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„Cz³owieczy los nie jest bajk¹ 
ani snem...” 

 
W tym roku szkolnym 

25 – lecie pracy pedagogicznej 
obchodzi³a Pani Ewa Pilarska, 
która od 8 lat pe³ni równie¿ 
funkcjê v-ce – dyrektora 
gimnazjum. 

Za swoj¹ pracê dy-
daktyczno – wychowawcz¹ 
otrzyma³a list gratulacyjny, a 
za wzorowe wype³nianie 
powierzonych obowi¹zków – 
Nagrodê Dyrektora Szko³y. 

Jubilatce dziêkujemy 
za wspólne lata pracy i ¿y-
czymy, by przesz³oœæ by³a dla 
Niej czarownym wspomnie-
niem, a przysz³oœæ nios³a w 
darze „pe³n¹ owoców misê”. 
J.Kasperek – dyrektor szko³y 

 
„Krasnoludki nam nie pomog¹ 

(niestety)...” 
 

A szkoda, bo pracy 
jest du¿o i ka¿da pomoc jest 
mile widziana, a krasnoludki 
s¹ bardzo spostrzegawcze, 
bogate wielowiekowym doœ-
wiadczeniem i, jak pokaza³o 
przedstawienie przygotowane 
przez Panie: Anetê Ploch i 
Ma³gorzatê Tatinê, ¿adnego 
wysi³ku siê nie boj¹! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia: 12.10.2009 ro-
ku, w goœcinnych progach 
GOK–u, mieliœmy niew¹t-
pliw¹ przyjemnoœæ ogl¹daæ 
przesympatyczn¹ inscenizacjê, 
w której, pod czujnym okiem 
wy¿ej wspomnianych Pañ, 
piêknie wyst¹pili uczniowie 
klasy III A i nasze niezas-
t¹pione Œpiewograje. Bardzo 
Wam dziêkujemy – to by³ naj-
milszy prezent! 

Œwiêto Edukacji Na-
rodowej jest równie¿ okazj¹ do 
uhonorowania tych wszyst-
kich, którzy w minionym roku 
szkolnym szczególnie zas³u¿y-
li na wyró¿nienie. 
Nagrodê Dyrektora Szko³y za 
wybitne osi¹gniêcia w pracy 
dydaktyczno – wychowawczej 
otrzyma³y Panie: Ma³gorzata 

Juranek, Renata Patola, Ma-
rzanna KuŸma, Ewa Ranicz-
kowska.  
Na wniosek dyrektora gimnaz-
jum – Nagrodê Wójta – za 
rozs³awianie imienia naszej 
szko³y, za uœwietnianie ka¿dej 
gimnazjalnej imprezy i Uro-
czystoœci – otrzyma³a Pani: 
Ma³gorzata Tatina. 
Codzienne ¿ycie szko³y, jej 
normalne funkcjonowanie, by-
³oby niemo¿liwe bez du¿ego 
zaanga¿owania w realizacjê 
swoich zadañ równie¿ praco-
wników niepedagogicznych 
gimnazjum: Pani Izabeli 
Bieniek–Ko³odziej, Pana Teo-
fila Jafernika, Pañ: Urszuli 
Piechoty i Cecylii Wac³aw-
czyk. Za swoj¹ pracê tak¿e 
zostali wyró¿nieni i nagro-
dzeni przez Pani¹ Dyrektor 
Jolantê Kasperek. 

Samorz¹d Szkolny 
Publicznego Gimnazjum w 
Tarnowie Op. równie¿ przyz-
na³ swoje nagrody (w g³oso-
waniu brali udzia³ wszyscy 
uczniowie!) nauczycielom w 
nastêpuj¹cych kategoriach: 
- nauczyciel z klas¹ i na-

uczyciel mega sprawiedliwy 
– oba wyró¿nienia zdoby³a: 
Pani Renata Patola! 

- „w dechê facet, co czuje 
bazê i kuma czaczê” – tu 
zwyciê¿y³ Pan: Bart³omiej 
Kindrat. 

Œwiêto edukacji jest 
œwiêtem wszystkich nauczy-
cieli, pracowników niepedago-
gicznych i, oczywiœcie, ucz-
niów. Oni te¿ zostali „posta-
wieni przed tablic¹” przez 
swój samorz¹d.  
W powszechnych wyborach: 
Daniel Stupak zosta³ uznany 
za posiadacza najbardziej 
zniewalaj¹cego uœmiechu, Ra-
fa³ Sparwasser - to nasz gim-
nazjalny playboy, a Pawe³ 
Kobiœ uzyska³ tytu³ (cokol-
wiek by on nie znaczy³): 
„because I love you so much”.  
 

Korzystaj¹c z okazji – 
¿yczê wszystkim nauczycie-
lom, pracownikom niepedago-
gicznym oraz uczniom: du¿o 
si³, samozaparcia, mnóstwa 
powodów do radoœci, a jak 
najmniej: k³opotów i zmart-
wieñ. Wszystkiego najlep-
szego!                 

       Ewa Pilarska 
v-ce dyrektor szko³y 

Œwi¹teczny Kiermasz 
 
W dniu 6 grudnia, 

czyli w Miko³ajki, Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna w 
Tarnowie Opolskim po 
raz drugi zorganizowa³a 
kiermasz œwi¹teczny. 
Mimo nienajlepszej po-
gody impreza cieszy siê 
co raz wiêksz¹ popular-
noœci¹, o czym œwiadczy 
bardzo du¿a frekwencja. 
O godz. 14 imprezê roz-
pocz¹³ wystêp grupy 
instrumentów dêtych pod 
dyrekcj¹ Pana  Teodora 
Glenska. Nastêpnie w 
okolicznoœciowych prze-
dstawieniach artystycz-
nych wyst¹pi³y Dzieci 
Marii przygotowane 
przez siostrê katechetkê, 
dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Tarnowie 
Op. oraz Publicznej 
Szko³y Podstawowej w 
Tarnowie Op. i fili w 
Kosorowicach. Na koniec 
wyst¹pi³ zespó³ Œpiewo-
graje przygotowany przez 
Pani¹ Ma³gorzatê Tatina. 
W trakcie imprezy mo¿na 
by³o zaopatrzyæ siê w 

œwi¹teczne wypieki, de-
koracje i choinki. Na 
miejscu serwowano gor¹-
ce napoje i posi³ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogato zaopatrzone sto-
iska przygotowali: DFK 
Tarnów Op., Publiczna 
Szko³a Podstawowa w 
Tarnowie Op., Rada Ro-
dziców Publicznego Gi-
mnazjum w Tarnowie 
Op., Publiczne Przed-
szkole w Tarnowie Op. 
oraz Marjanki – wszyst-
kie te instytucje w pew-
nym stopniu przyczyni³y 
siê do organizacji kier-
maszu.  
Jak przysta³o na 6 gru-
dnia – nie oby³o siê bez 
œw. Miko³aja, który 
obdarowywa³ uczestni-
ków s³odyczami. Organi-
zatorzy sk³adaj¹ serde-
czne podziêkowania za 
wszelk¹ okazan¹ pomoc. 

Miko³aj 2009 
 
W poniedzia³ek 07.12.2009r. 
dzieci z Kosorowic odwiedzi³ 
Œw. Miko³aj. Jak zwykle przed 
jego przybyciem da³o siê  
 
 
 
 
 
 
 
zauwa¿yæ u dzieci nerwowe 
wyczekiwanie. Na szczêœcie 
Miko³aj okaza³ siê bardzo 
punktualny i o umówionej go-
dzinie przywita³ wszystkich 
uczestników. Pierwsze lody 
zosta³y szybko prze³amane i 
dzieci z przedszkola i szko³y 
podstawowej w Kosorowicach 
zasypa³y Miko³aja wystêpami 
artystycznymi. W zamian Mi-
ko³aj, pomimo zaawansowane-
go wieku, bawi³ siê razem z 

 
 
 
 
 
 
 
 
nimi w najlepsze tworz¹c ta-
neczne wê¿e i kó³ka. Kiedy 
Miko³aj stwierdzi³, ¿e dzieci 
by³y grzeczne i nacieszy³ siê 
ich wystêpami, zasiad³ godnie 
na tronie i obdarowa³ wszyst-
kie dzieci prezentami. Nastêp-
ne odwiedziny za rok.  
Organizatorzy: 
Rada So³ecka Kosorowic, 
Ko³o Mniejszoœci Niemieckiej, 
Ksi¹dz Piotr Janoszka, 
Szko³a Podstawowa w Koso-
rowicach, Przedszkole w Ko-
sorowicach, Jerzy Schneider, 
So³tys Kosorowic. 

Wszystkim serdecznie 
dziêkujemy 


