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Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom 

Promyk Słońca po raz kolejny może 

poszczycić się ciekawą inicjatywą na 

rzecz mieszkańców Tarnowa  — w 

czerwcu 2014 r. w Teatrze im. L. Sol-

skiego w Tarnowie stowarzyszenie zor-

ganizowało I Galę Tarnowskiej Marki 

Talentu.  

 Pomysłodawcą przedsięwzięcia była 

Prezes Stowarzyszenia pani Katarzyna 

Macoń. Uroczystość prowadziła pani 

Iwona Wierzba. Na prośbę organizato-

rów przedsięwzięcia pan Prezydent 

Henryk Słomka-Narożański dokonał 

otwarcia Gali i wręczył Honorowe Tytuły 

uczniom tarnowskich szkół za ich wyjąt-

kowe osiągnięcia w nauce, sporcie, 

sztuce i technice. 

Inaugurację Tarnowskiej Marki Ta-

lentu uświetnił muzyczny show uczniów 

Studia Rocka Pawła Mazura, którzy 

wystąpili ze swoim mistrzem i zapre-

zentowali niezwykłe talenty muzyczne. 

Koncert w ich wykonaniu podbił serca 

licznie zgromadzonej publiczności.  

Również wybitny talent muzyczny 

zaprezentowała Alaksandra Tadel - 

uczennica Szkoły Muzycznej w Tarno-

wie, a zarazem zwyciężczyni wielu mię-

dzynarodowych konkursów pianistycz-

nych i posiadaczka tytułu Złotego Wirtu-

oza. W jej wykonaniu mogliśmy wysłu-

chać utworu Władimira Rebikowa - Mi-

gnon Valse.  

W czasie przerwy na holu tarnow-

skiego teatru uczestnicy uroczystości 

mogli podziwiać  prace plastyczne mło-

dych tarnowian  - m.in. uczniów Zespo-

łu Szkół Plastycznych w Tarnowie.  

I Galę Tarnowskiej Marki Talentu 

zakończył niezwykły popis talentu ak-

torskiego Gabrysi Wierzby - uczennicy 

kl. II Szkoły Podstawowej nr 17 w Tar-

nowie oraz występ tarnowskiego zespo-

łu „The Fathers”.  

Każdy uczestnik Gali mógł otrzymać 

od organizatorów przedsięwzięcia 

„tarninkę” - książeczkę pt. "Dobre ma-

niery w mojej bajce". Książeczka zawie-

rała bajki o dobrych manierach napisa-

ne przez uczniów tarnowskich szkół 

podstawowych posiadających talent 

literacki, a opatrzona została komenta-

rzami: Krzysztofa Ziemca, grupy mu-

zycznej Golec uOrkiestra i Jaśka Meli.  

Należy dodać, iż uroczystość odbyła 

się pod Patronatem Honorowym Prezy-

denta Tarnowa, a wszystko to w ra-

mach prowadzonej przez stowarzysze-

nie akcji "Odkryj wartość dziecka" któ-

rej patronuje Fundacja Książąt Lubo-

mirskich.  

(mk) 

Mam talent 
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18 czerwca 2015 r. młodzi, utalento-

wani tarnowianie już po raz drugi zosta-

li uhonorowani tytułami Tarnowskiej 

Marki Talentu. Miejscem uroczystości 

był Teatr im. Ludwika Solskiego, który 

zgromadził sporą rzeszę młodych ludzi  

i ich opiekunów. 

Organizatorem II Gali Tarnowskiej 

Marki Talentu było Stowarzyszenie Po-

daruj Dzieciom Promyk Słońca. Patro-

nat Honorowy nad uroczystością objął 

Prezydent Tarnowa – Roman Ciepiela. 

Patronat Medialny sprawował Galicyjski 

Tygodnik Informacyjny TEMI. Patronat 

nad promowaniem Tarnowskiej Marki 

Talentu objął dziennikarz Telewizji Pol-

skiej i autor najnowszej książki „Warto 

być dobrym” pan Krzysztof Ziemiec. 

Gościem Honorowym uroczystości była 

Pełnomocnik Prezydenta – pani Krysty-

na Latała.  

Warto dodać, że ze wszystkich 27 

tarnowskich szkół do tytułu TMT zosta-

ło zgłoszonych 388 uczniów, z czego 

tytuł Tarnowskiej Marki Talentu otrzy-

mało 277 uczniów. Uczniom wręczone 

zostały Honorowe Tytuły Tarnowskiej 

Marki Talentu z zestawem koszulek       

z logiem Tarnowskiej Marki Talentu. 

Koszulki sfinansowane zostały z budże-

tu Miasta Tarnowa. Dodatkowo wręczo-

ne zostały srebrne medale TMT na ręce 

dyrektorów szkół jako wyraz uznania 

dla nauczycieli i trenerów.  

Każdy z dyrektorów otrzymał najnow-

szą książkę Krzysztofa Ziemca „Warto 

być dobrym”. Książka ta w jednym         

z obszernych rozdziałów przedstawia 

działania Prezesa Stowarzyszenia – 

Katarzyny Macoń.  

Dyrektorzy szkół z których uczniowie 

uhonorowani zostali tytułem TMT otrzy-

mali również autograf od dwukrotnego 

Mistrza Olimpijskiego w skokach nar-

ciarskich – Kamila Stocha, listy gratula-

cyjne od Krzysztofa Ziemca, Marty 

Żmudy-Trzebiatowskiej i podróżnika 

Jana Meli.  

Blasku uroczystości dodał wyjątkowy 

koncert uczniów Studia Rocka Pawła 

Mazura. Uroczystość prowadziła Prezes 

Stowarzyszenia – pani Katarzyna Ma-

coń.  
(mg) 
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Logo Tarnowskiej Marki Talentu 

zostało zaprojektowane przez Dianę 

Sznajder – uczennicę Zespołu Szkół 

Plastycznych w Tarnowie. Projekt znaku 

graficznego TMT został wyłoniony         

w drodze konkursu plastycznego na 

który napłynęło wiele ciekawych prac. 

Widać, że zwycięskie logo nie jest 

przypadkowym projektem. To graficzne 

nawiązanie do naszego tarnowskiego 

ratusza. Bardzo dobrze współgrający    

z zarysem ratusza tekst tworzy spójne 

logo. Jest ono czytelne, nie zawiera 

zbędnych detali – stwierdza członek 

jury konkursu, specjalista grafiki kom-

puterowej Maciej Grzebieniowski. 

(jg) 

Nasze logo 
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Gratuluję wszystkim   

i każdemu z osobna 

wyróżnienia Tarnow-

skiej Marki Talentu! 

To wspaniale, że do-

ceniono Wasze talen-

ty. 

To wspaniale, że w tak młodym wieku w taki 

sposób się wyróżniacie! Ważne jest by wy-

różniać się w ten sposób nie tylko tu i teraz, 

ale przez całe swoje życie. 

Dlatego proszę Was pamiętajcie o tym. 

Bądźcie wzorem dla innych, ale i dla siebie, 

pamiętając też, że żyje się nie tylko dla 

siebie… ale przede wszystkim dla innych!  
 

Krzysztof Ziemiec 

- dziennikarz  

 

Pragnę Wam pogra-

tulować: determina-

cji, pracowitości        

i odwagi. 

Życzę, aby motywa-

cja – do zdobywania 

najwyższych szczy-

tów – nigdy Was nie opuszczała, a życie było 

pasmem sukcesów. Choć pamiętajcie, że 

porażki są też cenną lekcją, więc niech nie 

odbierają Wam energii i sił w dążeniu do 

celu.  
 

Marta Żmuda Trzebiatowska 

- aktorka  

 

 

 

 

Młodzi Laureaci Tar-

nowskiej Marki Talen-

tu! 

Ja, wrocławianin, ale 

rodem z Tarnowskich 

(!!!) Gór, posyłam 

Wam do Tarnowa sło-

wa najgorętszych pozdrowień i najserdecz-

niejszych gratulacji. 

Niech to wyróżnienie będzie dla Was - mó-

wiąc językiem Norwida - zachwyceniem do 

pracy. Zachwyceniem do doskonalenia          

i pomnażania talentów. 

Wszystkiego najlepszego!  
 

Prof. Jan Miodek 

- językoznawca  


