
PAMIĘTAMY! 
 

 Publicznym Gimnaz-
jum w Tarnowie Opol-

skim 9 listopada bieżącego 
roku odbył się uroczysty apel z 
okazji rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
 

Uroczystość przygo-
towali nasi nauczyciele: Hen-
ryk Kuźma i Dariusz Śmi-
chura oraz uczniowie klasy 
III a: Ewa Kowalska, Oliwia 
Tokarska, Natalia Bartyla, 
Weronika Sawicka, Karolina 
Paluszczak i Ewa Janiszew-
ska. Młodzież przypominała 
nam najważniejsze wydarzenia 
i postaci związane z Naro-
dowym Świętem Niepodle-
głości, obchodzonym co roku 
11 listopada, dla upamiętnienia 
rocznicy odzyskania przez Na-
ród Polski niepodległego bytu 
państwowego w 1918 roku, po 
123 latach niewoli. Święto, 
ustanowione w ostatnich la-
tach II RP, przywrócono w 
roku 1989.  

 
11 listopada, po kapi-

tulacji Niemiec na froncie za-
chodnim, zakończyła się I 
wojna światowa. Józef Piłsud-
ski (słynne pseudonimy: Ko-

mendant, Dziadek, Marszałek) 
został Naczelnym Dowódcą 
Wojsk Polskich, powierzono 
mu również misję stworzenia 
nowego rządu. Uczniowie i 
nauczyciele w ciszy i sku-
pieniu przypominali sobie tak 
istotne  dla nas wydarzenia. To 
przecież ważne, żeby znać 
historię swojej rodziny, regio-
nu, ojczyzny… 

 
Podczas apelu docie-

rało do nas nie tylko słowo, ale 
również obraz – organizatorzy  
przygotowali bardzo ciekawą 
prezentację multimedialną, 
którą mogliśmy obejrzeć na 
ekranie. Dzięki temu historia 
naszej, wreszcie wolnej, Oj-
czyzny pełniej i wyraźniej 
trafiała do serc i umysłów 
młodzieży. Uroczystość wzbo-
gacił występ „Śpiewogra-
jów”, przygotowany przez 
opiekunkę grupy Małgorzatę 
Tatinę. 

Wszystkim, którzy 
przygotowali dla nas tę uro-
czystość, pięknie podziękowa-
ła wicedyrektor Ewa Pilar-
ska i my też – Dziękujemy! 

 
Ewa Dąbrowska 

Nauczycielka P.G.  
w Tarnowie Opolskim 

W 

Puchar pojechał do 
Krapkowic 

 
 trzecim już Turnieju 
Siatkówki o Puchar 

Wójta Gminy  Tarnów Opolski 
do rywalizacji  stanęło 5 
drużyn. W ostatnią listo-
padową niedzielę (25.11.) w 
Hali Sportowej pojawili się –
oprócz gospodarzy – gracze z 
Kamienia Śląskiego, Krapko-
wic, Nakła i Strzelec Opols-
kich. Rozgrywki były niezwy-
kle emocjonujące a zawodnicy 
walczyli dając z siebie wszyst-
ko, lecz pamiętano o zasadach 
fair play i podczas meczów 
panowała sportowa atmosfera. 
Turniej wygrała drużyna DTP 
Krapkowice. Puchar, stano-
wiący trofeum Turnieju, jest 
przechodni. Jednak tym razem 
stał się trwałą zdobyczą krap-
kowiczan, gdyż udało im się 
odnieść zwycięstwo po raz 
trzeci. Kolejne miejsca w 
rywalizacji zajęli: II – Tarnów 
Opolski, III – Kamień Śląski. 

Miłym urozmaice-
niem rozgrywek były towarzy-
szące im występy mażoretek z 
zespołu Element – M (Gminny 
Ośrodek Kultury w Tarnowie 
Opolskim) oraz pokaz umie-
jętności karateków z Akademii 
Sztuk Walki Kyokushin Pawła 
Paponia.  

 
 
 
 
 
O zaopatrzenie gast-

ronomiczne zadbała Renata 
Patola i uczennice ze szkol-
nego sklepiku. Technicznym i 
logistycznym przygotowaniem 
Turnieju zajęli się z wielkim 
profesjonalizmem pracownicy 
Hali – Michał Smaroń i Da-
riusz Śmichura.  

W imieniu zawodni-
ków i własnym pragnę ser-
decznie podziękować wszyst-
kim, którzy udzielili imprezie 
wsparcia finansowego i uś-
wietnili swą obecnością tur-
niej. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kieruję do: 
Wójta Gminy Krzysztofa 
Mutza, Przewodniczącego Ra-
dy Gminy Rudolfa Urbana, 
Sołtysa Wsi, radnego RG,  Ja-
na Czecha i radnej RG 
Bożenie Piechówce. 

Specjalne podzięko-
wania składam Szymonowi 
Dydze, spikerowi oraz sę-
dziemu Zbigniewowi Warmu-
zowi. 

Zygmunt Pietruszka 
Organizator Turnieju 

Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury 

i Sportu RG w Tarnowie Op. 
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