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Nie wiele jest takich 
osób, które rozsławiały by 
imię naszej gminy jak Pan 
Teodor Glensk. Występując na 
całym Górnym Śląsku jako 
Humorysta Tolek z Tarnowa 
Opolskiego, sławi imię naszej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lokalnej społeczności. Nie 
dość, że nie wstydzi się tego 
skąd jest, dając temu upust na 
afiszach zapowiadających jego 
program artystyczny, to i 
często opowiada o Tarnowie w 
swoich skeczach.  Mogli się o 
tym przekonać też mieszkańcy 
Tarnowa, którzy bardzo licznie 
przyszli na występ Pana Tolka 
do Domu Kultury. Stwier-
dzenie „bardzo liczne”, nie jest 
przesadzone, ponieważ wido-
wnia była wypełniona prawie 
po brzegi. Opisywane przez 
wielu jako prawdziwe Show, 
którego nie powstydziły by się 
najlepsze telewizje odbyło się 
w niedzielę 29 listopada w sali 
kinowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tarnowie Op. 
Występ podzielony był na 
kilka części. W pierwszej Pan 
Teodor wystąpił wraz z swo-
imi uczniami, których kształci 
muzycznie już od wielu lat. Na 
trąbce kilka utworów zagrał 
Mateusz Stach z Kątów Opol-
skich, a na saksofonie Martyna 
Tomiczek z Tarnowa Op.   

W kolejnej odsłonie 
odczytano krótką biografię 
tarnowskiego humorysty. 
Dzięki niej, można było się 
dowiedzieć, że pan Tolek zjeź-
dził całą Europę z Zespołem 
Pieśni i Tańca Opole, wystę-
pował na opolskim  festiwalu, 
był dyrygentem, prowadził 
chór, oraz posiada status arty-
sty twórcy nadawany przez 
Ministra Kultury i Dziedzict-
wa Narodowego.  

Po części oficjalnej 
nastąpiła ta chwila, na którą 
licznie zgromadzona publika z 
niecierpliwością czekała. Wys-
tarczyło kilka słów i parę 
gestów by sala ryknęła śmie-
chem. Tarnowski kabareciarz 
zaserwował niezliczoną ilość 
gagów i skeczy, które nie-
przerwanie rozbawiały gości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach występu 
Pan Teodor zaprosił na scenę 
zaprzyjaźniony zespół Dia-
mant. Skład grupy to: Anna 
Goczoł, Janusz Gajewski oraz 
syn Pana Teodora, Wojtek 
Glensk. Ta znana  formacja 
weselna, zaprezentowała się 
od całkiem innej strony niż ją 
dotychczas można było zoba-
czyć na zabawach tanecznych. 
Goście byli zaskoczeni swo-
bodą na scenie oraz zgraniem 
ruchów podczas wykonywania 
największych biesiadnych hi-
tów. Cała sala znakomicie się 
bawiła oraz śpiewała wraz z 
zespołem znane szlagiery.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W Andrzejkowy wie-

czór odbył się w sali Koła 
Mniejszości Niemieckiej w 
Tarnowie Opolskim Festiwal 

Piosenki, w którym uczesz-
niczyli najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy. Przedszkolaki 
oraz uczniowie szkół podsta-
wowych z  Tarnowa, Nakła, 
Kątów Opolskich oraz Przy-
wór prezentowali znane i lu-
biane piosenki dla dzieci w 
języku niemieckim.  

Największe brawa ze-
brały pięcio- i sześciolatki, 
które zaskoczyły zarówno jury 
jak i widzów swobodą na sce-
nie, świetną niemiecką wymo-
wą i talentem muzycznym. 
Pierwsze miejsce zdobyły Oli-
wia Jamińska, Olivia Glagla i 
Kasia Pieczykolan z przed-
szkola w Tarnowie, natomiast 
drugie miejsce zajęły Wiktoria 
Cefal, Aleksandra Rainert  i 
Alicja Urbaniak z Nakła. Jako 
solistki wystąpiły: Katarzyna 
Pancerz z piosenką o kolorach 
(I miejsce) i Izabela Jajak, któ-
ra zaśpiewała piosenkę o ka-
czuszkach (II miejsce). 
W kategorii klas I-III, pierw-
sze miejsce wyśpiewały sobie 
uczennice klasy III z Nakła: 
Katarzyna Gawlik, Julia 
Sklorz i Karolina Lake, drugie 
miejsce zajęły Paulina Gajda, 
Karolina Czaja i Weronika 
Czypek z PSP w Przyworach a  
trzecie Nela Borczyńska, Do-
minika Kinder i Natalia Ma-
czurek ze szkoły w Kątach Op. 

Najstarszą kategorią 
wiekową były klasy IV-VI. 
Tutaj najlepsi okazali się ucz-
niowie z PSP w Nakle: Daniel 
Krancioch, Julia Szłapa i 
Vanessa Patoła, drugie miejsce 
przypadło Magdalenie, Agnie-
szce i Paulinie z Tarnowa 
Opolskiego a trzecie zajęły 
dwa zespoły: Bianka, Anna i 
Joanna z Kątów oraz Małgosia 
i Julia z Nakła. 

Poziom konkursu był 
bardzo wyrównany i jury Mia-
ło niezwykle trudne zadanie, 
by wyłonić najlepszych. Dzie-
ci udowodniły, że młodych ta-
lentów zarówno pod wzgl.-
dem językowym jak i muzycz-
nym w naszej gminie nie bra-
kuje. 
Wszyscy uczestnicy konkursu, 
którzy mimo śniegu i mrozu 
przybyli do Tarnowa otrzymali 
atrakcyjne upominki  i paniąt-
kowe dyplomy. Życzymy im 
dalszych sukcesów i wiele Ra-
dości płynącej ze śpiewania  
i nauki języka niemieckiego. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pastorałki i pieśni bożo-
narodzeniowe były motywem 
przewodnim kolejnej odsłony 
cyklu Qlturalnej Niedzieli, 
która odbyła się 19 grudnia. W 
zimowej scenerii goście mogli 
wysłuchać kolęd i pastorałek 
w wykonaniu Krystiana Woj-
tali wraz z zespołem złożonym 
z członków jego rodziny i 
przyjaciół.  Przy dźwiękach 
wielu instrumentów (wiolon-
czela, skrzypce, gitary, fletnia 
pana, trąbka oraz pianino) 
zabrano zgromadzoną publicz-
ność w muzyczną podróż. Wy-
konawcy zachwycali słucha-
czy, którzy nie szczędzili im 
gorącego przyjęcia, a finałowa 
pieśń „Przekażmy sobie znak 
pokoju” wywołała wzruszenie 
na niejednej twarzy.  

Tuż po koncercie nas-
tąpił moment, na który czekało 
wielu młodych adeptów foto-
grafii uczestniczących w war-
sztatach fotograficznych „Mo-
ja Kraina - Moje Miejsce”.  Od 
sierpnia tego roku 20-osobowa 
grupa młodzieży wraz z trene-
rami przemierzała rowerami, 
pociągiem i autobusem 10 
gmin wchodzących w skład 
Krainy Św. Anny. Odkrywali 
wspólnie unikatowe piękno 
tego regionu – śląskiej perełki. 
Zapoznawali się z podstawami 
fotografii, obróbki cyfrowej 
zdjęć.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy biorący 
udział w projekcie otrzymali z 
rąk Wójta Gminy Krzysztofa 
Mutza certyfikaty oraz książki 
o fotografii. Przyznano rów-
nież główną nagrodę dla 
osoby, która odznaczała się 
największą aktywnością, pos-
tępem twórczym oraz chęcią 
poszerzania wiedzy fotogra-
ficznej. Po burzliwych Nara-
dach jury przyznało główną 
nagrodę (lustrzanka cyfrowa 
marki Olympus) Iwonie Go-
lańskiej.  Po wręczeniu nagród 
w holu Gminnego Ośrodka 
Kultury, odbył się wernisaż 
prac uczestników warsztatów. 
Wystawę można oglądać do 
końca stycznia 2011r. 

Jeśli tworzysz i 
chciałbyś zaprezentować swo-
je artystyczne dokonania, to 
zapraszamy do GOK-u. Umoż-
liwimy Ci publiczne zaprezen-
towanie, pomożemy zorgani-
zować koncert, wystawę. 
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