
Roztańczona gmina 
 

zień 29 kwietnia został 
oficjalnie ustanowiony 

Międzynarodowym Dniem 
Tańca w 1982 roku przez 
Komitet Tańca Międzynaro-
dowego Instytutu Teatral-
nego. To dzień urodzin 
Jeana-Georgesa Noverre’a, 
wielkiego reformatora sztuki 
tańca, francuskiego tancerza 
i choreografa. Przesłaniem 
Międzynarodowego Dnia Ta-
ńca jest zwrócenie uwagi na 
uniwersalny charakter tańca 
jako języka ciała pozwalają-
cego na komunikację, sport, 
zdrowy styl życia i piękno.  
 

29 kwietnia impreza 
rozpoczęła się od przemarszu 
prawie dwustu tancerzy ulica-
mi Tarnowa Opolskiego! 
Uczestnicy korowodu wystar-
towali spod GOKu, a zakoń-
czyli przemarsz w Hali Spor-
towej. Było bardzo dużo zaba-
wy, drużyny były kolorowe i 
uśmiechnięte. Wszystkim udz-
ieliła się niesamowita energia 
tancerek i tancerzy. W Hali 
odbył się pokaz i prezentacja 
wszystkich zespołów.  

Było to pierwsze tego 
typu wydarzenie w gminie 
(czyli bardzo uroczyste obcho-
dy Międzynarodowego Dnia 
Tańca). Kolorowe grupy tane-
czne, które przeszły ulicami 
Tarnowa Opolskiego i w bar-
dzo ciekawy sposób zaprezen-
towały się na Hali Sportowej 
to:  Wal-Nak, Element, Hałas, 
Santex, Decadence, Mikro-
element, MiniHałas i Szkoła z 
Nakła. W gminie uprawia się 
wiele dziedzin tańca – powie-
dział Krzysztof Mutz, wójt 
gminy - od tańców nowoczes-
nych, po folklorystyczne, ta-
niec towarzyski, balet, mażo-
retki, hip-hop itp. W imprezie 
wzięły udział dzieci, młodzież, 
ale także rodzice, nauczyciele i 
seniorzy. 

Organizatorem proje-
ktu jest Gmina Tarnów Opol-
ski i Stowarzyszenie PRO. W 
tym miejscu gorące  podzięko-
wania należą się wszystkim 
zespołom, organizatorom, stra-
żakom, pracownikom Hali, 
szkołom i stowarzyszeniom za 
pomoc, zaś szczególnie Danu-
cie Kampie za ogromne zaan-
gażowanie. Współorganizato-
rami Międzynarodowego Dnia 

Tańca byli: Gminny Ośrodek 
Kultury, Stowarzyszenie Ka-
lejdoskop i DFK Walidrogi. 
Do tańca nie potrzeba pióra 
ani pędzla. Niezbędny jest 
tylko jeden instrument – lu-
dzkie ciało. Każdy jego ruch 
jest przepojony tańcem. Ru-
szać się - to znaczy tańczyć. 
Taniec to dyscyplina, to praca, 

to uczenie się i wzajemne 
zrozumienie. Nie potrzebuje 
słów, które często zaciemniają 
obraz rzeczy, za to tworzy 
język uniwersalny, dla wszy-
stkich zrozumiały. Taniec 
przynosi radość i wolność, 
daje złudzenie, że mimo, iż nie 
umiemy latać jak ptaki, 
możemy jednak zbliżyć się ku 

niebu, ku świętości i nie-
skończoności, jest sztuką 
delikatną i rozedrganą. Po 
każdym przedstawieniu nasze 
serce łomocze, wyczekując z 
nadzieją następnego razu. 

Czy za rok nasze 
serce równie mocno będzie 
łomotać? Organizatorzy mają 
nadzieję, że jeszcze mocniej.  
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