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SPEŁNIAMY MARZENIE 
DOMINIKA. 

 
Także i w tym roku, 

w sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Tar-
nowie Opolskim, pracownicy i 
podopieczni spotkali się na 
pokazie muzyczno-tanecznym 
podsumowującym całoroczną 
ich pracę. Spotkaniu towarzy-
szyło tym razem wyjątkowe 
wydarzenie – wszyscy zgro-
madzeni mieli się przyczynić 
do pomocy małemu, choremu 
Dominikowi w spełnieniu jego 
marzenia.  

U czteroletniego Do-
minika wykryto złośliwy no-
wotwór mózgu. W osłodzeniu 
trudnych dni chłopca ma po-
móc spełnienie jego wielkiego 
marzenia o posiadaniu praw-
dziwego placu zabaw: z huś-
tawką i zjeżdżalnią z basenem 
z kolorowymi kulkami. Takie 
miejsca to prawdziwy raj dla 
dzieci w jego wieku. W ciepłe 
słoneczne dni, razem z 

przyjaciółmi z podwórka, 
mógłby bawić się w nim bez 
końca  

Na pokazie wystąpiły: 
Mikroelement z tańcem „Sza-
lone Krówki”, Mikroelement 
II, Santex 1 w choreografii 
zatytułowanej „Niewinność”; 
Santex 2 w tańcu „Zew na-
tury”; najmłodsze dzieci z 
zespołu Santex Mini w cho-
reografii „Na plaży”; Mini 
Fuks z utworem „Tylko ta-
niec”; Fuks z „Tchnieniem 
wiosny” i „Nisko na nogach”; 
zespół Element z tańcami „Na 
poligonie”, „Rytm serca” i 
„Anioły”; śpiewające dzie-
wczęta Natalia Gordzielik i 
Magdalena Cichoń zaprezento-
wały „Chodź przytul i prze-
bacz” Piaska, „With or without 
you” U2 oraz dwa utwory 
własnego autorstwa pod tytu-
łem „Marzenie” oraz „Po-
wiedz mi”;  na keyboardzie 
zagrali Jan Korzeniec (utwór 
„Angelina”) i Michał Petruk 
(„Ludwinowskie granie”); 

dziewczęta z kółka wokalnego 
pani Grażyny Seniszyn zaś-
piewały „List do Boga”, „Po-
daruj siebie” oraz „W twoim 
spojrzeniu słonce”. 

Wystąpiły także dwa 
zespoły: Tambaja i Brand New 
Cadilac.  Do repertuaru Tam-
baji należą wiersze Mickie-
wicza śpiewane do muzyki 
własnej aranżacji oraz pio-
senki własnego autorstwa. Ich 
debiut miał miejsce, nie byle 
gdzie, bo w Filharmonii Opol-
skiej. Koncertowali również na 
40-leciu Studenckiego Radia 
Emiter oraz na opolskich Pia-
stonaliach. W zespole Tambaja 
grają: Bartek 'Bartu' Małłek - 
wokal oraz gitara rytmiczna; 
Ela 'Elcia' Zwierz – skrzypce; 
Paweł 'Sally' Salamon - gitara 
solowa, 2 wokal; Michał 'Mi-
siek ' Salamon - gitara basowa; 
Tomasz 'Toflu' Tofel – per-
kusja i wokale offowe. Z kolei 
Brand New Cadilac, działający 
niemal od roku, ma na swoim 
koncie kilka kameralnych 

koncertów. W skład tego ze-
społu wchodzą: Krzysiek Gra-
ca – wokal; Łukasz Wieszołek 
– gitara; Wojtek Glensk – bas; 
Kuba Bartosiewicz - perkusja  
oraz Dawid z gitarą i Rafał z 
saksofonem. 

W finale pokazu, w 
nawiązaniu do specjalnego, 
szczytnego celu, zabrzmiał 
utwór „Obudź marzenia”. 
Okazało się, że dzięki ofia-
rodawcom to hasło zostanie 
urzeczywistnione i marzenia 
chłopca obudzone i spełnione,  
 Na rzecz Dominika z fundacji 
„Mam marzenie” zebrano 
bowiem 1012 zł oraz 1000 zł 
przekazał anonimowy ofiaro-
dawca. Marzenie chłopca zo-
stało zrealizowane 10 lipca.  

Wielka to radość, że 
tyle osób okazało się ży-
czliwymi i chciało się włączyć 
akcję. Miejmy nadzieję, że 
radosna buzia Dominika bę-
dzie największą nagrodą dla 
nas wszystkich, jego rodziny i 
jego samego. 
 

www.mammarzenie.org


