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Zabawa na 124 fajerki! 

 
akiej imprezy dla dzieci 
jeszcze nie było! Sztuko-

landia – dwudniowy Piknik 
Rodzinny dofinansowany z 
funduszy UE za pośrednict-
wem LGD Kraina Św. Anny w 
ramach Działania 4.1/413 
„Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju PROW 2007-2013 dla 
małych projektów” okazał się 
trafiony w dziesiątkę! W ciągu 
dwóch dni – 26 i 27 maja – 
przez plac przy OSP w 
Tarnowie Opolskim przewi-
nęły się setki małych i dużych 
tarnowian oraz gości. Swą 
nazwę piknik zawdzięczał 
temu, że w czasie jego trwania 
uczestnicy mieli możność 
udziału w różnorodnych dzie-
dzinach sztuki. Serca dzieci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podbiła możliwość aktywnego 
i twórczego wyżycia się i 
wspólnej z rodzicami pracy. 
Malowanie styropianowych 
wycinek, gipsowych obrazków 
i portretów rodzinnych (me-
todą graffiti), czerpanie i ozda-
bianie papieru, tworzenie ob-
razków, biżuterii i kwiatów z 
czystej żywej wełny filcowa-

nej na mokro, toczenie na kole 
i lepienie metodą wałeczkową 
wyrobów glinianych (gotowe 
wyroby będzie można wypalić 
w piecu ceramicznym na 
terenie GOK-u) – wszystko to 
cieszyło się ogromnym powo-
dzeniem. Organizatorzy dwoili 
się i troili dostarczając coraz to 
nowych partii materiałów plas-
tycznych. Choć drugiego dnia 
część uwagi dzieci i dorosłych 
skupiło na sobie „Miasteczko 
Klaunów”, pozostałe zabawy 
plastyczne i warsztaty ręko-
dzielnicze nadal cieszyły się 
ogromnym wzięciem. A we 
wspomnianym „Miasteczku” 
także atrakcji nie brakowało! 
Dzieci uczyły się chodzić na 
szczudłach i szczudełkach, 
próbowały swych sił w żon-
glowaniu, poznawały zasady  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zabawiania publiczności (klau-
nada) i wyrażania treści bez 
słów (pantomima), malowały 
sobie twarze i poznawały spo-
soby wykonywania zwierzątek 
w balonowym zoo. W po-
wietrzu unosiły się miliony 
tęczowych bań, baniek i 
banieczek. A na wszystko to 
rodzice nie wydawali ani 

grosza! No, ewentualnie moż-
na było zafundować sobie 
„słodkie nic na patyku” – czyli 
nieodzowną „cukrową watę”, 
lub pokrzepić inną słodkością. 
 Na scenie także się 
działo. W pierwszym dniu 
tarnowskie przedszkolaki za-
prezentowały specjalnie przy-
gotowany program dla mam – 
w dniu ich święta. Znalazły się 
w nim wiersze, piosenki, tańce 
i scenki – także te swojskie 
ludowe. Dzieci bez oporów 
przechodziły od gwary do 
języka literackiego. Niejedna 
dumna mamusia miała „oczy 
na mokrym miejscu”, a i ta-
tusiów coś ściskało w gardle z 
dumy i wzruszenia. Później 
sceną zawładnęły piosenki 
wykonywane przez solistów i 
zespoły – od przedszkolaków 
do gimnazjalistów prezentują-
cych się w konkursie „Potrafię 
niemiecki śpiewająco – Ich 
kann singend Deutsch”. Jury 
miałi twardy orzech do zgry-
zienia! Około godziny 20 
zamknięto stanowiska warsz-
tatowe i zmęczone dzieci od-
prowadzono na zasłużony 
odpoczynek. Chętni dorośli 
pozostali lub – po krótkiej 
przerwie – powrócili, by po-
tańczyć. 
    

Drugiego dnia swój program 
zaprezentowały zespoły tane-
czne i mażoretkowe z dzia-
łającej przy GOK-u Formacji 
Element. Na scenie, a później 
wśród publiczności zaprezen-
tował się kataryniarz Tadziu ze 
swą unikatową 100-letnią 
katarynką. Warsztaty i „Mia-
steczko Klaunów” zamknięto 
– tak jak poprzednio – około 
godziny 20. Sceną za-władnął 
zespół „BONGOSTAN”. 
Wspaniały, prawie 1,5 go-
dzinny koncert muzyki reggae 
porwał i rozkołysał młodych i 
młodych duchem. 
 Bardzo miłe było to, 
iż podczas trwania imprezy 
liczni rodzice z dziećmi wyra-
żali organizatorom swoje uz-
nanie i podziw gdy publicz-
ność się rozeszła Cóż, pozo-
stało tylko posprzątać. Wszy-
stkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie i przepro-
wadzenie „Sztukolandii” nale-
żą się wyrazy najwyższego 
uznania i szczere podzię-
kowania. Organizatorem im-
prezy był GOK w Tarnowie 
Op. wraz z partnerami: OSP, 
Rada Sołecka, Przedszkole 
Publiczne z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, Grupa Odnowy 
Wsi, DFK – Tarnów Op. 
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