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Tak mówi¹... 
 "wystarczy tylko chcieæ". 

Wystarczy chcieæ 
 aby by³o kolorowo. 

Wystarczy chcieæ, uwierzyæ.  
I byæ pewnym siebie. 

Ale pamiêtajmy, ¿e “Nie 
wystarczy coœ wiedzieæ, 

trzeba te¿ to umieæ 
zastosowaæ; 

nie wystarczy chcieæ, trzeba 
równie¿ dzia³aæ.” 

Tymi s³owami instruktorzy 
GOK-u przywitali (25 maja br. 
w sali widowiskowej Oœrodka 
Kultury) publicznoœæ na  poka-
zie muzyczno – tanecznym 
„Wystarczy chcieæ”. Impreza 
by³a podsumowaniem i przed-
stawieniem efektów rocznej 
pracy podopiecznych i pra-
cowników. Na scenie swoje 
umiejêtnoœci zaprezentowali: 
Zespó³ Tañca Nowoczesnego 
FUKS z Raszowej, Formacja 
Taneczna Element z Tarnowa 
Opolskiego i Zespó³ Tañca 
Nowoczesnego Santex z Przy-
wór. M³odzie¿ z ogniska mu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zycznego Preludium ubarwi³a 
wystêpy œpiewem oraz gr¹ na 
gitarze i keyboardzie. Nato-
miast mali artyœci uczêsz-
czaj¹cy na zajêcia plastyczne 
zadbali specjalnie na tê okazjê 
o fantastyczn¹ scenografiê. 
Ca³a impreza zakoñczy³a siê 
uk³adem fina³owym do pio-
senki Kaji Paschalskiej „Wys- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tarczy uwierzyæ”, który na 
scenie zgromadzi³ ponad setkê 
dzieci. By³ to znakomity pokaz 
umiejêtnoœci wszystkich podo-
piecznych GOK, którzy po-
przez zajêcia dodatkowe rea-
lizuj¹ swoje artystyczne 
marzenia. 
Aby te marzenia mo¿na by³o 
spe³niaæ, potrzebne jest wspar- 

cie ludzi, którym le¿y na sercu 
dobro dzieci. Dlatego te¿ pra-
cownicy i podopieczni GOK 
serdecznie dziêkuj¹: 

-Wójtowi Gminy  
 Zygmuntowi Cichoniowi 

-So³tysowi wsi Tarnów Op.  
Janowi Czechowi; 
-Firmie KAMEX   

Henrykowi Ma³yska; 
-ZP „Labtar”   

Zdzis³awowi Barglikowi; 
-Lhoist OPOLWAP S.A. 

Tarnów Op.; 
-Agencji Impresaryjno-
Artystycznej „WOJA”; 

oraz naszym niezawodnym pa-
niom krawcowym: Teresie Ry-
go³, Marii Go³êbiowskiej; 
Brygidzie Kilisz; Marii Kam-
pie. 
Wszystkim dzieciom ¿yczymy 
udanego odpoczynku od zajêæ 
w czasie wakacji – pe³nych 
s³oñca, beztroskiej zabawy  
i dobrego humoru letnich dni. 
Oczywiœcie zapraszamy wszy-
stkich do wspó³pracy ju¿ od 
nowego roku szkolnego! 

Ile mo¿na wspólnie zrobiæ, jeœli siê tylko chce!

Nasi tancerze  
w czo³ówce krajowej! 

 
Zespo³y taneczne  

z Gminnego Oœrodka Kultury  
w Tarnowie Opolskim godnie 
reprezentowa³y nasz¹ gminê 
na konkursach i przegl¹dach 
szczebla wojewódzkiego i kra-
jowego. W rejestr ich do-
tychczasowych osi¹gniêæ dopi-
sujemy po tym sezonie ta-
necznym: 
III miejsce Mikroelementu II 
na III Ogólnopolskim Fes-
tiwalu Tañca Nowoczesnego 
WENA 2008 w Olkuszu; 
II miejsce Mikroelementu II  
i III miejsce Mikroelementu 
na IV Otwartym Turnieju Tañ-
ca Disco – Jawor 2008; 
II miejsce Elementu i III 
miejsce Mikroelementu II na  

VII Ogólnopolskim Przegl¹-
dzie Tañca Nowoczesnego – 
Boles³awiec 2008; 
I miejsce Mikroelementu II  
i V miejsce Elementu i Ele-
mentu II na VI Ogólnopolskim 
Turnieju Tañca Disco o puchar 
Burmistrza Gorzowa Œl¹skie-
go;  
I miejsce Mikroelementu II  
w II Ogólnopolskim Festiwalu 
Dzieci w Rabie Wy¿nej. 

Oficjalne wrêczenie 
nagrody laureatom festiwalu 
odbêdzie siê w Krakowie. 
Podczas wrzeœniowego wee-
kendu przed miêdzynarodow¹ 
publicznoœci¹ grupa zaprezen-
tuje choreografiê pt. „Weso³e 
klowny” i „Kaczka show”. 

Gratulujemy i ¿yczy-
my udanego wystêpu.  

Wiosenne opowiadania 
 
Na prze³omie kwiet-

nia i maja 2008 w Filialnej 
Szkole Podstawowej w Koso-
rowicach zorganizowano po 
raz kolejny szkolny konkurs 
literacki. W tym roku dzieci 
pisa³y „Zielone opowieœci” 
czyli teksty zwi¹zane z przy-
rod¹, œrodowiskiem, ekologi¹. 

Celem konkursu jest 
rozwijanie wyobraŸni i zainte-
resowañ literackich uczniów 
oraz doskonalenie umiejêtno-
œci tworzenia ciekawych i po-
prawnych jêzykowo wypo-
wiedzi pisemnych. 

Zwyciêzcy to: 
I m-ce – Martyna £ukaszczyk 

kl. I 
II m-ce – Paulina Cichoñ  

kl. III 
III m-ce – Anna Kowol kl. II. 

A oto fragment zwy- 
ciêskiej pracy: 

Nadesz³a wiosna,
przyroda zaczê³a siê budziæ. 
Zakwit³y tulipany, krokusy, 
przebiœniegi. Drzewa puœci³y 
p¹ki, trawa zaczê³a siê 
zieleniæ, a pani Gra¿ynka 
krz¹ta siê w swoim ogródku. 
Zasia³a ju¿ marchewkê, 
pietruszkê, rzodkiewkê i  
szczypiorek. Nagle us³ysza³a 
jakiœ dziwny g³os: kle! kle!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patrzy, a to bocian usiad³ na  
wysokim dêbie i wije sobie 
gniazdo. Przylecia³ na pewno z 
ciep³ych krajów. Nagle
przybieg³a do pani Gra¿ynki 
córeczka Asia ze swoja 
kole¿ank¹ i pokazuje mamie 
bukiet kwiatów, a mama z 
przera¿eniem patrzy na nie i 
mówi: „Przecie¿ to sasanki!” 
Mama Asi i jej kole¿ance 
wyt³umaczy³a, ¿e nie wolno 
zrywaæ tych kwiatów, bo s¹ 
pod ochron, a ¿e Asia 
mieszka³a w górach tam czêsto 
mo¿na by³o je spotkaæ. 
Dziewczynkom by³o bardzo 
smutno z tego powodu. 
Postanowi³y zrobiæ coœ
po¿ytecznego dla przyrody, 
pozbiera³y i posortowa³y 
wszystkie œmieci porozrzucane 
wokó³ szkolnego boiska. 
Zrobi³y porz¹dek w domku z 
narzêdziami do ogródka, a 
mama by³a bardzo dumna z 
dziewczynek. Asia z kole¿ank¹ 
bardzo siê cieszy³y, ¿e mog³y 
coœ zrobiæ dla przyrody, bo 
przecie¿ przyroda to wszystko 
co nas otacza i ka¿dy mi³oœnik 
przyrody wie, ¿e w trakcie 
obserwacji roœlin nie
niszczymy ani nie zrywamy 
ich, a zwierz¹t nie p³oszymy i 
nie niszczymy ich miejsc 
lêgowych. 


