
Tak wiele zawdziêczam 
rodzinie... 

 
 Wymienione w tytule 
zdanie by³o myœl¹ przewodni¹ 
przewijaj¹c¹ siê przez spektakl 
s³owno – muzyczno – 
taneczny, jaki widzowie mogli 
obejrzeæ 27 maja br. na scenie 
GOK-u w Tarnowie Op. 
Widowisko „Wszystko co 
kocham...” stanowi³o podsu-
mowanie pracy Oœrodka i jego 
filii w sezonie 2006/2007. 
Poczesne miejsce zajê³y w nim 
uk³ady taneczne, jako, ¿e to 
w³aœnie zespo³y tañca nowo-
czesnego stanowi¹ – najpopu-
larniejsz¹ i przynosz¹c¹ naj-
wiêksze sukcesy – form¹ pracy 
z dzieæmi i m³odzie¿¹. 
 W tym roku pomys-
³em wokó³ którego osnuto fa-
bu³ê scenariusza, by³o „spot-
kanie po latach” trzech (do-
ros³ych ju¿) przyjació³ek z ³a-
wy szkolnej. Przyby³e na zjazd 
klasowy kole¿anki nad albu-
mem ze zdjêciami snu³y 
wspomnienia, opowiada³y  
o swym ¿yciu i sukcesach.  
A wszystko to ilustrowane 
¿ywio³owymi tañcami zespo-
³ów formacji Element, Fuks  
i Santex. W treœæ przedsta-
wienia wplecione zosta³y me-
lodie, grane na instrumentach 
klawiszowych przez uczniów 
ogniska muzycznego oraz pio-
senki œpiewane przez uczest-
ników zajêæ rytmiczno – mu-
zycznych i piosenkarskich. Na 
zakoñczenie wystêpuj¹cy w 
spektaklu zgromadzili siê na 
scenie, by jednym g³osem 
zaœpiewaæ „Rodzinê sw¹ tak 
bardzo kocham!”. 
 Wszyscy prezentuj¹cy 
siê na scenie otrzymali rzêsiste 
oklaski , lecz prawdziw¹ burzê 
braw (i huragan œmiechu) 
wywo³a³ wystêp najmniej-
szych (3-5 lat) „pszczó³ek” – 
czyli grupy rytmiczno–
tanecznej Mikroelement II. 
Maluchy, debiutuj¹c na scenie, 
prezentowa³y szereg niekon-
wencjonalnych zachowañ i ru-
chów – a wszystko z (w³aœ-
ciwym wiekowi) wdziêkiem  
i humorem. Milusiñscy! 
 Na program z³o¿y³y 
siê wystêpy przygotowane 
przez instruktorów i zespo³y: 
- Monika Kryla – Tarnów Op.: 
Element,Mikroelement I, II, III 

- Agata Sitarek – Raszowa – 
Fuks, Mini Fuks 
- Iwona Nikoniuk – Przywory 
– Santex 
- Irena Zielonka – Teatrzyk 
„Mikrus” – dialogi w wyko-
naniu: Pauliny Kaczybury, 
Wioletty Kaczybury, Angeli 
Wójcik 
- Urszula Bartczak – utwory 
muzyczne grane przez Micha³a 
Petruka, Jana Korzeñca, 
Joannê Szymaniec 
- Gra¿yna Seniszyn – piosenki 
w wykonaniu grupy rytmicz-
no–muzycznej z Raszowej  
i Studia Piosenki z Miedzianej 
Dzieci i instruktorzy wdziêcz-
ni s¹ wszystkim wspieraj¹cym 
ich wysi³ki. 
 
Do najhojniejszych sponsorów 
nale¿¹: 
- Wójt Gminy Tarnów Opolski   

Zygmunt Cichoñ 
- Przedsiêbiorstwo LABTAR 

- Biuro Handlowe Janusz 
Antoñczyk – Jastrzêbie Œlaœkie 

- PROFIL – Spó³ka Jawna - 
Kielce 

- Przedsiêbiorstwo Wielobran-
¿owe SIGMA – Kielce 

- Zak³ad Us³ug Remontowo-
Budowlanych MALIK -

Przywory 
- KAMEX – Spó³ka z o.o. - 

Opole 
- BRAMY–DYGA - Przywory 
- Przedsiêbiorstwo Wielobran-

¿owe LUZ - Opole 
- Bank Spó³dzielczy Krap-
kowice O/Tarnów Opolski 

- LHOIST OPOLWAP S.A. – 
Tarnów Opolski 

- Przedsiêbiorstwo Handlowo-
Us³ugowe „Weso³y Borsuk” – 

Tarnów Opolski 
- TECHSERWIS Spó³ka 

Cywilna - Opole 
- Agencja Koncertowo – 

Impresaryjna WOJA - Opole 
- Us³ugi Transportowe – Aneta 

i Jaros³aw Barglik 
 

Wszystkim im dziêkujemy! 
 
Podziêkowania nale¿¹ siê te¿ 
Paniom szyj¹cym kostiumy 
sceniczne.  

S¹ to: 
- Teresa Rygo³ 

- Agnieszka Loster 
- Maria Go³êbiewska 

- Beata Mackiel 
- Maria Kampa 

- Bernadeta Regec 
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Dzieñ Mamy i Taty 
  
          30 maja 2007 ucz-
niowie Publicznego gimnaz-
jum w Przyworach zapre-
zentowali siê w Domu Kultury 
humorystycznym programem 
artystycznym, który przygoto-
wali wraz z nauczycielami 
Jolant¹ Sadowsk¹ i Ma³gorzat¹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cybulsk¹. W ten sposób 
podziêkowali swoim rodzicom 
za trud, poœwiêcenie i wycho-
wanie. W swym programie za-
prezentowali swoje ró¿no-
rodne talenty: baletowe, ope-
rowe, kabaretowe i muzy-
czne. Pogram podoba³  siê wi-
dzom i artystom podziêko-
wano gromkimi brawami.  

Festiwale, prezentacje, 
wystêpy 

 
 Jednym z najbardziej 
licz¹cych siê konkursów na 
tanecznej mapie Polski jest 
Miêdzywojewódzki Festiwal 
Tañca w Czerwionce–Lesz-
czynach (woj. œl¹skie).  
W XII ju¿ edycji festiwalu 
wziê³y udzia³ zespo³y Mikro-
element (Tarnów Op.) oraz 
Fuks (Raszowa). Raszowianie 
wrócili z nagrod¹ za III miejs-
ce a tarnowskie „Weso³e Klau-
ny” otrzyma³y wyró¿nienie. 
 W Wojewódzkim 
Festiwalu Piosenki i Tañca  
w Zawadzkiem I miejsce oraz 
GRAND PRIX wytañczy³ 
zespó³ Element (Tarnów Op.), 
a debiutuj¹cy w konkursowych 
bojach Santex (Przywory) zas-
³u¿y³ sobie na wyró¿nienie. 
 Serdeczne gratulacje 
dla tancerzy, choreografów 
oraz wspó³twórców sukcesów 
– czyli twórczyñ kostiumów,  
a tak¿e rodziców (przy tym 
bêd¹cych najwierniejsz¹ pub-
licznoœci¹)! 
 Choæ zaczê³y siê wa-
kacje zespo³y nie zakoñczy³y 
prób i wystêpów. Coraz czêœ-
ciej na rêce dyrekcji GOK-u 
nap³ywaj¹ zaproszenia dla 
tancerzy do udzia³u w licznych 
imprezach na terenie woje- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wództwa (i nie tylko). Nie 
wszystkim „zamówieniom” 
zespo³y mog¹ sprostaæ lecz 
niektóre przyjmuj¹ – traktuj¹c 
te wystêpy jako promocjê. 
Rozs³awiaj¹ przy tym bowiem 
nie tylko w³asne umiejêtnoœci, 
lecz tak¿e promuj¹ zarówno 
macierzyst¹ jednostkê organi-
zacyjn¹ (czyli Gminny Oœro-
dek Kultury) jak i gminê Tar-
nów Opolski. 
 Tak¹ promocj¹ by³ 
ponad godzinny program 
przygotowany przez Element, 
Mikroelement i Fuks a zapre-
zentowany podczas trwania 
Dni G³ucho³az (na zaproszenie 
organizatorów). Przyjêto tak¿e 
podobne zaproszenie do 
Szczedrzyka oraz Opola 
(festyn organizowany przez 
zak³ady Ovita-Nutricia). Ostat-
ni¹ w tym sezonie prezentacj¹ 
bêd¹ wystêpy podczas Wiel-
kiego Festynu Gminnego  
w Kosorowicach. Choæ w nie-
pe³nym sk³adzie (wyjazdy!) 
tancerze dadz¹ z siebie 
wszystko i...rozpoczn¹ waka-
cyjn¹ przerwê. Spotkaj¹ siê 
ponownie w drugiej po³owie 
sierpnia, bo... trzeba bêdzie 
przygotowaæ siê na Gminne 
Do¿ynki. Ale na razie 
¿yczymy wszystkim udanych 
wystêpów, a póŸniej mi³ych 
wakacji! 

Festiwale, prezentacje,
 wystêpy


