
 JUBILEUSZOWE ŻYCZENIA

Zupełnie przypadkowo o jubileuszu się dowiedziałam
I życzenia dla GOK-u w Bliżynie ad hoc napisałam.
Komputer uruchomiłam i … bardzo się zdziwiłam
Kiedy historię GOK-u zobaczyłam.
O tylu ciekawych rzeczach przeczytałam
I chyba od tych informacji trochę posiwiałam.
Wszak 40 lat to czasu szmat
A ZAMECZKOWI jakby ubyło lat.
A dlaczego – spytacie mnie.
Bo w nim „cuda” dzieją się.
Każdy, kto się tam wybierze to się bardzo zdziwi szczerze.
Wnętrza piękne, nastrojowe no i trochę też bajkowe.
A co w środku dzieje się, tego w kilku słowach nie da opisać się.
Dzieciaki w różnych rolach występują
I oczy publiczności radują.
Dorośli i młodzież też swoje marzenia realizują
I w tym zakątku kultury świetnie się czują.
GOK to także zespoły ludowe, imprezy plenerowe
No i inne formy kulturowo – sportowe.
Nad wszystkim zaś czuwa sztab ludzi – zapaleńców.
Którzy często wcielają się w rolę żeńców.
Pomysłami sypią jak z rękawa
A mieszkańcy ich kochają – wiadoma sprawa.
Czterdzieści lat minęło jak z bicza trzasł
A ja Państwu kłaniam się w pas.
Życzę dużo, dużo pogodności w tej tak szarej codzienności.
Zdrowie niechaj zawsze służy – jak najlepsze, jak najdłużej.
Niechaj pieniążki do GOK-u przybywają
A włodarze Bliżyna chętnie pomagają.
Bądźcie przez bliskich, przyjaciół często przytulani
Bo jesteście WIELCY – jak szamami.
Dużo marzeń w życiu miejcie
No a życiu – w nos się śmiejcie.
Te życzenia z serca płynące ułożyłam
I na końcu się wzruszyłam

                                                          
                                            z sympatią Anka Tchórzewska



 

   Gody! Gody! ma – Zameczek - 
Wielkie święto dziś obchodzi.
Och – nie małe, bo 40 -ste.
Więc sto lat im dziś zaśpiewam
i życzenia złożę też:

W dniu tak pięknym i radosnym
dużo zdrowia, szczęścia oraz cierpliwości.
Dla śpiewaków i plastyków, dla tancerzy
i artystów oraz dla tych starszych kobiet
co przychodzą – coś tam robią, a jak robią
to gderają – w żarty wszystko obracają.

Życzę Wam również większego do pracy zaplecza,
własnej dużej sceny, więcej imprez – za mniej pieniędzy,
niekończącej się w Was kreatywności 
i z pracy dużo przyjemności.

                                                                  Danuta Kozłowska



 
Z okazji Jubileuszu 40 – lecia Gminnego Ośrodka Kultury 

w Bliżynie
Dyrektorowi i wszystkim pracownikom składam życzenia wielu sukcesów

zawodowych 
i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz rozwoju kultury. 

Życzę wielu perspektyw dalszego rozwoju, 
wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
       Niech ten piękny Jubileusz będzie dla Was powodem do dumy 

i jednocześnie bodźcem do dalszego działania i pracy na rzecz naszego
społeczeństwa. 

Niech każdy kolejny rok będzie etapem podróży do kolejnych Jubileuszy.

                                                                         Z poważaniem

                                                                      Szymon Mastalerz
                                                                    Radny Gminny Bliżyn

Zameczku w Bliżynie zasłyń w całym kraju.
Nad Bałtykiem i na Podhalu.

Niech świetność Twoja ciągle bije.
I naszym oczom się ukazuje.

   

                                                       Kinga Markiewicz



Nad rzeką Kamienną przy wielkim moście,
stoi – Zameczek – siedziba GOK,
jest on przystanią dla wielu z nas.
40 – ści lat już – jak gości tu ludzi
dzieci, młodzież i starszych też
Działają tu instruktorzy, którzy prowadzą
zajęcia takie jak:
Rytmikę – Kasia
Plastykę – Ula
Taniec – Marzenka
Śpiew i muzykę – sam Pan Sebastian
Zaś teatr dziecięcy i młodzieżowy -
to konik samej dyrekcji jest,
a kuferek Babuni – to Marzenki specjalność też.
- Wspaniale z nimi przebywać jest,
są czarujący, pogodni, mili
zawsze znajdują dla nas czas.

Więc – życzę im wszystkim – pogody ducha,
nieustającego zdrowia, 

                niekończącej się kreatywności 
               i do pracy miłości,

   dużo, dużo cierpliwości, oraz wyrozumiałości.

                                                   Z podziękowaniem dla Waszej pracy
                                                             
                                                              Kozłowska Danusia



Korzystam z prawa wyobraźni
i  po raz pierwszy w życiu

 przywołuję, umykające chwile.
Wypatruję twarzy tych, 
którzy z oddaniem budowali mosty
łączące ludzi na niwie kultury.
Pamięć nareszcie ma czego szukała, 
znalazłam tyle twarzy, już dawno zapomnianych
którzy zaczątkiem byli tak wielkiej jak kultura  
sprawy.
Jest więc taki świat, nad którym ona los sprawuje  
niezależny.
Nad białą kartką czają się do skoku litery, 
które muszą ułożyć się w słowa,
aby wyrazić wdzięczność dla tych, którzy stawiają 
sobie szczytne cele, od nowa

            NA MELODIĘ Z FILMU „CZTERDZIESTOLATEK”

Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień
I nigdy już nie wrócą rób co chcesz
Tyle się wydarzyło przez tyle lat
Przecież to kawał czasu, czasu szmat

A Pani Dyrektor roztacza wciąż uroki swe
Namawia, żeby kulturę pełnymi garściami brać
Cała ekipa zgrana uśmiecha się
I ciągle nowy stawia sobie cel

Czterdzieści  lat minęło, odeszło w cień
Nigdy się nie powtórzy żaden dzień
Na karuzeli życia trzymajcie się
Szukajcie nowych wyzwań, skupcie się

Bo wszystko co w GOK-u dzieje się ważne jest
Trzeba rozgłaszać to
Przyciągać starszych, młodzież, to szczytny cel
Trzeba realizować go

                                           Domicela Reguła


