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Nie ma jak u mamy... 
 
W dniu 15.06.2008r. 

Zarz¹d Ko³a DFK w Koso-
rowicach pod przewodnic-
twem Pani Anny Matei zor-
ganizowa³ imprezê z okazji 
Dnia Matki i Ojca. Na spot-
kanie mogli przyjœæ wszyscy 
rodzice niezale¿nie od przyna-
le¿noœci do DFK. Niezawodne 
w tym uroczystym dniu oka-
za³y siê mamy, które stanowi³y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdecydowan¹ wiêkszoœæ z kil-
kudziesiêciu goœci. Ojców 
mo¿na by³o policzyæ na 
palcach jednej rêki, nad czym 
szczególnie ubolewali organi-
zatorzy spotkania. Do dnia 
dzisiejszego nie uda³o siê nies-
tety ustaliæ przyczyny nieobe-
cnoœci ojców, w zwi¹zku z 
czym w przysz³ym roku pro-
ponujê, aby wys³aæ im nakazy 
osobistego stawienia siê, jak 
do poboru. Czy to pomo¿e nie 
wiadomo, ale trochê dyscy-
pliny jeszcze nikomu nie za-
szkodzi³o. J 

Ci, którzy zdecydo-
wali siê przyjœæ nie ¿a³owali, 
bo oprócz poczêstunku z³o¿o-
nego m.in. z tradycyjnego œl¹-
skiego ko³ocza mogli te¿ po-
dziwiaæ wystêpy zespo³u œpie-
waczego Kosorowiczanki, po-
s³uchaæ wierszy przygotowa-
nych specjalnie na t¹ okazjê,    
a tak¿e wspólnie poœpiewaæ. 
Przy niektórych piosenkach 
mamom ciê¿ko by³o opanowaæ 
wzruszenie. Dla równowagi, 
¿eby nasze mamy nie utonê³y 
we ³zach El¿bieta Reinert – 
etatowy kabareciarz –brawu-
rowo zaprezentowa³a autorski 
monolog o pielêgnowaniu uro-
dy, napisany w gwarze œl¹-

skiej, przy którym wszyscy 
œmiali siê do rozpuku. Naj-
milsze chyba jednak by³o 
recytowanie przez dzieci wie-
rszy z okazji Dnia Matki. 
Pewnie ka¿da mama potwie-
rdzi, ¿e nie ma piêkniejszego 
widoku ni¿ dziecko dekla-
muj¹ce wiersze w dniu jej 
œwiêta. 

Pamiêtajmy te¿, ¿e 
my doroœli w ten szczególny 
dzieñ równie¿ powinniœmy od-
wiedziæ swoje mamy i z³o¿yæ 
im ¿yczenia, bo niezale¿nie od 
wieku jesteœmy ich dzieæmi     
i ich los nie powinien byæ dla 
nas obojêtny. 
Wszystkie mamy serdecznie 
dziêkuj¹ Zarz¹dowi Ko³a DFK 
w Kosorowicach, a w szczegó-
lnoœci pani Renacie Kowol za 
przygotowanie artystyczne 
imprezy. 

Tomasz Rega 
 
  

Z okazji Dnia Dzie-
cka pani dyrektor szko³y         
w K¹tach Op. J.Korzec zrobi³a 
uczniom du¿¹ niespodziankê: 
plac zabaw      z piaskownic¹ 
wype³nion¹ z³ocistym, sypkim 
piaskiem, przyjemnym dla r¹k 
i nóg. No i zaczê³o siê! 
Skakanie do piasku, zakopy-
wanie w piasku, budowanie 
zamków, fortec, tuneli, murów 
obronnych, le¿enie na piasku, 
rozmowy w piasku.... Bawili 
siê wszyscy od pierwszokla-
sistów do szóstoklasistów. Na-
wet nauczycielki pilnuj¹ce 
uczniów przy zabawie dys-
kretnie zdjê³y klapki, by z³o-
cisty piasek wymasowa³ im 
stópki.  
                A Dzieñ Dziecka by³ 
super! Panowie wuefiœci zor-
ganizowali swoim pociechom 
rozgrywki sportowe: dwa og-
nie, przeci¹ganie liny, wyœcigi 
rzêdów przy wiernym dopingu 
wychowawców. Potem by³y 
lody, kie³baski z grilla, sok  
i znowu wybory Ma³ej Miss, 
œpiew i piosenki. A na koniec 
zabawa w ukochanej piasko-
wnicy, na huœtawkach, koni-
kach, drabinkach... 

Dzieñ Matki w  
K¹tach Op. 

 
Tradycj¹ szko³y pod-

stawowej w K¹tach Opolskich 
s¹ coroczne obchody Dnia 
Matki. Na uroczystoœci tej 
goœcimy mamy z K¹tów Op., 
Miedzianej i Przywór. W tym 
roku impreza odby³a siê 28.05, 
uczniowie zaprezentowali siê 
w ró¿norodnym repertuarze 
pod wzglêdem jêzykowym      
i tematycznym. W jêzyko-
wym, bo prezentacja odby³a 
siê po polsku, po niemiecku, 
po angielsku i po œl¹sku; 
tematycznym, bo by³y wiersze, 
inscenizacje, przedstawienia. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Rozpoczê³y pierwsza-
ki wi¹zank¹ wierszy „Za co 
kocham swoj¹ mamê”, z któ-
rych wynika³o, ¿e mama to 
tak¿e fryzjerka, projektantka 
mody, nauczycielka, pielêgnia-
rka, ksiêgowa, krawcowa i 
praczka i „jak ona znajduje 
czas, na to, by tak bardzo 
kochaæ nas.” W jêzyku nie-
mieckim wyœpiewano dwie 
inscenizacje: „Biene Maja”, do 
której uroczo pl¹sali po-
cieszny Gucio-Szymon i ma-
lutka Maja-Patrycja z klasy V. 
Publicznoœæ oklaskami bra³a 
udzia³ w ich tañcu. „Dornro-
schen” (Œpi¹ca Królewna) 
obudzona przez królewicza 
„ca³usem z daleka” tak¿e 
bardzo siê podoba³a. Równie¿ 
królewicz mia³ wielki udzia³  
w uratowaniu „Królewny 
Œnie¿ki” przedstawionej przez 
trzecioklasistów. Czerwone 
krasnoludki wspaniale œpiewa-
³y: „My jesteœmy krasnoludki 
hopsasa, hopsasa, pod grzyb-
kami nasze budki.” Przebieg³a 
czarownica - Daria nie da³a im 
rady, bo za ka¿dym razem 
ratowa³y Œnie¿kê. Przery-
wnikiem pomiêdzy insceniza-
cjami by³y wiersze „Mother’s 
Day”  wyg³oszone w jêzyku 
angielskim. Na koniec czêœci 
artystycznej krótkie przed-
stawienie w gwarze œl¹skiej 
przygotowane na konkurs 
”Œl¹skie beranie”  pt. „Darcie 

pierza”. Czego tam nie by³o! 
Kafej, ko³ocz œl¹ski, dwie 
s¹siadki, paniusia z miasta, 
o³meczka z o³p¹ w laciach, 
którzy pomimo staroœci „wci¹¿ 
siê przaj¹”, klachy przy darciu 
pierza. Znakomita gra aktorów 
z klasy V, zw³aszcza Madzi  
w roli starej o³meczki. Na 
koniec zaprezentowa³ siê naj-
wiêkszy ch³opak w szkole, 
Szymon, który przedstawi³ 
nowa wersjê „Lokomotywy” 
po... Œl¹sku! 
        Po skoñczonej czêœci 
artystycznej mamy uda³y siê 
na poczêstunek, sk³adaj¹cy siê 
z kawy i ciastek, gdzie przy 
rozmowach mi³o up³yn¹³ im 
czas. Obok ka¿dego na-krycia 
le¿a³a piêkna laurka, wykona-
na specjalnie dla mam z okazji 
ich œwiêta. Imprezê przygoto-
wa³y nauczycielki: S. Michala, 
A. Trefler, D. Piñkowska, 
A.Kaczkowska, S. Firlus. 

 
 

Dzieñ Dziecka

10 lat firmy MALIK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 lipca 1998 roku 
pan Rudolf Malik zarejes-
trowa³ dzia³alnoœæ nowej firmy 
remontowo - budowlanej w 
gminie Tarnów Opolski. Dziœ 
mija ju¿ 10 lat funkcjonowania 
firmy MALIK na naszym 
terenie – jest wiêc pierwsza 
okazja, by œwiêtowaæ. Zak³ad, 
który zaczyna³ od 3 pracow-
ników, dziœ zatrudnia ich ju¿ 
20, w tym uczniów kszta³-
c¹cych siê w zawodach bran¿y 
budowniczej. Pracownicy poza 
godzinami pracy tworz¹ zgra-
n¹ dru¿ynê pi³karsk¹, która 
regularnie æwiczy i raz na jakiœ 
czas spotyka siê w rozgryw-
kach miêdzyfirmowych z In-
nymi zespo³ami. 

Z okazji 10-lecia fir-
my odby³a siê kameralna im-
preza okolicznoœciowa w 
Przyworach, na któr¹ zapro-
szono wszystkich pracowni-
ków oraz przedstawicieli za-
przyjaŸnionych, wspó³pracuj¹-
cych firm.  


