
Bal karnawałowy  
z aukcją charytatywną 

 
 Stary obyczaj każe w 
karnawale – choć raz – wziąć 
udział we wspólnej zabawie. 
By mieszkańcy gminy mieli 
taką możliwość, a jednocześnie 
mogli uczestniczyć w „zboż-
nym dziele”, Gminny Ośrodek 
Kultury wraz z Urzędem 
Gminy w Tarnowie Opolskim 
zorganizował bal karnawało-
wy. Okazji do tańca, biesia-
dowania przy wspólnym stole i 
innym zabawowym atrakcjom 
towarzyszyła aukcja. Do licy-
tacji wyrobów artystycznych i 
rękodzielniczych, usług i prze-
różnych bonusów podarowa-
nych organizatorom i ofiarowa-
nych przez samych organiza-
torów przystąpiono z zachowa-
niem wszelkich prawideł – 
choć nie bez sporej dawki 
humoru. Cel aukcji – wspie-
ranie uzdolnionej młodzieży z 
terenu naszej gminy – znalazł 
uznanie w oczach uczestników, 
toteż nie skąpili grosza. 
Zebrano 2420 złotych. Ponadto 
zaradność i ofiarność pracow-
ników Gminnego Ośrodka Kul-

tury pozwoliły ograniczyć ko-
szty własne. Dzięki temu 
zdeponowano na koncie kwotę 
3080 złotych, które zostaną 
rozdysponowane przez Kapi-
tułę Konkursu „Kwiat Tarni-
ny” i wręczone uczniom lub 
studentom wyróżniającym się 
osiągnięciami naukowymi, ar-
tystycznymi, sportowymi lub 
postawą społeczną. 
 Dary przekazali lokal-
ni twórcy i przedsiębiorcy: 
Klaudia Małek, Agnieszka 
Okos, Monika Walczak – Hur-
townia Kwiatów „Prestige”, 
Hildegarda Waleczko – Zakład 
Fryzjerski, Paweł Papoń – Aka-
demia Sztuk Walki Kyokushin, 
Krzysztof Mutz – Wójt Gminy 
Tarnów Opolski, Ewa Loster – 
Dyrektor GOK, Zygmunt Pie-
truszka – Kwiaciarnia „Stor-
czyk” oraz uczestnicy projektu 
„Re-Animacja Rzemiosła” i 
podopieczni pracowni cerami-
cznej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Tarnowie Opolskim. 
 Wszystkim ofiaro-
dawcom i uczestnikom licy-
tacji należą się wyrazy 
wdzięczności.      
                              Inf. własna 

Rasowce - dachowcom 
 

    14 lutego 2013r. w 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Kątach Opolskich od-
była się niecodzienna impreza. 
Joanna Korzec (wielka pasjo-
natka i miłośniczka sierściu-
chów) postanowiła zorganizo-
wać imprezę w przededniu 
Światowego Dnia Kota, który 
przypada na 17 lutego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ale może zacznijmy 
od początku: 
Pomysł uczczenia kotów spec-
jalnym świętem powstał we 
Włoszech. To właśnie Rzym – 
Wieczne Miasto - koty upodo-
bały sobie najbardziej, gdyż w 
ruinach Koloseum i w wąskich 
uliczkach tego starego miasta 
mieszka ich ogromna ilość. 
Kot – zwierzę bliskie ideału, 
piękne, świadome swej dosko-
nałości – świetnie umie dosto-
sować się do otoczenia, ale 
trzeba mu na to pozwolić.  W 
ostatnich latach koty stały się 
konkurentami psów w ludz-
kich rodzinach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Już kilka lat temu 
Joanna Korzec zorganizowała 
naszą szkolną „Wystawę ko-
tów”. I nie chodziło o te ra-
sowe, przepiękne, wymuskane 
i wyczesane. Dzieci przyniosły 
do szkoły koty przeróżne: sza-
re, bure, pręgowane i skrzyd-
late to może i nie, ale znalazły 
się też i koci arystokraci: sy-
jamski Maciek i brytyjski Po-
piołek. W tym roku w szkole 

również zaroiło się od kotów.  
Jednakże były to dla odmiany 
koty rasowe. Zaproszono bo-
wiem niezwykłych gości. Z 
wizytą zjawili się Anna Sem-
pryk i Robert Krasowski – ho-
dowcy największych kotów ra-
sy Maine Coon. Przyjechały z 
nimi trzy koty: przecudnej uro-
dy rudy pręgowany Inter  
Champion Helios, kocia dama 
Grand Inter Champion Trixie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oraz „maleńka”, czterokilogra-
mowa półroczna Xanta. Inicja-
torka i organizatorka  pokazała 
piękne koty syberyjskie: Neva 
Masquerade – olbrzymiego 
kocura Grand Inter Champion 
Albazino Śnieżna Magnolia 
*PL i dwie puchate dziew-
czynki - Uditkę i Katię. 

    Właściciele kotów 
opowiadali o rasach, pielęgna-
cji, o kocich zwyczajach i o  
odpowiedzialności za udomo-
wionych przyjaciół człowieka. 
Dzieci dowiedziały się jak 
karmić podopiecznych, jak  
zapewnić im bezpieczne i 
szczęśliwe życie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Akcja „RASOWCE – 
DACHOWCOM” propaguje 
sterylizację kotów, odpowie-
dzialną adopcję psów i kotów 
ze schronisk, a przede wszyst-
kim uwrażliwienie ludzi na los 
bezdomnych zwierząt i pomoc 
kotom wolno żyjącym.  

Na korytarzu i w kla-
sie pojawiły się gazetki o 
kocich pięknościach. Ucznio-
wie klasy V przygotowani 

przez panią Joannę Korzec 
zaprezentowali wspaniały pro-
gram artystyczny, w którym 
znalazły się wiersze poetów – 
wielbicieli: Joanny Kulmowej 
„Kaja się bawi”, Franciszka 
Klimka utwory z tomików „Nie 
chodzi o to by człowiek miał 
kota” i „Pieski, kotki, 
niespodzianki” czy smutny 
„Bidul” Marty „Majorki” Cho-
ciłowskiej – Juszczyk. Właśnie 
morał wynikający z tego 
ostatniego utworu – mówiący o 
marzeniach przebywających w 
schroniskach kotów – był 
mottem całego spotkania. 
Dlatego też apelujemy: 
Nie skazujmy ich na doży-
wotnie więzienie ! Adoptując 
je – ratujemy im życie! 

Spotykamy je na pod-
wórkach, często nocą widzimy 
jak się przemykają pod ścia-
nami, czasem przywołuje nas 
ich rozpaczliwy płacz – koty 
bezdomne. Są wśród nich te, 
które karmione przez dobrych 
ludzi przystosowały się do 
życia na swobodzie, ale są i te, 
które zgubiły się swoim opie-
kunom, te które im się znudziły 
i te, których opiekun 

opuścił odchodząc do innego 
świata - koty bezdomne. 

Zajrzyjmy więc do schro-
niska w Opolu, ul Torowa 9, 

tel.77-45-45-902, email: 
kierownik@schroniskowopolu.pl 

Przygotowując bardzo 
atrakcyjny program, mamy na-
dzieję, że przyczyniliśmy się 
do poszerzenia grona wielbi-
cieli wszystkich zwierząt nie 
tylko kotów. Wierzymy, że 
impreza ta pozwoliła lepiej 
poznać osobowość naszych 
czworonożnych przyjaciół. 
Mamy też nadzieję że ten dzień 
stanie się ważny dla kotów i dla 
ludzi kochających koty! 
Pamiętajmy, że zwierzęta po-
trafią ogrzać naszą duszę jak 
najlepszy przyjaciel. 
Światowy Dzień Kota jest po to, 
by uwrażliwić ludzi na los 
zwierząt, które żyją obok nas. 
Pokazywać ich piękno, rozma-
wiać o ich potrzebach. Jest to 
dzień wrażliwości na los 
zapomnianych, porzuconych, 
głodnych i bezpańskich kotów i 
psów. Jest to dzień zwycięstwa 
naszego ludzkiego gatunku – 
dzień człowieczeństwa ! 

Joanna Korzec 
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