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Niech sobie leje,
tu siê dobrze dzieje...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dwa dni „Pikniku 
rodzinnego” (2-3 czerwca br.) 
przebieg³y pod znakiem 
zmiennej pogody. Jednak  
w namiocie biesiadnym  
i wokó³ niego panowa³a 
niezmiennie atmosfera radoœci 
i doskona³ej zabawy. Ju¿ na 
godzinê przed rozpoczêciem 
programu wokó³ namiotu 
kr¹¿yli pierwsi chêtni. Punk-
tualnie o 1500 przy sto³ach 
instruktorów t³oczy³ siê praw-
dziwy t³um dzieci pragn¹cych 
wzi¹æ udzia³ w „zabawie  
w strzelanego”, czyli zawo-
dach paintballa. Aura w tym 
momencie by³a ³askawa i d³ugi 
sznur chêtnych do strza³ów 
barwnymi kuleczkami farby 
ustawi³ siê karnie. Nie by³o 
przepychanek i wyœmiewania 
– ka¿dy cierpliwie czeka³ na 
swoj¹ kolej. 
 W tym samym czasie 
otworzy³ swoje podwoje 
„Ogród sztuki”. Oko³o 40 
adeptów wypowiedzi plasty-
cznej na pó³torej godziny 
uda³o siê na wêdrówkê po 
œcie¿kach wyobraŸni. Jedynie 
dwie uczestniczki podjê³y 
wyzwanie zmierzenia siê z te-
matem „Wszystko jest two-
rzywem” reszta dzieci ró¿no-
rodnymi technikami, z u¿y-
ciem ró¿norodnych materia³ów 
tworzy³a dzie³a na temat 
„Nasza gmina – jaka by³a, jest 
i bêdzie”. Byli i tacy, którzy 
po prostu chcieli sobie „po-
malowaæ” – na dowolny temat. 
 Jury (z³o¿one z przed-
stawiciela Oœrodka Kultury, 
rodzica oraz osoby niezwi¹-
zanej z ¿adn¹ ze stron) w pocie 
czo³a i pod presj¹ czasu do-
kona³o (nie³atwego) wybory  
najbardziej ciekawych prac  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i nast¹pi³a uroczystoœæ wrê-
czenia medali, pucharów  
i nagród rzeczowych. W imie-
niu Urzêdu Gminy nagrody 
wrêcza³ Sekretarz Gminy Ber-
nard Friedla. Jego uœcisk d³oni 
i gratulacje oraz pami¹tkowe 
zdjêcie – to dodatkowe „bonu-
sy” dla zwyciêzców. 
 Przebieg kolejnego 
punktu programu popsu³a po-
goda – rozpêta³a siê ulewa, 
tote¿ z wielu planowanych 
pokazów pod namiotem pre-
zentowa³ swoje umiejêtnoœci 
jedynie przem¹dry i wielce 
urodziwy pies – w policyjnej 
s³u¿bie. Uroczego czworonoga 
(bardzo cierpliwego) trzeba 
by³o... broniæ przed chêtnymi 
do okazywania mu czu³oœci 
najm³odszymi. 
 PóŸniej m³od¹ wi-
downiê Miœ Teodor zabra³  
w magiczno – muzyczn¹ 
podró¿. Jeszcze nie prze-
brzmia³y oklaski dla Teodora  
i jego ekipy, gdy na scenie 
pojawi³ siê prawdziwy DJ oraz 
zadzia³a³y wszystkie dyskote-
kowe urz¹dzenia. Dymy, bañ-
ki, kolorowe œwiat³a i g³oœna 
muzyka – czyli „po prostu 
dyskoteka”... O tym, ¿e by³a 
udana mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e 
– mimo i¿ minê³a wyznaczona 
pora zabawy („ostatni” utwór 
by³ kilkakrotnie zapowiadany) 
na parkiecie zosta³ spory t³u-
mek dyskotekowiczów skan-
duj¹cy: „nie pój-dzie-my, jesz-
cze chce-my!”. Niestety! By³a 
to ju¿ najwy¿sza „pora na 
dobranoc” i rozbawione dzie-
ciaki musia³y w koñcu ulec 
presji doros³ych. Doczekali siê 
wreszcie i oni, deszcz na 
chwilê przesta³ padaæ – tote¿ 
„wymiana” adresatów zabawy 

siê dokona³a i doroœli „przy 
sobocie po robocie” zaw³a-
dnêli parkietem. Zabawa z zes-
po³em „Universal” skoñczy³a 
siê dobrze po pó³nocy... 
 Drugi dzieñ „Pikni-
ku”, nie odbiega³ nastrojem od 
zwyczajowej festynowej zaba-
wy. No, mo¿e z wyj¹tkiem 
pierwszej pó³toragodzinnej 
czêœci. Wystêpy m³odych 
tancerzy z GOK-u (Fuks, 
Element, Santex) – jak zawsze 
spotka³y siê z ¿ywio³owym 
aplauzem publicznoœci. Jak 
zwykle najwiêksz¹ furorê zro-
bili najm³odsi – Mikroelement 
II – czyli s³odkie „pszczó³ki” – 
zaliczywszy przed tygodniem 
debiut sceniczny – pokaza³y, 
¿e nie straszna im festynowa 
publicznoœæ (i s³usznie!). Kon-
cert popularnych przebojów 
da³y Œpiewograje – czyli 
rozœpiewana dru¿yna harcer-
ska z tarnowskiego gimna-
zjum. 
 A póŸniej – jak to na 
festynie: humor i piosenka 
œl¹ska w wykonaniu zespo³u 
„Bajery”, stare i trochê m³od-
sze przeboje „Od Opola do 
Opola” – w wykonaniu zes-
po³u „New Romantic”. Dla 
pokrzepienia si³ mo¿na by³o 
skorzystaæ z oferowanych dañ 
i napojów. Formacja „Ele-
ment” kusi³a s³odkimi wypie-
kami (autorstwa mam) i aro-
matyczn¹ kaw¹. Wieczorem, 
ci, którzy jeszcze mieli ochotê 
na pl¹sy, bawili siê z zes-
po³ami „Bravo” i „Metrum”. 
Fiku-miku i... po pikniku. Cie-
kawe, które so³ectwo zaprosi 
„Piknik rodzinny” za rok? 

 
Organizatorzy: 

- Rada So³ecka Wsi Tarnów 
Opolski 

- Stowarzyszenie Spo³eczno-
Kulturalne Rozwoju Wsi 

K¹ty Opolskie 
- Gminny Oœrodek Kultury  

w Tarnowie Opolskim 
 

Wsparcia rzeczowego  
i finansowego imprezie 

udzieli: 
- Wójt Gminy Tarnów 
Opolski Zygmunt Cichoñ 
- Lhoist Opolwap S.A. 

Tarnów Op. 
- Fundacja Pomocy 

Potrzebuj¹cym „POLBAU” 
- Zak³ad Us³ug Remontowo – 

Budowlanych „MALIK” 

- PHU Jerzy Dyga – 
Przywory 

- Malarstwo Jan Mróz – 
Raszowa 

- Beata Pasternok 
- Jan Fornol 

- Rada So³ecka Wsi 
Kosorowice 

- Rada So³ecka Wsi K¹ty 
Opolskie 

- Rada So³ecka Wsi Raszowa 
 

Serdeczne podziêkowania za 
pomoc w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu „Pikniku 
Rodzinnego” nale¿¹ siê: 

- Komendantowi 
Miejskiej Policji  

w Opolu 
- stra¿akom z OSP 

Tarnów Opolski 


