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Dwa tygodnie walki z nud¹ 
 

iektórzy myœl¹ ju¿ o wa-
kacjach, tymczasem my 

wspominamy…ferie zimowe. 
W tym roku ca³e te dwa 
tygodnie (19-30 stycznia) 
mo¿na by³o spêdziæ z Gmin-
nym Oœrodkiem Kultury w 
Tarnowie Opolskim, gdzie od  
poniedzia³ku do pi¹tku w 
godz. 12-20 odbywa³y siê 
Zimowe pojedynki z nud¹. 
W ramach walki z nud¹ dnia 
codziennego dzieci i m³odzie¿ 
gminna mog³a uczestniczyæ w 
ciekawych zajêciach i wyjaz-
dach. Oto krótka relacja z tego 
co siê dzia³o. 

Codziennie (oprócz 
dni przeznaczonych na wyjaz-
dy) dzieci ze szko³y podsta-
wowej mog³y braæ udzia³ w 
zajêciach zorganizowanych 
specjalnie dla  nich. Podczas 
zabaw w œwietlicy mo¿na by³o 
wykazaæ siê umiejêtnoœciami 
plastycznymi: rysowano, ma-
lowano, wyklejano i w  innych 
formach wykorzystywano 
swoje manualne zdolnoœci.  

W tym dniach mo¿na 
by³o te¿ ca³y czas korzystaæ z 
pracowni komputerowej z bez-
p³atnym dostêpem do Internetu 
oraz z szerokiej oferty szkole-
niowej w Centrum Kszta³cenia 
Na Odleg³oœæ Na Wsiach. 
Dzieci skwapliwie wykorzys-
tywa³y okazjê do pogrania w 
ulubione gry komputerowe i 
przegl¹dania stron interneto-
wych, na które to rozrywki 
rzadko jest czas w semestrze, 
kiedy ka¿dego dnia czekaj¹ 
zadania domowe do odro-
bienia… 

Podczas ferii starsze 
dzieci mog³y te¿ wykazaæ siê 
charakterem sportowca. Odby-
³y siê bowiem zmagania w 
turniejach tenisa sto³owego  
i bilarda. Najlepszego spoœród 
siebie wy³onili uczniowie klas 
IV-VI oraz w osobnej kate-
gorii gimnazjaliœci. 

Nie zabrak³o te¿ wy-
j¹tkowych zajêæ dla tych, któ-
rzy chc¹ rozwijaæ swoje hob-
by. Pod okiem pana Jana Dam-
bonia w œrody i pi¹tki odby-
wa³y siê warsztaty fotogra-
ficzne. Spragnieni wiedzy z tej 
dziedziny mieli okazjê poznaæ 
tajniki wykonywania profesjo-
nalnych zdjêæ. Jakie zrobiæ 
ujêcie, jak zadbaæ o odpo-

wiednie oœwietlenie, jak us-
tawiæ sprzêt – dla wielu te py-
tania przesta³y byæ zagadk¹. 

Amatorzy instrumen-
tów perkusyjnych zdecydowali 
siê na udzia³ w warsztatach 
perkusyjnych. W dniach 19, 
20 i 23 stycznia ostro uderzali 
w talerze i bêbny uczniowie 
pana Jana B³oñskiego i Remi-
giusza Cierpisza. Pewnie ju¿ 
nied³ugo po wystêpach na-
szych m³odych perkusistów na 
szkolnych i gminnych impre-
zach dowiemy siê, jakie s¹ 
muzyczne efekty tych nauk. 
Oby nasza gmina wytrzyma³a 
wzrost tego twórczego ha³asu 
w okolicy. 

We wtorek 27 stycz-
nia, odby³y siê specjalne war-
sztaty pod nazw¹ „W papie-
rowym ogrodzie”. Pani Jo-
anna Migon uczy³a na nich 
technik wykonywania kwiatów 
z bibu³y marszczonej i podsta-
wowych zasad tworzenia ró¿-
nych kompozycji. Ile przyjem-
noœci mo¿na czerpaæ z klejenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kwiatów z bibu³y dowiedzieli 
siê ci, którym starczy³o cier-
pliwoœci i zrêcznoœci do tej 
nauki. Chêtni wyszli z zajêæ 
z bukietem kwiatów, które w 
ka¿dej porze roku mog¹ 
piêknie przyozdabiaæ dom, 
oraz z wiedz¹ teoretyczn¹ o 
ró¿nych ich wzorach i wiedz¹ 
praktyczn¹, jak takie cuda 
wykonaæ. Na innych warszta-
tach plastycznych dla m³odzie-
¿y starszej i doros³ych, rów-
nie¿ pani Joanna uczy³a 
techniki dekoracyjnej deco-
upage. T¹ modn¹ w ostatnim 
czasie technikê dekorowania, 
polegaj¹ca na tworzeniu kom-
pozycji z u¿yciem naklejanych 
papierowych elementów w po-
³¹czeniu z malowaniem, ozda-
biaæ mo¿na dos³ownie wszyst-
ko. Uczestnicy warsztatów za-
brali do domu swoj¹ pierwsz¹ 
pracê decoupage, któr¹ krok 
po kroku wykonali pod okiem 
specjalistki. Wczeœniej dowie-
dzieli siê, jak przygotowywaæ 
materia³y, jakich preparatów 

u¿ywaæ, w jaki sposób kompo-
nowaæ motywy, jak przykle-
jaæ, malowaæ oraz wykañczaæ 
prace. Okaza³o siê, ¿e deco-
upage to nie tylko piêkna 
forma zdobienia, ale równie¿ 
znakomity sposób, by zrela-
ksowaæ siê i pozwoliæ sobie na 
uwolnienie swych twórczych 
mocy, które na co dzieñ po-
zostaj¹ niestety uœpione. 

M³odzie¿, która lubi 
ruch (a by³y to przede wszyst-
kim oczywiœcie nasze dziew-
czyny) uczestniczy³a w warsz-
tatach tanecznych i aerobo-
wych. Te m³ode panny i panie,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które preferuj¹ taniec brzucha  
æwiczy³y ruchy rodem z Ksiêgi 
tysi¹ca i jednej nocy pod 
okiem Magdaleny Litwin, zaœ 
zwolenniczki modern jazzu 
mog³y poznaæ zasady tego 
nie³atwego, wymagaj¹cego 
sporej elastycznoœci, tañca pod 
kierunkiem Renaty Szczepa-
niak. 

Obie panie poprowa-
dzi³y te¿ w rytmie muzyki 
wieczorne zajêcia z aerobiku – 
trochê ruchu dla zdrowia w zi-
mowy czas. Ciekawoœæ ucze-
stniczek wzbudzi³y szczegól-
nie zajêcia z tajemniczo i eg-
zotycznie brzmi¹cego… afro-
aerobiku. 

Walka z nud¹ nie od-
bywa³a siê tylko w budynku 
gminnego Domu Kultury. Pos-
tanowiono siê z ni¹ rozprawiæ 
tak¿e poprzez liczne wyjazdy 
poza obrêb gminy. W tym celu 
26 stycznia mi³oœnicy zabaw 
wodnych wybrali siê 
do AQUAPARKU w Tarno-
wskich Górach, gdzie przez 
dwie godziny korzystali z ja-
cuzzi, wodnych zje¿d¿alni i 
licznych innych atrakcji, nie 
tylko wodnych – szczególn¹ 
popularnoœci¹ wœród uczest-
ników wyprawy cieszy³a siê 
bowiem tamtejsza pizzeria z 
podobno najlepsz¹ na œwiecie 
„pizz¹ wiejsk¹”. Po baseno-
wym wysi³ku trzeba siê by³o 
przecie¿ wzmocniæ… 

W czwartek 29.01 
chêtni zasiedli na widowni 
Teatru Muzycznego w Gliwi-
cach, by obejrzeæ musicalow¹ 
wersjê klasycznej opowieœci  
o Pinokio – drewnianym pa-
jacu wystruganym przez sta-
rego D¿epetta, który bardzo 
chce zostaæ prawdziwym ch³o-
pcem. O tym, czy niezbyt po-
s³usznemu i roztropnemu paja-
cowi uda siê w koñcu spe³niæ 
swoje marzenie, dowiedzieli 
siê nasi najm³odsi, którzy wy-
s³uchali najnowszych piosenek 
W³odzimierza Korcza i obej-
rzeli magiczne sztuczki, m.in. 
wieloryba po³ykaj¹cego nie-
grzecznego Pinokia podczas 
tej wyj¹tkowej teatralnej In-
scenizacji.  

Dla tych, którzy wol¹ 
bardziej klasyczne formy roz-
rywki przygotowano wyjazdy 
do opolskiego kina. M³odsi 
wybrali siê na dwa filmy: 
„Madagaskar 2” – czyli kon-
tynuacjê opowieœci o przygo-
dach uciekinierów z nowojor-
skiego zoo: lwa Alexa, zebry 
Martiego, ¿yrafy Melmana i 
hipopotamicy Glorii; oraz 
„Sezon na misia 2” – dalszy 
ci¹g niezwyk³ych przygód 
rozpieszczonego jamnika, któ-
ry ucieka od wygodnego ¿ycia 
w domu, by do³¹czyæ do 
zbuntowanych dzikich zwie-
rz¹t w pobliskim lesie. M³o-
dzie¿ wola³a film science-
fiction -  „Dzieñ, w którym 
zatrzyma³a siê ziemia”, czyli 
kolejn¹ opowieœæ o zmaganiu 
siê ludzkoœci z wys³annikami 
pozaziemskiej cywilizacji. 

Tegoroczne ferie za-
koñczy³ bal karnawa³owy z 
muzyk¹ na ¿ywo zespo³u 
ATRIO. Dzieci, które na co 
dzieñ uczêszczaj¹ na zajêcia 
do placówek GOK-u w ca³ej 
gminie, spotka³y siê w pi¹t-
kowe popo³udnie, 30 stycznia, 
w Kosorowicach, by razem 
potañczyæ, pobawiæ siê i poz-
naæ wzajemnie w luŸnej karna-
wa³owej atmosferze. 

Cieszy nas, ¿e tak 
du¿o z m³odych mieszkañ-
ców postanowi³o aktywnie 
uczestniczyæ w rozrywkach 
przygotowanych na tegoroczne 
ferie przez GOK. Zapraszamy 
do brania udzia³u w sta³ych 
zajêciach podczas semestru 
oraz, ju¿ przecie¿ nied³ugo, 
podczas wakacji! 
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