
„To, co robisz teraz,  
może ocalić przeszłość  

i w konsekwencji zmienić 
przyszłość”. 

 
Ta myśl Pabla Coelho 

mogłaby stać się mottem tar-
nowskich gimnazjalistów, któ-
rzy od października ubiegłego 
roku, aż do lutego w roku 
bieżącym uczestniczyli w pro-
jekcie „Domy z przeszłością”. 
Uczniowie II b wraz z nau-
czycielką sztuki i muzyki  
Małgorzatą Tatiną  postano-
wili zbadać historię najcie-
kawszych budowli w gminie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczególnie zainteresowały 
ich domy już na pierwszy rzut 
oka wyglądające na takie, 
których mury zasiedlało nie-
jedno pokolenie. Ponieważ do 
klasy uczęszczają osoby za-
mieszkałe w Tarnowie, Nakle i 
Kosorowicach wspólnie zade- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cydowano, że uczniowie spró-
bują poszperać w rodzinnych 
miejscowościach. Niestety, nie 
wszędzie się to udało. Młodzi 
ludzie nieraz spotkali się z 
brakiem odzewu, z problemem 
dotarcia do wiarygodnych in-
formacji czy też z odmową 
współpracy. Trzeba podziwiać 
ich determinację, nakład pracy 
i „umiejętności negocjacyjne”, 
gdyż mimo wspomnianych ut-

rudnień, efekt pracy całej kla-
sy jest naprawdę imponujący! 

Mogli się o tym prze-
konać wszyscy, którzy 19 
lutego przybyli do szkolnej 
sali gimnastycznej na  wido-
wisko. Już w progach szkoły 
widzowie mogli się poczuć 
szczególnymi, niecierpliwie 
oczekiwanymi  gośćmi. Witani 
przez ubranych w kostiumy 
aktorów, z atencją prowadzeni 
byli na miejsce – gdzie cze-
kały na nich stoliki, bufet z 
kawą i herbatą oraz słodkoś-
ciami (tu ukłon w stronę 
mam), a także okolicznościo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wa wystawka obrazująca do-
konania projektowe. Widzo-
wie z wolna zapełniający salę  
zaciekawieni zerkali na scenę, 
gdzie  - oprócz dekoracji – 
rozstawiono 2 duże ekrany, na 
których widniał napis z tytu-
łem projektu. Spektakl, który  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozegrał się przed oczami 
publiczności, przygotowano z 
wykorzystaniem różnorodnych 
środków artystycznej ekspresji 
– łącznie z nowymi mediami 
(w końcu mamy XXI wiek!). 
Były więc scenki teatralne, 
prezentacja komputerowa,  
ruch sceniczny - także wykra-
czający poza obręb „sceny” 
(aktorzy spacerowali wśród 
publiczności) - muzyka i pio- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
senka, efekty dźwiękowe i 
filmowe, animacje plastyczne. 
Treścią przedstawienia były 
dzieje 8 budynków w miej-
scowościach Tarnów Opolski 
i Nakło. Podróż przez czas i 
przestrzeń zaznajomiła wi-
dzów z historią ich powstania, 
zmian w konstrukcji, wyglą-
dzie i przeznaczeniu, kolejny-
mi właścicielami, czasem dra-
matycznymi wydarzeniami ja-
kie miały w nich miejsce. A 
wszystko opowiedziane w cie-
kawy, niebanalny sposób!    
Obserwatorzy widowiska gro-
mkimi brawami nagrodzili 
twórców tego – ze wszech 
miar udanego – przedsięwzię-
cia. Gratulacje za pomysły i 
wykonanie! 

Cały spektakl został 
zarejestrowany, dzięki czemu 
zostanie zachowany w zapisie 
cyfrowym. Ponadto młodzi 
ludzie opracowali broszurkę: 
„Domy z przeszłością. His-
torie wybranych budowli z 
terenu wsi: Tarnów Opolski i 
Nakło”, w której zawarli 
efekty poszukiwań. Zachęcam 
do lektury – zapewniam, że 
warto! W wydruku znajdą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Państwo wiele ciekawych, 
niekiedy zaskakujących, a na-
wet mrożących krew w żyłach 
historii. 

Na prośbę uczniów i 
ich opiekunki  przekazuję też 
podziękowania wszystkim, 
którzy przyszli z pomocą 
młodym ludziom, udzielając 
wielu informacji i angażując 
się w projekt. Szczególnie 
cenna okazała się wiedza pań: 
Anieli Fikus z Tarnowa 
Opolskiego i Gizeli Fikus z 
Nakła (zbieżność nazwisk 
przypadkowa).  

Warto zachować dla 
potomności i utrwalić historię. 
Chętnie zaangażuję się osobiś-
cie w dokumentowanie historii 
Tarnowa i innych miejsco-
wości gminy. Wszystkich, któ-
rzy zechcą przekazać lub wy-
pożyczyć prywatne archiwa, 
zbiory fotografii lub opowie-
dzieć ciekawe historie nadal 
istniejących budynków zachę-
cam do podzielenia się swoją 
wiedzą. Proszę o kontakt na 
adres Redakcji koresponden-
cyjnie lub drogą elektroniczną 
za pośrednictwem GOK-u.  

Irena Zielonka 
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Projekt edukacyjny   
„Z tolerancją na ty” 

 
24.01.2013r. w godzi-

nach przedpołudniowych w  
Publicznym Gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim odbyła się 
prezentacja projektu eduka-
cyjnego   pt.  „Z tolerancją na 
ty ”, w czasie której uczniowie 
klasy IID  prezentowali efekty 
trzymiesięcznej pracy. Posz-
czególne grupy otrzymały za-
dania do zrealizowania i skru-
pulatnie je wykonywały. Pod-
czas prezentacji  uczniowie 
przygotowali prezentację mul-
timedialną dotyczącą podsta-
wowych zagadnień związa-
nych z tolerancją oraz przeja-

wami dyskryminacji. Grupa 
dziennikarska przygotowała 
relację z przebiegu całego 
projektu. Podczas spotkania 
grupa teatralna przedstawiła 
autorski spektakl pt. „Pewnego 
razu…”, który dotyczył pro-
blemów związanych z niepeł-
nosprawnością i tolerancją 
wśród młodych ludzi. Spektakl 
wzbudził wiele emocji i wzru-
szeń. Sala przystrojona została 
w prace uczniów oraz w 
„drzewo tolerancji”, symboli-
zujące jedność dla ras ludz-
kich. Prezentacja projektu była 
przeznaczona dla uczniów 
Publicznego Gimnazjum, ucz-
niów 6. klas Szkoły Podsta-
wowej oraz dla rodziców. 

Agnieszka Sosnowska 


