
 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

w Skrbeńsku  

 

Witaj szkoło, Jubilatko, Stulatko, Starowinko.  

 

Miałem przyjemność pracować u Ciebie od lutego 1982 roku do sierpnia 1985 roku.  

Taki malutki czasu kawałeczek w Twoim Stuleciu, taki epizodzik, a jednak dla mnie bardzo ważny. 

Wszystko wokół Ciebie było dla mnie inne, bajkowe, egzotyczne.  

 

Bo pomyśl, miejscowość, w której się znajdujesz to ewenement na skalę Polski...  

cztery spółgłoski obok siebie: S, K, R, B - fajne?  

Też tak myślę. Wokół mnóstwo zieleni, a za miedzą zagranica.  

 

Była klasa, w której były uczennice o nazwiskach: Staszek, Witek, Wojtek,  

a wychowawczynią była Pani... Marek.  

Był uczeń, który się nazywał tak jak dwa miasta i wcale nie Wodzisław Ostrawa, a... Jarosław Parma.  

Czyż to nie interesujące, kuriozalne (?).  

 

Ale byli też zwyczajni - niezwyczajni: Józek Gaszczyk, Bogdan Palowski, Piotruś Muras  

z bratem bliźniakiem, Darek Wolak, Iwonka, która wtedy nie miała racji... oj długo by wymieniać.  

 

Był polonista Andrzej Milejski, który zginął śmiercią taternika.  

Nie znałem go osobiście, ale jego poezję wykorzystałem w antologii "Kiedy budzi się we mnie poeta",  

w ramach Rybnickich Dni Literatury.  

 

Była Pani woźna Bizoniowa i był Pan woźny Karasek. Panie: Róża, Anna, Janka, Helenka,  

byli Panowie i była Pani Dyrektor pleno titulo Jolanta Surma.  

Ci którzy ją skrzywdzili powinni się dziś pokłonić, albo przynajmniej mocno zaczerwienić.  

Pewnie siedzi teraz na jakimś obłoczku obok Andrzeja Milejskiego i uśmiechają się do nas,  

a Pan Karasek dba o to by im było ciepło.  

 

Szkoło Kochana! Kiedyś pojechałem na Mazury, do leśniczówki Pranie.  

Rozmawiałem z zięciem Twego patrona, mężem Pani Kiry,  

bo chcieliśmy z Jolą bardziej Ci tego patrona przybliżyć.  

Chcieliśmy, ale zabrakło nam czasu. Przepraszamy.  

 

Sto lat.  

Niezliczona ilość epizodów, wspomnień takich jak to.  

 

Życzę Ci Szkoło następnej setki jeszcze bardziej barwnej od tej,  

a SKRBeńsku, by Cię NIGDY NIKOMU nie oddano.  

 

Twój  

Piotr Gabriel Skorupa  

 

W maju anno domini 2004, w Gelsenkirchen, w Niemczech.  

 

 

 


