
(Nie)znany Tarnów Opolski 
 
 Od jesieni, kiedy to 
grupa poznająca tajniki foto-
grafii na zajęciach kółka foto-
graficznego w GOK-u rozpo-
czynała szkolenie, dzieci wiele 
się nauczyły. Ideą przyświe-
cającą tym zajęciom było: 
„Zobaczyć na własne oczy, 
dotknąć, spróbować, zobaczyć 
efekt”. Uczestnicy kursu za-
czynali od fotografii puszkami, 
potem aparatami cyfrowymi, 
teraz robią zdjęcia czarno-białe 
lustrzanką analogową, apara-
tem kompaktowym i kompak-
towo-cyfrowym. Dostają 1 
aparat na dwoje – by zgodnie 
współpracować. Fotografowa-
nie ma ich nauczyć patrzenia i 
dostrzegania. Najciekawsze 
efekty poszukiwań twórczych 
zostały przedstawione na wys-
tawie „Nieznane oblicze – Tar-

nów Opolski w obiektywie”. 
13 lutego w niedzielę wernisaż 
wystawy został uroczyście 
otwarty. Oprócz uczty ducho-
wej, były słodkości, kawa, 
herbata i miła atmosfera. O 
temacie wystawy mówi Anna 
Marcinkowska, instruktorka: 
„Można gdzieś długo miesz-
kać, ale nie wiedzieć wszyst-
kiego, niektórych rzeczy nie 
dostrzegać. Również widzowie 
dzięki tym zdjęciom mają 
okazję dokonać własnych od-
kryć”. Wśród eksponowanych 
zdjęć są fotografie wykonane 
różnymi technikami, różnym 
sprzętem. „Odwieczny prob-
lem stanowi estetyka – mówi 
p. Ania. Wszystko odbieramy 
na zasadzie: podoba się lub się 
nie podoba. Chodzi jednak o 
to, by zdjęcie zawierało do-
datkowe, magiczne treści. 
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             Mimo licznych wypo-
wiedzi w mediach zatroska-
nych specjalistów, mimo pro-
gramów wsparcia i różnora-
kich inicjatyw społecznych  
sytuacja kobiet, które skoń-
czyły 50 lat jest w naszym 
kraju niezbyt wesoła. Panie te, 
spędziwszy młodość w „kolej-
kowym” i „kartkowym” okre-
sie, często tracą pracę, (a bywa 
i stabilizację rodzinną), wsku-
tek… „wymiany na nowszy 
model”.  Do tego wszystkiego 
dochodzą liczne kłopoty zdro-
wotne i niedogodności zwią-
zane z kolejnym etapem życia 
biologicznego.  
             Jak dotąd żadne wspo-
mniane wyżej programy nie 
spowodowały większego zain-

teresowania problemami pań 
50+. Czego się nie udało 
naukowcom, może się udać… 
Pani Elżbiecie Jodłowskiej 
(gdzie diabeł nie może…). 
Ona to, tworząc widowisko 
kabaretowe „Klimakterium i 
…już”, z humorem (niepoz-
bawionym odrobiny goryczy) i 
autoironią  „skierowała światło 
reflektorów” na panie, o któ-
rych mówi się „młode du-
chem”.  Zadziałało! Spektakl 
cieszy się ogromnym wzię-
ciem i kalendarz grupy wypeł-
niony jest z wielomiesięcznym 
wyprzedzeniem.  Nie wszędzie 
jednak spektakl może dotrzeć.  
Warunki techniczne i – nie 
ukrywajmy - finansowe nie 
pozwalają małym świetlicom i 
domom kultury gościć zespołu 
znanych artystek.  
             Wielki admirator Jod-
łowskiej i jednocześnie „pozy-
tywnie zakręcony” na punkcie 
kultury Michał Szachnowski 
na kanwie spektaklu „Klimak-
terium i… już”, za pozwo-
leniem autorki oryginału i przy 
jej wsparciu, stworzył wido-
wisko „Menopauzy szał”. 
Amatorski teatr z Wołczyna 
(działający przy tamtejszym 

domu kultury) z powodzeniem 
prezentuje przedstawienie  w 
licznych małych miejscowoś-
ciach.  Na zaproszenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Tar-
nowie Opolskim zespół zawi-
tał i do naszej gminy.  Podczas 
dwuipółgodzinnego występu 
na widowni  rozlegały się raz 
po raz wybuchy szczerego 
śmiechu. „Lokomotywą” prze-
dstawienia był - kreujący 
główną rolę - autor. Zagrana  
przez niego Pamelka zawojo-
wała widzów i zdominowała 
scenę. Nie było w tej kreacji 
nic z amatorszczyzny, choć 
odtwórca roli zdawał się bawić 
równie dobrze jak publiczność. 
Pozostałe przyjaciółki wypad-
ły trochę blado. Trudno jest 
20-latce wcielić się w postać 
przeżywającą problemy wieku 
średniego (bardziej staranna 
charakteryzacja mogłaby tu 
pomóc), tym większa chwała 
należy się Michałowi. Aż 
wierzyć się nie chce, że autor, 
reżyser i odtwórca głównej roli 
w jednej osobie,  to 18-latek!  
Mimo drobnych mankamen-
tów przedsięwzięcie można 
uważać za bardzo udane. W 
każdym razie żadna z pań 

wychodzących z sali GOK-u 
nie żałowała,  że  spędziła nie-
dzielne popołudnie  w towa-
rzystwie wołczyńskich akto-
rów - amatorów. Niektóre 
stwierdziły, że spektakl po-
winni obejrzeć  mężowie „w 
celach instruktażowych”. 
              Śmiech to doskonała 
broń i dobry środek przekazu - 
może dzięki takim inicja-
tywom życie pań, które „łapią 
drugi oddech” stanie się nieco 
łatwiejsze, a otoczenie wykaże 
nieco zrozumienia dla ich 
problemów?  W każdym razie 
dobrze jest się pośmiać - 
choćby i z własnych słabości. 
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Walentynki - śpiewająco 
 

Na  „Qlturalną Niedzie-
lę” 13 lutego zaplanowano 
koncert zespołu Project K3. 
Jak można się było spodzie-
wać, zaproszony  zespół mło-
dych krakowskich wykonaw-
ców bawił i wzruszał publicz-
ność  piosenkami, które łączył 
temat - miłość.  Grano i śpie-
wano polskie i zagraniczne, 
stare, nowe i najnowsze utwo-
ry. Zmienne w klimacie pio-
senki i instrumentalne aranża-
cje znanych przebojów zostały 
ciepło przyjęte przez  publicz-
ność. Niespełna  setka widzów 
w różnym wieku, którzy 
zechcieli spędzić niedzielne 
popołudnie w sali widowis-
kowej Ośrodka Kultury, nie 
żałowała swojej decyzji. Przy-
tupywano do wtóru, nucono , a 
na koniec śpiewano wspólnie z 
wykonawcami.  Piękne, czyste 
głosy dziewcząt i mistrzow-
skie opanowanie instrumentów 
przez towarzyszących im mu-
zyków zasłużenie nagradzano 
rzęsistymi brawami.  

Zespół w obecnym 
kształcie  istnieje od  kilku 

miesięcy, jednak jego historia 
zaczęła się wiele lat temu od 
trzech wokalistek  towarzyszą-
cych występom gwiazd pols-
kiej estrady. Wówczas grupa 
nazywała się TRIO K3. Szcze-
gólnie towarzystwo młodych i 
ślicznych, a przy tym dobrze 
śpiewających, dziewcząt upo-
dobały sobie gwiazdy kabaretu 
(min. T. Drozda, C. Pazura,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabaret Ani Mru Mru, Kaba-
ret Moralnego Niepokoju, Eli-
ta, Długi).  Ze względów tech-
nicznych dziewczęta śpiewały 
wówczas z półplaybacku.  
Lecz taka forma istnienia 
estradowego przestała im wys-
tarczać. Odeszła jedna z wo-
kalistek, w skład zespołu 
weszła inna, dołączyła grupa 
instrumentalistów.  Project K3. 
na co dzień pracuje nad włas-
nym repertuarem, przygoto-

wuje się do nagrania własnej 
płyty. Na koncertach grywane 
są przez nich covery popular-
nych przebojów i standardy 
stanowiące klasykę muzyki 
rozrywkowej. Zespołowi ży-
czymy wielu sukcesów. 

 
 

Koncert zespołu Project K3  
został dofinansowany 
przez Radę Sołecką  

wsi Tarnów Opolski. 
 
         


