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Przeglądu Zespołów Tanecz-
nych w Ozimku – jak już od 
lat bywa, miała miejsce i tej 
wiosny w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tarnowie Opols-
kim. W różnorodnych stylach, 
podzieleni na kategorie wie-
kowe i taneczne – 29 grup 
czyli około 400 tancerzy za-
prezentowało się publiczności 
w 33 choreografiach. Jury, po 
obejrzeniu wszystkich wystę-
pów, dokonało wnikliwej oce-
ny zespołów i 20 choreografii 
zakwalifikowało się do udziału 
w Przeglądzie. (Protokół znaj-
duje się na stronie internetowej 
GOK-u. 

E 

Nie samą książką  
biblioteka żyje 

 
 Od stycznia br. GBP 
w Tarnowie Opolskim rea-
lizuje cykl prelekcji pod has-
łem: „Zaproś wykładowcę”. W 
miesięcznych odstępach odbę-
dzie się 8 spotkań z nau-
kowcami reprezentującymi 
różne dziedziny wiedzy. Pier-
wszą prelekcję przygotowała i 
wygłosiła dr Anna Poliwoda – 
asystent w Instytucie Chemii 
UO. Pod nieco przewrotnym 
tytułem „Czy wyginą męż-
czyźni?” w obrazowy i zro-
zumiały sposób opowiadała o 
endokrynnym efekcie zanie-
czyszczeń środowiska. To 
tajemniczo brzmiące określe-
nie dotyczy wpływu jaki ma 
na nas wszystkich powszechne 
stosowanie leków hormonal-
nych. Rzadko zdajemy sobie 
sprawę z tego co dzieje się 
dalej z pigułkami, które łyka-
my, zastrzykami i kroplówka-
mi, którymi jesteśmy leczeni. 
Część tych związków jest usu-
wana z organizmu w postaci 
płynnej. Oczyszczalnie ście-
ków nie wychwytują ich, gdyż 
nie są to zanieczyszczenia, ja-
kie podlegają eliminacji w pro-
cesie przywracania wodzie 
czystości. I tak woda i gleba są 
powoli nasączane coraz więk-
szymi „dawkami” farmaceu-
tyków. 
 Kolejny wykład odbył 
się 23 lutego (czwartek) o godz. 
17. Dr Grażyna Balowska, 
adiunkt w Katedrze Slawistyki 
UO zmierzyła się z tematem, 
który interesuje wszystkich (i 
nikogo nie niepokoi): „Dlacze-
go język czeski nas śmieszy?”. 
 W lutym odbywały 
się pokazy filmów z cyklu 
„Lamy na bis”. Na pierwszy 
pokaz przygotowano pięć fil-

mów. Pierwszym z obejrza-
nych był „Paradoks przezna-
czenia”. Nagrodzony obraz nie 
zachwycił zgromadzonych. 
Choć ciekawy formalnie i 
podejmujący istotne problemy 
(dotyczące funkcjonowania 
środowiska lekarskiego), swą 
mroczną atmosferą znużył i 
rozdrażnił widzów. 
 Kolejno zaprezento-
wano „Rosyjskie konfitury”. 
Projekcja ta stanowiła swoisty 
kontrapunkt do (zrealizowane-
go przez Krystynę Jandę) 
przedstawienia sztuki Ludmiły 
Ulickiej pod tym samym ty-
tułem (o czym informował 
podtytuł etiudy). Ulicka z ko-
lei odnosi się do problematyki 
sztuk Czechowa („Wiśniowy 
sad”, „Trzy siostry”). I bez 
znajomości tych odniesień 
etiuda porusza wiele istotnych 
tematów, zgrabnie buduje nas-
trój i pięknie wykorzystuje 
urodę starych rodzinnych pa-
miątek. 
 Makabryczno – zaba-
wnym przerywnikiem w na-
tłoku poważnych i ponurych 
spraw była animacja „Mów mi 
Misiu”. Kolejna etiuda – 
„Dzień, w którym pękło nie-
bo” (nie mylić z filmem fa-
bularnym pod tym samym ty-
tułem!) to kolejna próba zmie-
rzenia się z legendą „Dżemu” i 
jej charakterystycznego a jed-
nocześnie tragicznego lidera 
Ryśka Riedla. Film jest nas-
trojową opowieścią o Michale 
Giercuszkiewiczu – perkusiś-
cie „Dżemu”, który od lat sa-
motnie mieszka na własno-
ręcznie zbudowanej tratwie. 
 Ostatnim z obejrza-
nych w tym dniu był film 
krótkometrażowy z profesjo-
nalną obsadą aktorską – „Wąt-
pliwość”. Podnosił on od wie-
ków obecne w literaturze i 

sztuce problemy miłości, roz-
paczy, zbrodni i przeznacze-
nia. Oszczędny w warstwie 
słownej i sprawnie zrealizo-
wany operatorsko porusza wi-
dza i zmusza do refleksji. 
 Osoby, które zdecy-
dowały się ostatkowy wieczór 
zasiąść przed ekranem spę-
dziły czas intersująco – choć 
więcej było tu tematów „post-
nych” niż „karnawałowych”. 
 Drugi pokaz miał 
miejsce 28 lutego. Tym razem 
przygotowano cztery projek-
cje. Pierwszy film „Sztuka 
narzekania” dotyczył naszej 
„narodowej specjalności” jaką 
jest narzekanie właśnie oraz 
tego, jak zjawisko to postrze-
gają cudzoziemcy. Realizato-
rzy filmu oszczędnie i z tak-
tem, a także dużą dawką hu-
moru potraktowali temat. Ko-
lejny film „Twist & blood” 
traktował o poważnym proble-
mie. Jego bohaterem był chło-
piec z nadwagą. „Brzucho” 
(tak zwano chłopca) kompul-
sywnym jedzeniem rekompen-
sował sobie problemy emo-
cjonalne i brak domowego cie-
pła. Ponadto – próbując zwró-
cić na siebie uwagę rodziców 
(przede wszystkim matki) – 
kaleczył się. Utwór dotyka 
wielu problemów trudnego do-
rastania. Realizatorzy zasłużyli 
na szczególne uznanie dla spo-
sobu prowadzenia młodocia-
nych aktorów i oszczędne pro-
wadzenie narracji. Ocena wi-
dzów tym razem była zgodna z 
ocenami jurorów, którzy wy-
soko ocenili film. Kolejny ob.-
raz „Getto gospel” zrealizo-
wany został w przygnębiającej 
atmosferze warszawskich
przedmieść. Nieśmiała nadzie-
ja – jaka była przesłaniem 
filmu „utonęła” w powodzi by-
lejakości życia, dziedzicznej 

biedy, nałogów i konfliktów z 
prawem. 
 Ostatnia z prezento-
wanych projekcji – „Wielka-
noc” opowiada o rodzinie. Jej 
morał – ważny dla ludzi mło-
dych – dowodzi, że ucieczka 
od rodziny, jej historii, nieroz-
wiązanych konfliktów, niewy-
jaśnionych i niedopowiedzia-
nych spraw zawsze jest darem-
na. Nie możemy uciec od swo-
ich korzeni – one nas ukształ-
towały. Tylko zmierzenie się z 
przeszłością i akceptacja siebie 
i swoich bliskich takimi, jacy 
są, pozwoli nam rozwinąć 
skrzydła, zmienić siebie i 
świat wokół. 
 Widzowie, którzy w 
ten deszczowy wieczór zdecy-
dowali się obejrzeć projekcje 
zapewnili, że chętnie spotkają 
się na jesiennej edycji „Lam 
na bis”.              Irena Zielonka 

Biedronka w gminie? 
 

iosna się zbliża i 
zaczynają pojawiać 
się biedronki. Nie 

tylko te czerwone żuczki 
zaprzątają nasze głowy. 
Mieszkańców niektórych miej-
scowości w gminie elektryzuje 
informacja, że na terenie gmi-
ny pojawić się ma market Bie-
dronka. Czy to prawda? Pyta-
my o to władze gminy. Wójt 
Gminy Krzysztof Mutz mówi: 
Rzeczywiście kilka razy w 

moim gabinecie był inwestor 
zainteresowany taką inicjaty-
wą, ale jak dotąd nie zde-
cydował się skorzystać z 
proponowanych rozwiązań. 
Temat ten sygnalizowali mie-
szkańcy także innych miejsco-
wości – mówi Piotr Koziol - 
ale nic takiego na razie nie 
ma. Pracujemy nad tym, by w 
naszej gminie były nowe 
inwestycje – dodaje Wójt. Ta-
kie inwestycje, które spowo-
dują stworzenie nowych miejsc 
pracy, dodatkowy przypływ 

środków do budżetu gminy z 
podatków. Dlatego też stwo-
rzony został Park  Technolo-
giczno – Innowacyjny, który 
będzie wspierał gminę także w 
pozyskiwaniu inwestorów. Kil-
ku inwestorów jest już na bar-
dzo zaawansowanym etapie 
negocjacji i jest ogromna 
szansa, że w najbliższym cza-
sie zostaną sfinalizowane tran-
sakcje. Po zakończonych roz-
mowach poinformujemy opinię 
publiczną – mówi Z-ca Wójta 
– bo inwestorzy bardzo sobie 

cenią to, że rozmowy prze-
biegają w dobrej atmosferze i 
bardzo profesjonalnie. W 
kwietniu włodarze gminy roz-
mawiać będą kolejny raz z 
przedstawicielami Opola w ce-
lu szerszej współpracy – także 
na temat wspólnej obsługi 
inwestorów. Dodatkowo Cent-
rum Obsługi Inwestora przy 
OCRG pragnie zacieśnić 
współpracę z tak aktywną 
gminą jak Tarnów Op. Tu jest 
coraz lepszy klimat dla inwes-
tycji, a to jest bardzo ważne. 
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