
O, mamo! Tak bardzo 
cię kocham! 

 
  Zewsząd napłynęły 

do Redakcji sprawozdania z 
licznych uroczystości, jakie 
dzieci wraz z opiekunami 
przygotowały dla swoich ma-
tek, mam, mamuś. To piękne 
święto nie ma chyba ani jed-
nego przeciwnika. Wszystkie 
dzieci – od najmniejszych do 
tych już całkiem dorosłych – w 
tym dniu składają życzenia. 
Nawet największy łobuz stara 
się wówczas sprawić swojej 
mamie przyjemność. Laurki, 
kwiaty, upominki i buziaki, 
wiersze i piosenki - wszystko to 
spotyka się z ciepłym 
przyjęciem i wdzięcznością 
mam, które cieszą się i 
wzruszają. Uroczystości z 
okazji Dnia Matki organizo-
wane były przez szkoły, przed-
szkola, biblioteki, koła Mniej-
szości Niemieckiej, Rady So-
łeckie, parafie… Życzenia dla 
mam wypowiadano nie tylko w 
ojczystym języku (otrzyma-
liśmy doniesienia, że mówio-
no, recytowano i śpiewano po 
polsku, niemiecku, w gwarze 
śląskiej, a nawet włosku!). 
Niektóre uroczystości przybra-
ły formę Święta Rodziny.  

Obiema rękoma pod-
pisujemy się pod wszystkimi 
życzeniami. My też mamy ma-
my, którym z tej okazji nie za-
pomnieliśmy złożyć życzeń. 
Dziękujemy, za wszystkie ko-
respondencje, w których opi-
sane zostały poszczególne uro-
czystości, lecz nie możemy ich 
wszystkich zamieścić. Prze-
praszamy, za to! Doceniając 
codzienną pracę wszystkich 
matek, ich bezwarunkową mi-
łość i wielkie serce jeszcze raz 
życzymy im w imieniu ich 
dzieci i własnym – niech żyją 
nam 200 lat, zawsze piękne, 
zdrowe i szczęśliwe!  

W imieniu wszystkich dzieci  
i własnym Redakcja 

 
Tato, jesteś ważny! 

 
Wkrótce Dzień Ojca. 

Ma trochę krótszą historię niż 
Święto Wszystkich Mam, lecz 
przecież w rodzinie pełni także 
bardzo ważną rolę. Dlatego 
wraz z wszystkimi pociechami 
składamy wszystkim ojcom 
najlepsze życzenia. Życzymy 
im, aby poświęcając się pracy 
dla najbliższych, nie zapom-
nieli, że rodzina tak samo jak 
środków na utrzymanie potrze-
buje ich obecności. Niech ma-

ją pracę, która przynosi zado-
wolenie, uwalnia od troski o 
byt, lecz także czas - na od-
poczynek i zabawę. Niechaj dla 
swych dzieci mają uśmiech i 
dobre słowo, stanowią dla nich 
autorytet i oparcie. Tato, 
kocham cię, jesteś dla mnie 
ważny, bądź przy mnie, gdy 
cię potrzebuję! – wołają 
dzieci. Żyj długo w zdrowiu  i 
szczęściu! 

Do życzeń dzieci 
dołącza Redakcja 

             Wszystkim dzieciom 
od 0 do 100 lat śmiechu na co 
dzień, radosnych dni i spo-
kojnych nocy, bezpiecznego 
domu, przyjaznego środo-
wiska, wspaniałych marzeń i 
rodziców, którzy zawsze ma-
ją dla nich czas oraz pięk-
nych przyjaźni 

 
W imieniu Wójta Gminy, Rady 
Gminy i wszystkich dorosłych 

 
Życzy Redakcja 

Muzyka, śpiew i taniec 
niwelują granice 

 
Jak co roku, także i 

teraz (13.05 – 17.05.2013r.) 
odbyła się wymiana polsko – 
niemiecka, która od samego 
początku obejmuje szkoły: 
Verbundschule Hille, Ober-
schule Brück, Publiczne Gim-
nazjum w Tarnowie Opolskim 
oraz Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Tarnowie Opolskim. 
Tym razem spotkaliśmy się w 
schronisku młodzieżowym nad 
rzeką Wezerą. Chodziliśmy na 
spacery do miasta i na zakupy. 
Poznaliśmy legendę: Der 
Rattenfänger von Hameln, któ-
rą jej bohater osobiście nam 
przedstawił. W czasie wymia-
ny mieliśmy także liczne próby 
tańca i śpiewu – w ten sposób 
przygotowywaliśmy się do 
koncertu, który odbył się 
czwartego dnia w szkole w 
Hille. Występ można zaliczyć 
do udanych - świetnie się ba-
wili i występujący, i publicz-
ność. Po koncercie odwiedzi-

liśmy jeszcze miasto Minden, 
gdzie redaktorzy miejscowego 
radia i gazety przeprowadzili z 
nami wywiad. 

Jednak nie cały czas 
spędzaliśmy na zwiedzaniu i 
próbach. Poznaliśmy i spotka-
liśmy naszych rówieśników, z 
którymi dogadywaliśmy się 
bez większych problemów – 
oczywiście: po niemiecku. 
Graliśmy wspólnie w piłkę 
nożną, siatkówkę, muzykowa-
liśmy na gitarach i śpiewa-
liśmy. Czas spędziliśmy cie-
kawie, poznaliśmy nowych 
kolegów. Myślę, że utrzymamy 
kontakt z nowo poznanymi 
osobami, a także z zaprzyjaź-
nionymi przy okazji poprzed-
nich wizyt. 

Chcielibyśmy podzię-
kować paniom: Małgorzacie 
Nowak – Daniel i Ewie 
Pilarskiej za opiekę i możli-
wość dobrej zabawy. 

 
Kristina Miklis – uczennica 
Publicznego Gimnazjum w 

Tarnowie Opolskim 
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