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QULTURALNIE i SPORTOWO
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 –2013 dla małych projektów

Jubileusz był świętem 
młodości, więc nic w tym dzi-
wnego, że tę okazję wykorzy-
stano, by uhonorować zdo-
bywców „Kwiatu Tarniny” 
(piszemy o tym w tekście „Sam 
kwiat…”). 

Drugą częścią Jubile-
uszowej Gali zawładnęła Pier-
wsza Dama polskiej sceny mu-
zycznej – Irena Santor. Kon-
cert, na który złożyły się dawne 
i nowe przeboje artystki oraz 
wirtuozerski popis towa-
rzyszącego jej pianisty, Cze-
sława Majewskiego, zachwycił 
publiczność. Piosenkarka przez 
półtorej godziny prowadziła z 
publicznością słowno – muzy-
czny dialog, wciągając widzów 
do wspólnego śpiewania. Skro-
mność i bezpretensjonalność 
wykonawczyni oraz wysoki 
poziom wykonywanych (na ży-
wo!) utworów zostały nagro-
dzone owacją na stojąco. 
 

Rodzinny piknik  
sportowo – artystyczny 

 
W niedzielę z łaski 

niebios nastąpiła „przerwa w 
deszczu”. Dzięki temu można 
było zgodnie z planem zapro-
sić całe rodziny na plac w 
centrum wsi, gdzie rozłożyło 
się „Sportowe Miasteczko”. Tu 
duzi i mali mogli wykazać się 
sprawnością, zręcznością, cel-
nością i przy okazji dobrze się 
bawić. Panował duch sporto-
wej rywalizacji, co nie prze-
szkadzało w zachowaniu zasad 
fair-play. Radosnego nastroju 
nie mąciły drobne porażki (ktoś 
musiał przegrać, by wygrać 
mógł ktoś). A zafundowana 
przez sponsora frajda dla wszy-
stkich dzieci, czyli dmuchana 
zjeżdżalnia (w postaci sympa-
tycznej, choć ogromnych roz-
miarów małpki) wynagradzała 
wszystko. Prócz sportowych 
zmagań nie brakowało na placu 
innych atrakcji – działań ani-
macyjnych i warsztatowych. 
Puzzlowe konkursy, balonowe 
zoo, małowanie twarzy – to 
rozrywka znana i lubiana. Tym, 
którzy lubią coś tworzyć 
własnymi rękami i znajdować 
pole dla własnej wyobraźni 
stworzono także możliwość 
działania. Malowanie witraży, i 
małowanie na tkaninie, zdo-
bienie gipsowych wylewek (na 
przykład serca dla mam), 
zawsze atrakcyjne toczenie na 

kole garncarskim, bibułkar-
stwo, dowcipne portrety „Ro-
dziny przyjaznej środowisku”, 
eko-warsztaty… - dla każdego 
coś ciekawego.  

Jednocześnie na estra-
dzie prezentowali swoje umie-
jętności młodzi i trochę starsi 
artyści: przedszkolaki z PPzOI, 
zespoły taneczne działające 
przy GOKu, „Śpiewograje”. Ci 
ostatni wraz z opiekunką 
przygotowali „Śpiewniczek – 
Biesiadniczek”, który rozpro-
wadzony wśród widzów po-
mógł zachęcić wszystkich do 
wspólnego śpiewania znanych 
piosenek. Wieczorem w „Mu-
zyczną podróż w czasie” zabra-
ła wszystkich „Karawana”.  

Dla wszystkich ucze-
stników, widzów miłą pamiąt-
ką był komplet dwóch oko-
licznościowych pocztówek. 
Gościom wręczono jubileuszo-
we kubki. 

Irena Zielonka 
 

    Wszystkim, którzy 
pracowali przy organizacji im-
prezy „Qulturalnie i sportowo 
w Tarnolandii”, występującym 
gościnnie na uroczystości jubi-
leuszowej: „Kosorowiczan-
kom”, „WAL–NAKowi,” 
„Śpiewograjom”, członkom 
kółka teatralnego, tancerzom i 
ich opiekunkom, uczestnikom 
„wycieczki”, organizacjom i 
osobom przybyłym z gratu-
lacjami, strażakom z OSP 
Tarnów Opolski wraz z ich 
Prezesem Janem Czechem oraz 
wszystkim pracownikom Ośro-
dka Kultury składam jak naj-
serdeczniejsze podziękowa-
nia. W imieniu własnym, 
podopiecznych i gości szcze-
gólne wyrazy wdzięczności 
należą się Wójtowi Gminy 
Krzysztofowi Mutzowi, Przed-
siębiorstwu „ LABTAR” za 
ufundowanie zjeżdżalni, a tak-
że Weronice Czech, Zygmun-
towi Pietruszce, właścicielom 
Restauracji „Rumcajs” i Boże-
nie Piechówce, Młodzieżowej 
Radzie Gminy, Romanowi 
Rogalskiemu – za różnorodną 
wszechstronną pomoc i uatrak-
cyjnienie całej imprezy. 

Z życzeniami  
wszystkiego dobrego 

 
Ewa Loster 

Dyrektor  Gminnego Ośrodka 
Kultury  

w Tarnowie Opolskim 


