25–lecie  - obchodził Henryk 
Kuźma, 
- 20 lat przepracował Alek-
sander Filipowski. 
Nagrody za wyróżniającą się 

pracę otrzymali: 
- Ewa Pilarska 
- Aneta Ploch 
- Małgorzata Juranek 
- Marzanna Kuźma 
- Dariusz Galla 
- Agnieszka Sosnowska 
- Małgorzata Tatina 
- Ewa Raniczkowska 
- Renata Kwiatek 
 

Wójt Gminy Tarnów 
Opolski, Krzysztof Mutz, rów-
nież zabrał głos. Wręczył spe-
cjalną nagrodę – Nagrodę 
Wójta Gminy - bardzo tym 
wzruszonej p. Mario li Lis i 
złoży ł życzen ia wszystkim 
pracownikom oświaty na ręce 
Pani Dyrektor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzenia składali również 
Rodzice oraz - w imieniu  
wszystkich uczniów - 
Samorząd Szko lny. W miłej 
atmosferze  wszyscy się roz-
staliśmy się – i…  
Wróciliśmy na lekcje!     E. P. 
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„Ludzie ludziom  
zgotowali ten los..” 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 październ ika 2011 
roku uczniowie klas trzecich  
Publicznego Gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim pojechali 
do obozu zagłady Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu. Wy-
jazdy te są już tradycją w 
naszej szko le i organizowane 
są co roku. Nie jest to zwykła 
szkolna wycieczka, gdzie mło-
dzież dobrze się bawi i wesoło 
spędza czas, a mimo to, wyjaz-
dy te mają najwyższą frek-
wencję. Zwykle jedzie sto 
procent naszych uczniów. Nie 
inaczej było w tym roku, w 
dwóch autokarach pojechały 
cztery całe klasy z wychowaw-
cami. Po przybyciu na miejsce 
zwiedzaliś my teren obozu, 

przechodząc przez ko lejne blo-
ki, oglądając muzealne ekspo-
zycje i słuchaliśmy opowieści 
przewodnika o koszmarze ja-
kim dla więźn iów był obóz. 
Trudno uwierzyć, że ludzie 
mogli być dla siebie tak okrut-
ni. Największe wrażenie zrobił 
na wszystkich słynny blok 11, 
zwany blokiem ś mierci oraz 
budynek komory gazowej i 
krematorium. W milczeniu i 
skupieniu młodzież paliła zn i-
cze pod pełną kwiatów ścianą 
śmierci. Po  zwiedzan iu terenu 
obozu w Auschwitz, pojecha-
liś my do Brzezinki, gdzie mo-
gliś my obejrzeć drugą część 
obozu. Podeszliś my do słynnej 
rampy, na której zaczynało się 
obozowe piekło, przeszliśmy 
pod pomnik ofiar obozu i 
ruiny drugiego krematorium. 
Po zwiedzan iu obozowych ba-
raków obejrzeliś my jeszcze 
film nakręcony po wyzwoleniu  
Auschwitz.  

Widać było jak duże 
wrażenie na uczn iach zrobiło  
to, co zobaczy li. Żadna, nawet  

najlepiej przeprowadzona lek-
cja, nie odda koszmaru, jakim 
były: wojna, faszyzm, holo-
caust i obóz zag łady Ausch-
witz - Birkenau. Tu trzeba 
przyjechać, zobaczyć i prze-
żyć. Oświęcim jest miejscem 
szczególnym, n ie tylko dla 
Polaków. Tu umierali wszys-
cy: Polacy, Rosjanie, Niemcy, 
Holendrzy i wiele innych naro-
dowości, ale przede wszyst-
kim, to miejsce zagłady naro-
du żydowskiego. Jest to obiekt 
wpisany na listę Światowego 
Dziedzictwa Przyrody i Kul-
tury UNESCO. Jest on dowo-
dem na to, jak straszna jest 
wojna i przemoc. Do czego 
zdolni są ludzie wyznający 
ideologię nienawiści.  O miejs-
cach takich jak Oświęcim 
trzeba pamiętać, n ie tylko  
przez wzgląd na pomordo-
wanych tam ludzi, ale także po 
to, by ta historia nigdy się nie 
powtórzyła. „Naród, który nie 
zna swojej historii, skazany 
jest na jej powtórne przeżycie” 
               Małgorzata Juranek 

OGŁOSZENIE 
 

minny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnowie 

Opolskim informuje, że w 
styczniu i lutym 2012 roku  
przeprowadzi nabór chętnych 
do kolejnej edycji projektu 
systemowego ,,Małymi krocz-
kami do celu,, współfinanso-
wanego przez Unie Europejską 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Szczegó-
łowe informacje zostaną opu-
blikowane w styczniu 2012 
roku na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Tarnów Opol-
ski, na plakatach umieszczo-
nych na tablicach informacy j-
nych Urzędu Gminy i Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społe-
cznej oraz na ulotkach. Infor-
macji udzielają także pracow-
nicy GOPS-u. Zapraszamy do 
udziału w projekcie. 

Halina Pacholczuk 
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Dzień  
Pracownika Socjalnego 

 
 21 listopada obcho-
dzony jest Dzień Pracownika 
Socjalnego. Choć pracujące w 
naszym GOPS-ie panie – jak 
każdego dnia – wykonywały 
swoje obowiązki, nie brakło  
świątecznego nastroju. Z ży-
czeniami i kwiatami przybyli 
do siedziby Ośrodka Wójt  
Gminy Krzysztof Mutz i jego 
Zastępca Piotr Kozio l. List 
gratulacyjny z życzeniami i 
wyrazami szacunku wysłał też 
do pracowników służb socjal-
nych w całej Polsce Rzecznik 
Praw Dziecka. 
 Redakcja dołącza się 
do życzeń.              In f. własna 

Ważne przypomnienie  
 

a wniosek Komisji Rol-
nictwa, Gospodarki Wod-

nej i Ochrony Środowiska Ra-
da Gminy oraz Urząd Gminy  
przypominają, że jedyny 
punkt odbioru nieczystości 
płynnych w naszej gminie 
znajduje się na terenie oczy-
szczalni w Kosorowicach. 
Prowadzone są kontrole spra-
wdzające sposób pozbywania 
się ścieków przez właścicieli 
posesji nieprzyłączonych do 
kanalizacji. Odprowadzanie 
nieczystości płynnych w inny 
niż przewidują przepisy Spo-
sób podlega karze.      Inf. UG 
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