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Zespó³ FUKS wraz z instruktorem  
serdecznie dziêkuje za udzia³ i pomoc  

w organizacji imprezy z okazji 10-lecia: 
 

Panu Zygmuntowi Cichoniowi   
Wójtowi Gminy Tarnów Opolski, 
Panu Krzysztofowi Wysdakowi  

Wicestaroœcie Opolskiemu, 
Pani Ewie Loster – Dyrektorowi GOK, 

Pani Barbarze Mientus z Raszowej, 
Panu Romanowi Sitarek, 

Pani Monice Kryli, 
Rodzicom dzieci z zespo³u Fuks  

oraz wszystkim, którzy przybyli na uroczystoœæ 

10 urodziny Fuksa 
 
 W niedziele 25 paŸ-
dziernika przy szczelnie wy-
pe³nionej widowni Oœrodka 
Kultury w Tarnowie Opolskim 
Zespó³ Tañca Nowoczesnego 
„Fuks” z Raszowej obchodzi³ 
swoje 10 – lecie. Za³o¿y³a go 
(w 1997 r.) i do dziœ prowadzi 
Pani Agata Sitarek. Urodzi-
nowe przyjêcie - barwne i cie-
kawe - podzielono na czêœci. 
 W pierwszym odcin-
ku widowiska cofnêliœmy siê 
do pocz¹tków powstania gru-
py. Widzowie mogli obejrzeæ 
multimedialn¹ prezentacjê 
(taniec „Rock and Roll”, 
zdjêcia z wyjazdów i poka-
zów). PóŸniej scen¹ zaw³a-
dnê³y tancerki z pierwszego 
sk³adu: Klaudia Mientus, Ewa 
Joszko, Ania Janiszewska, 
Agata Janiszewska, Agnieszka 
Mientus i Roksana Gordzielik. 
Specjalnie na tê okazjê od 
wrzeœnia wróci³y na próby  
i wytrwale æwiczy³y, by jak 
najlepiej zaprezentowaæ siê 
widowni. Oczywiœcie nie za-
brak³o najm³odszych: Fuksik  
i Mini Fuks uk³adami „Idzie 
Grzeœ”, „Country” i „Owoco-
wy Karnawa³” porwa³y pub-
licznoœæ do tañca.  
 W drugiej czêœci uro-
czystoœci podziêkowano Pa-
niom, które przyczyni³y siê do 
powstania i rozwoju: 
- Agacie Sitarek – naszemu 

wspania³emu instruktorowi, 
- Barbarze Mientus, 
- Marysi Kampa – naszej 

pomys³owej krawcowej, 
- Monice Kryli, 
- Ewie Loster – Dyrektorowi 

GOK. 
Specjalne podziêko-

wania i Dyplom Uznania z r¹k 
Agaty Sitarek odebra³a Ania 
Janiszewska za wytrwa³oœæ  
i zaanga¿owanie. Jako jedyna 
jest w zespole od pocz¹tku 
jego istnienia.  

Po wspomnieniach, 
kwiatach i gratulacjach przy-
szed³ czas na fina³owy show  
z udzia³em zespo³ów Fuks, 
Paradox wraz z instruktorem. 
Nie zabrak³o tak¿e p³on¹cego 
tortu oraz wspólnego tañca 
wszystkich zespo³ów i pub-
licznoœci. Na koniec goœcie  
i publicznoœæ zostali zapro-
szeni na poczêstunek przygo-
towany przez rodziców.  

Krótkie podsumowanie 
naszych dokonañ: 

W latach 1997-2007 
uczestniczyliœmy w 33 festi-
walach i przegl¹dach. Zdoby-
liœmy ³¹cznie 39 miejsc w tym: 
5 wyró¿nieñ, 1 – VI miejsce,  
1 – V miejsce, 1 – IV miejsce, 
11 – III miejsc w tym Br¹zow¹ 
Jod³ê na Festiwalu Harcerskim 
w Kielcach, 13 – II miejsc, 6 – 
I miejsc oraz 1 Nagrodê Pub-
licznoœci i 1 Grand Prix. Dwa 
razy braliœmy udzia³ w Miê-
dzynarodowym Festiwalu Pio-
senki i Tañca w Koninie. 
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