
6 Gmina Tarnow Opolski 4  11
Twórcze lato 

 
 tym roku GOK nie 
organizował wakacy j-

nych wyjazdów. Mimo to, 
dzieci, które zapisały się na 
zajęcia w Ośrodku czy też 
filiach nie miały czasu na 
nudę. Każda placówka –  
uwęględniając możliwości i 
zainteresowania podopiecz-
nych opracowała własny pro-
gram. Ponadto GOK oferował 
zajęcia warsztatowe tam, gdzie 
było na nie zapotrzebowanie. 
W Tarnowie Opolskim, Koso-
rowicach i Kątach Opolskich  
dzieci miały możliwość ucze-
stniczenia w warsztatach z 
komiksu, do których tematykę 
zaczerpnięto z baśni i legend 
śląskich. Spotkanie z duszka-
mi i stworkami zaludniającymi 
ludową twórczość regionalną 
sprawiło dzieciom niesłychaną 

frajdę. Każdy z uczestników 
wybrał postać, która zrobiła na 
nim szczególne wrażenie i 
stworzył komiks na jej temat. 
Te fantastyczne stworki stały 
się też tematem innych wypo-
wiedzi plastycznych i rucho-
wych. Ins piracji do różnorod-
nych form dziecięcej ekspresji 
dostarczała też otaczająca 
przyroda, której letni rozkwit  
obserwowano i podziwiano 
podczas spacerów i wycieczek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Także natura oraz otaczający 
ludzie stanowili wdzięczny te-
mat ko lejnych warsztatów –  
fotograficznych. W Tarnowie 

Op., Kosorowicach, Kątach 
Op. i Raszowej dzieci z prze-
jęciem fotografowały otaczają-
cy świat. Uczyły się też róż-
nych tricków – takich jak: fo-
tografowanie wody bez wody, 
tworzen ie fotografii na tle 
fotografii, eksperymenty z 
projektorem. 
 Tam, gdzie pozwalały  
na to warunki i było zapo-
trzebowanie odbywały się za-
jęcia kulinarne, tworzono od-
lewy gipsowe, malowano, le-
piono, tworzono kompozycje 
roślinne, oddawano się grom i 
zabawom. Różnorodność zajęć 
i możliwość zaspokojenia po-
trzeby wszelkiej aktywności 
sprawiła, że żadne dziecko nie 
żałowało iż – zamiast gapić się 
w telewizor lub ekran kompu-
tera, albo snuć się po kątach – 
przychodziło na zajęcia. 
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Pożegnanie wakacji 

 
estyn pod powyższym 
hasłem rozpoczął się zaraz 

po zakończeniu zawodów stra-
żackich na placu przed budyn-
kiem tarnowskiej straży. Dru-
howie tylko uporządkowali ek-
wipunek i przedzierzgnęli się  
we współgospodarzy imprezy  
organizowanej wspólnie z Ra-
dą Sołecką. Orkiestra dęta z 
Górażdży stanęła na czele 
przemarszu drużyn, kawalkady 
wozów strażackich i ślicznych 
gogolińskich mażoretek, by 
po przejściu ze stadionu na 
plac dać wspaniały koncert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa mażoretek z GOK w 
Gogolinie jeszcze raz zachwy-
ciła zebraną pod namiotem 
publiczność. 
 Na sąsiedzkie i przy-
jacielskie pogaduszki przy pi-
wie nie było zbyt wiele czasu, 
gdyż zespół „Uniwersal” już 
rozstawiał nagłośnienie. Zaba-
wa taneczna rozpoczęła się 
punktualnie. I choć po kilku  
dniach skwarnych właśnie te-
go wieczoru spadł deszcz. Ci, 
którzy chcieli, bawili się dos-
konale pod osłoną namiotu. Po 
hulankach należało jeszcze… 
posprzątać. Tak więc bladym 
niedzielnym świtem organiza-
torzy mogli zakończyć „Poże-
gnanie wak acji”. 
 

Sponsorzy: 
- Rada Sołecka Wsi  

Tarnów Opolski, 
- Gminny Ośrodek Kultury 

Tarnów Opolski 
- Stacja Paliw „Sestan” – 

Tarnów Opolski 
- Transport Samochodowy 

Helmut Szcześniok – Tarnów 
Opolski 

- Sklep „Świat Alkoholi” – 
Tarnów Opolski 

- Sklep Mięsny Bożena 
Piechówka – Tarnów Opolski 

 
Inf.  RS Tarnów Op. 

F 

Wartą? Warto! 
Czyli, jak przeżyć 

weekendową przygodę. 
 

eśli niestraszna Wam dwu-
godzinna jazda samocho-

dem w oko lice Wielunia, a  
dodatkowo potraficie zrezy-
gnować z meczu miejscowej 
drużyny lub z zawodów stra-
żackich, jak było w tym 
przypadku, namawiam gorąco 
na spływ kajakowy rzeką 
Wartą.  Śmiało mogę powie-
dzieć, że grupa, która wybrała 
się na ten spływ i w piękny 
sobotni poranek skrzyżowała 
wiosła, przygodę przeży ła. Nie 
da się ukryć, że pomogła nam 
w tym wspaniała pogoda, 
ciepła woda i piękne widoki, 
godne płócien najlepszych 
mistrzów pędzla. Szlak Krze-
czów-Konopnica nie należy do 
wymagających, koryto jest 
dość szerokie, próżno szukać 
w wodzie powalonych drzew, 
wymuszających przenoszenie 
kajaków, jednak trzeba być 
czujnym. Rzeka o dość wart-
kim nurcie potrafi zaskoczyć: 
a to głazem ukrytym pod po-
wierzchnią wody, a to byst-
rzem rodem z górskiej rzeczki, 
a to resztkami drewnianego 
mostu. Czy w końcu konku-
rencyjnym spływem zorgani-
zowanym w rzymski szyk 
bojowy – ze względu na duże 
rozproszenie naszych kajaka-
rzy i widoczne ślady użycia 
przez „Rzymian” napojów 

energetycznych nie wdawa-
liś my się w potyczkę ;-). W  
miejscach bardziej zamieszka-
łych trzeba też uważać na 
amatorów kąpieli, których 
naprawdę nie brakowało. Zre-
sztą, my też nie stroniliś my od 
kontaktu z wodą. Temperatura 
cieczy jak n ic dobijała do 
dwudziestej drugiej kreski, a  
głębokość nie przekraczała 
jednego metra, więc bez 
obawy można było szukać 
ochłody i relaksu w nurcie 
rzeki. A  do tego te piaszczyste, 
zapraszające plaże… Po około  
sześciu godzinach wiosłowa-
nia, tudzież typowego relak-
sacyjnego spływu z prądem 
rzeki i nasiąkania wodą,  do-
tarliś my do mety w Konop-
nicy. Dobrze, że wodospad 
skutecznie powstrzymał szpicę 
naszej ekipy od dalszych wy-
czynów – nie będę ukrywał, że 
szpica składała się prawie 
wyłącznie z kobiet – bo musie-
libyśmy jej szukać, tej szpicy - 
chyba w Poznaniu. Ale rekord  
trasy dziewczyny pobiły. O ja-
kąś godzinkę. Potem mieliśmy 
jeszcze na tyle siły, by zwie-
dzić zabytkowy drewniany 
młyn, który oparł się wojnie i 
radosnym czasom komunizmu 
w nietkniętym stanie, a potem 
już tylko marzyliśmy o kieł-
baskach z ogniska.  

Spływ wraz z dojaz-
dami zajmuje cały dzień, ale 
dla osób aktywnych, lubiących 
wysiłek fizyczny i kontakt z 

naturą to prawdziwy relaks.  
Nad Wartę można się 

wybrać na kilka dni. Wzdłuż 
rzeki nie brakuje gospodarstw 
agroturystycznych, ośrodków 
jazdy konnej i miejsc do pla-
żowania. Rzeka jest oczy wiś-
cie również wymarzonym 
miejscem do wędkowania. A  
jeśli ryba nie b ierze? Można 
się cieszyć… „świętym spoko-
jem”. 

Więcej zdjęć na 
www.halatarnowopolski.pl.tl  

Tomasz Rega  

J 


