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Festiwal Piosenki Rozrywkowej 

- Obcojęzycznej  

 

Dnia 5 lutego br. w Domu Kultury w Górze odbyła się 
już trzecia edycja Festiwalu Piosenki Rozrywkowej-
Obcojęzycznej. 

Udział w przeglądzie wzięło 40 uczestników, 

mieszkańców Powiatu Górowskiego, 

Leszczyńskiego oraz Rawickiego. Poziom 

wykonawców był naprawdę imponujący, 

organizatorzy postarali się o każdy szczegół, przez 

co ponad trzygodzinny przegląd minął bardzo 

szybko. Festiwal prowadzili dyrektor Domu 

Kultury w Górze pani Danuta Piwowarska-Berus 

oraz Arkadiusz Gustaw. W czasie przeglądu 

uczestnicy częstowali się słodkim poczęstunkiem, 

a na zakończenie każda osoba otrzymała certyfikat 

i pamiątkowe statuetki stworzone przez 

podopiecznych Doku Kultury w Górze.  

 

 

Celem festiwalu było prezentacja dorobku 

artystycznego uczestników oraz wymiana 

doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania 

wokalistyki i sztuki estradowej. 

Była to świetna okazja dla osób stawiających swoje 

pierwsze kroki na scenie w utworach obcojęzycznych, 

jak i pokazanie swych umiejętności bez stresu na 

wynik.  
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POEZJA 

 

Brzeg Tenisistów  
   
Rytmika kroku, uderzenie piłki,  
wzajemna wymiana wzroku.  
Tak wyglądają zdyszani tenisiści.  
   
Cios za ciosem, oddech za oddechem,  
wpatrzeni w kulkę, jak i w siebie.  
   
Bitwa nerwów trwa, rzeka nieubłaganie płynie.  
W oczach chęć zwycięstwa trwa.  
Pewnie myśli sobie ktoś; Kiedy mecz ten minie?  
   
Cios za ciosem, oddech za oddechem,  
Jeden z nich, z pewnością jest już w niebie.  
   
Chodź wygrana piękna jest,  
z pewnością większym wspomnieniem,  
będą wspólne chwile spędzone na Arenie.  
.  
 
Autor: Krzysztof Rzeszutko . 
 

CYTATY POLAKÓW 
 

 „Nie ma nic wstrętniejszego niż muzyka bez 
ukrytego znaczenia..”  

Autor:  Fryderyk Chopin,  

MOTYWACJA 

  
Źródło:  
 http://www.fabrykasily.pl/Muzyka_podczas_treningu-
14238  

CIEKAWOSTKA 

 
Źródło:  http://demotypatriotyczne.pl/119/Konie-
husarzy-byly-tak-cenne,  

http://www.fabrykasily.pl/Muzyka_podczas_treningu-14238
http://www.fabrykasily.pl/Muzyka_podczas_treningu-14238
http://demotypatriotyczne.pl/119/Konie-husarzy-byly-tak-cenne
http://demotypatriotyczne.pl/119/Konie-husarzy-byly-tak-cenne
http://demotypatriotyczne.pl/119/Konie-husarzy-byly-tak-cenne,

