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Sylwetka 
 

Z panią Gosią nie ma nudy 
  
Z papieru robi kartki, z gipsu 
robi maski, z butelek robi 
lampiony, z filcu - biżuterię, 
dzierga na szydełku, nawet 
potrafi robić meble. Chyba nie 
ma rzeczy, z której pani 
Małgorzata Tatina czegoś by 
nie zrobiła. 
Talent odziedziczyła najpraw-
dopodobniej po ojcu. Majster-
kowanie nie miało przed nim 
tajemnic, a większość domo-
wych sprzętów było jego dzie-
łem. Córka podpatrywała tatę, 
więc w siódmej klasie popro-
siła o… „Małego Majsterko-
wicza”.  
Potem chciała iść do liceum 
artystycznego. Ostatecznie z 
powodu znakomitej rusycyst-
ki, zmieniła zdanie i została 
nauczycielką języka rosyjskie-
go.  Plastyczka jednak nie wy-
prowadziła się nigdy z jej 
głowy. Po rosyjskim przyszły 
kolejne przedmioty, efekt: od 
17 lat uczy w naszej szkole 
podstawowej plastyki i muzy-
ki. Bo muzyka to kolejna z jej 
pasji. 
 - U nas w domu po prostu się 
wspólnie muzykowało, gry i 
śpiewu uczyliśmy się razem z 
mówieniem – wspomina pani 
Gosia. 

Rodzina ma już dosyć 
jej pracy: dzieci wolałyby 
mieć mamę, a mąż żonę w 
domu. Na szczęście wszyscy 
członkowie mają swoje zainte-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
resowania. - Mąż ma gołębie, 
syn Denis odziedziczył  po ma-
mie zdolność do majsterkowa-
nia, młodszy syn Jakub gotuje, 
a córka Oliwia jest aktorką – 
uśmiecha się Tatina. Rodzina 
docenia jej pracę.  

- Na 20. rocznicę ślu-
bu dostałam męski prezent – 
wiertarkę do szkła – mówi 
fanka robienia oryginalnych 
kartek, a ostatnio obcinania 
butelek. Po co? - Robię z nich 
lampiony – wyjaśnia. – U mnie 
nic się nie zmarnuje. 
Wielu ludzi próbowało na-
mówić panią Gosię, żeby 
zrezygnowała z pracy i zajęła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
się tylko swoimi wyrobami.     
- Mam talent do ich robienia, 
ale nie do zarabiania na tym 
pieniędzy - mówi żartobliwie. 
 
Wielokrotnie chciała zrezy-
gnować z części zajęć. Nie-
skutecznie. Zapytana o to, co 
będzie robić za pięć czy 
dziesięć lat, odpowiada. – 
Dalej będę robiła kartki – 
tłumaczy.  Bo kartki z ży-
czeniami to zdecydowanie jej 
największa pasja. Każda jest 
inna, oryginalna, ciekawa i 
pomysłowa, najczęściej skła-
dana np. w pudełko. Najtru-
dniejsza z nich to zdecydo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wanie ta z modelem obiek-
tywu. - To był prezent dla 
kogoś, kto fotografuje – wspo-
mina. – długo myślałam nad 
tym. Wpadłam w zasadzie w 
ostatniej chwili. 
 
Największą karą dla pani 
Małgosi byłoby pozbawienie 
jej rąk chociaż nie do koń-
ca.  - Jednak i tak bym sobie 
jakoś poradziła - uśmiecha się. 
Jeżeli chcecie dowiedzieć się 
czegoś więcej zapraszamy na 
jej bloga: 
artystycznefantazjetatinki.blo
gspot.com    
                   Katarzyna Bartek 
 

‰Poznaj i podaj dalej‘  
 
Uczniowie tarnowskiego gim-
nazjum uczą się operować 
językiem polskim ćwicząc 
dziennikarstwo. 
 
„Bez tytułu”. Tak nazywa się 
szkolna gazetka, którą tworzą 
uczniowie uczestniczący z 
warsztatach dziennikarskich. 
Chwytliwy tytuł jest ważny, 
ale nie najważniejszy. Jak 
należy pisać? 
 
- Rzetelnie, zrozumiale, prosto 
i przede wszystkim ciekawie – 
wskazują młodzi dziennikarze, 
którzy umiejętności ćwiczą 
pisząc krótkie, ale i długie 
artykuły. 
- Te krótsze są trudniejsze, bo 
ciężko jest czasami zmieścić 

dużo informacji z małej notce - 
wyjaśniają. 
Dlatego ważna jest selekcja 
materiału. Z każdego wyda-
rzenia trzeba wybrać to, co 
najważniejsze. 
- Trzeba zastanowić się co jest 
najważniejsze z punktu widze-
nia czytelnika – mówią gimna-
zjaliści. 
Czy w szkolnej gazetce należy 
pisać o wydarzeniach na całym 
świecie? Nie! 
- Takie informacje każdy znaj-
dzie w telewizji i Internecie, 
nas interesuje to, co dzieje się 
i działo wokół nas – tłumaczą 
uczniowie. 
Dlatego w czasie planowania 
gazety skupili się na wieściach 
ze szkoły, opowieściach o 
ciekawych ludziach i… szkol-
nych plotkach. 

- Fajnie jest dowiadywać się 
czegoś o ludziach, których 
znamy – mówią. 
Dziennikarska grupa pracuje 
aktualnie nad opowieściami 
dotyczącymi wsi leżących na 
terenie gminy Tarnów Opol-
ski. 
 - Dlaczego na kosorowiczan 
mówi się „syronie”? – padło 
pytanie. - Wiadomo. Bo robili 
ser – słyszymy często. Ale 
skoro kiedyś ser robiło wszę-
dzie, to dlaczego tylko na 
mieszkańców Kosorowic mó-
wi się właśnie tak?  
- Na razie nie znaleźliśmy 
satysfakcjonującej odpowiedzi. 
Kiedy się dowiemy, na pewno 
o tym napiszemy – zapowia-
dają dziennikarze. 
Podobnie jest z legendą z 
zamku w Nakle. Gdzie był i 

kiedy? Nie wiadomo. Tak 
samo jest z tunelami w 
okolicach Kamienia Śląskiego. 
Nie wiadomo gdzie prowa-
dziły i czemu służyły? Część 
wiedzy na te tematy  zebrał 
Janek Korzeniec i Kasia Bar-
tek. Jak im poszło? Prze-
konajcie się sami. 
Praca nad kolejnymi artyku-
łami wre, wkrótce – miejmy 
nadzieję – ujrzą one światło 
dzienne. W planie zajęć są 
jeszcze warsztaty fotograficz-
ne oraz wizyta w redakcji 
Nowej Trybuny Opolskiej i 
Radia Opole. Czy  któryś z 
gimnazjalnych dziennikarzy 
zostanie tam na stałe? Nie 
wiadomo. 
- Na pewno jeszcze o nas 
usłyszycie – zapewniają mło-
dzi dziennikarze. 
 

Nawet z prostego kawałka drewna pani Gosia potrafi zrobić anioła

„Poznaj i podaj dalej”


