
Qulturalnie i sportowo w Tarnolandii 
 

Jak połączyć jubileuszowe świętowanie z piknikiem 
rodzinnym? Jak jednocześnie uczcić, zabawić, sprawić 
przyjemność małym i dużym? Zadowolić wszystkich, dać 
odrobinę rozrywki mieszkańcom, i sprawić frajdę dzieciakom? 
Przyznać  trzeba, że niełatwe to zadanie.  Ale chyba tylko 
absolutni malkontenci mogliby być niezadowoleni ze sposobu 
w jaki Gminny Ośrodek Kultury wybrnął z tej sytuacji.  

 
„I tak to się zaczęło”…. 

 
Pusta scena, zgaszone światło, naraz – na ekranie - 

pojawia się obraz torów kolejowych, słychać wjeżdżający 
pociąg…. Tak zaczęło się jubileuszowe przedstawienie. Wraz z 
grupką dzieci i ich opiekunką widzowie wyruszyli na wirtualną 
wycieczkę po Tarnowie Opolskim. Nawet długoletni 
mieszkańcy zaskoczeni byli nowym spojrzeniem na swoją 
miejscowość. Wycieczka zakończyła się pod tarnowskim 
Domem Kultury. Zakończyła? Ależ nie! W treści spektaklu, 
którego scenariusz i reżyseria była dziełem Ireny Zielonki, (ona 
także zagrała rolę opiekunki wycieczki,) zgrabnie nawiązano do 
początków placówki i teraz poprowadzono widzów w dalszą 
wycieczkę – tyle, że w przeszłość. Fragmenty kronik 
filmowych, scenki i dowcipne śpiewane komentarze – w 

wykonaniu gościnnie występujących Śpiewograjów - stanowiły 
ciekawie opowiedzianą czterdziestoletnią historię tarnowskiej 
placówki. Dla występujących - także gościnnie – zespołów: 
WAL-NAKu oraz Kosorowiczanek także przewidziano role do 
odegrania. Oczywiste jest, że zespoły taneczne: formacja 
Element (3 zespoły) i Element M (czyli 3 grupy mażoretkowe), 
a także Santex (2 składy) i De Cadance swoimi choreografiami 
odpowiednio ilustrowały i komentowały ważne wydarzenia z 
bogatej przeszłości Domu Kultury.  

Przyszedł czas i na „oficjalną część”. Wzruszona Pani 
Dyrektor w ciepłych słowach zwróciła się do gości, władz 
gminy i wszystkich przybyłych. Podsumowując krótko dzieje 
placówki wspominała o opiece nad kulturą kolejnych wójtów, 
podkreślała zaangażowanie pracowników i przychylność 
lokalnej społeczności. Były kwiaty, listy z podziękowaniami i 
pamiątkowa, ręcznie malowana porcelana dla – obecnego i 
byłych – wójtów i zastępczyni, dla Rady Gminy (na ręce jej 
przewodniczącego) oraz Przewodniczącego Komisji Kultury, 
strażaków (w ich imieniu odebrał Komendant Gminny OSP) i 
Sołtys Wsi Tarnów Opolski. Z gratulacjami i kwiatami na 
uroczystość - oprócz wymienionych – przybyli także: 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego, sołtys Kosorowic, 
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku. 
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