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Talenty są wśród nas
23 czerwca 2016 r. w Teatrze im. L.
Solskiego w Tarnowie odbyła się III Gala Tarnowskiej Marki Talentu.

z audiencji u Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.
Szkołom, klubom sportowym wręczono Listy Gratulacyjne TMT, albumy
„Habemus Papam. Franciszek” oraz
„Inspiracje i drogowskazy” Z. Dąbczyńskiego, a także listy gratulacyjne od

Honorowe tytuły TMT oraz złote medale wręczono 390 wybitnym uczniom.
Zaprezentowano hymn Tarnowskiej
Marki Talentu „Ziarna” i relację filmową

prezesa Fundacji
Książąt Lubomirskich –
Jana Lubomirskiego.
Gościem
specjalnym
III Gali TMT
był pan Zdzisław Dąbczyński prezes największej w Europie Firmy
WIMED oferującej systemy oznakowania dróg, oznakowania osób i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wystąpili uczniowie Studia Rocka
Pawła Mazura oraz tancerki – mistrzynie Polski i Europy oraz wicemistrzynie
świata ze Studia Tańca HONORATA.
(mk)

Medal dla Franciszka
W drugą rocznicę kanonizacji Jana
Pawła II prezes
Stowarzyszenia
Podaruj Dzieciom
Promyk Słońca –
Katarzyna Macoń
wraz z panią dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie Małgorzatą Ważną
i uczniem Michałem
Wójcikiem uczestniczyli w audiencji u Księdza Kardynała Stanisława
Dziwisza.
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Podczas audiencji
na ręce Księdza
Kardynała przekazany został kryształowy medal Tarnowskiej Marki
Talentu dla Ojca
Świętego Franciszka.
Najzdolniejszą młodzież Tarnowa
reprezentował Michał Wójcik, który zajął trzecie miejsce w Olimpiadzie
Astronomicznej w Polsce i reprezentował nasz kraj w Ogólnoświatowej Olimpiadzie Astronomicznej, która odbyła
się w Indiach.
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Słowa: Jacek Cudny
Muzyka: Paweł Mazur

Nasz hymn
Tarnowska Marka
Talentu ma swój hymn!
Słowa napisał Jacek
Cudny – pomysłodawca
www.cudnolandia.pl,
a muzykę skomponował
Paweł Mazur.
Hymn nawiązuje do
homilii wygłoszonej
w Tarnowie przez Świętego Jana Pawła II
10 czerwca 1987 r. podczas pielgrzymki do Ojczyzny:
"Od przeszło tysiąca lat rozbrzmiewało tutaj to orędzie, padając na glebę
ludzkich dusz jak ziarno, które ci sami
ludzie rzucali równocześnie w zagony
tej ziemi. Czasem ziemi urodzajnej,

ZIARNA
Tu korzenie rodem z Piastów,
już od wieków, dają miastu
siłę, niczym ziemia ziarnu.
Tarnów, Tarnów, Tarnów, Tarnów.
Ref.

Dbaj o ziarna. Bądź jak Święty.
Dziel się dobrem. Mnóż talenty.
Siej nadzieję, aby Tarnów
szansę dał każdemu ziarnu.
która wydaje owoc stokrotny, czasem
ziemi trudnej, kamienistej, jak w górach, gdzie nie tak łatwo o urodzajny
i obfity zbiór".
Dziś plonem jest uzdolniona tarnowska młodzież.
(kk)

Od szopy do nowoczesnej firmy
Książka Zdzisława Dąbczyńskiego „Inspiracje
i drogowskazy” to opowieść PRAWDZIWA. To opowieść człowieka, który stworzył firmę, jedną z większych i najnowocześniejszych w Europie w swojej
branży, zaczynając od szopy i garażu przy domu. Autor odkrywa przed czytelnikiem swoją historię życia,
zaprasza do świata przemyśleń, refleksji, inspiracji,
doświadczeń nabytych w jakże interesujących czasach na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Książka ta jest pewnego rodzaju świadectwem obok którego nie można przejść obojętnie. Powinien ją przeczytać każdy, kto pragnie odnieść życiowy sukces.
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Tutaj słońce ciepłem karmi.
Daje białym kwiatom tarnin
życie, niczym wiosna ziarnu.
Tarnów, Tarnów, Tarnów, Tarnów.
Ref.

Dbaj o ziarna. Bądź jak Święty...
Tutaj mądrość serca w darze
daje młodym twórcom marzeń
wiarę, niczym rolnik ziarnu.
Tarnów, Tarnów, Tarnów, Tarnów.
Ref.

Dbaj o ziarna. Bądź jak Święty...
Tutaj ziarna chcą wyrastać
no bo Tarnów dzieciom miasta
daje siłę, życie, wiarę,
by owoce rosły z ziaren.
Dbaj o ziarna. Bądź jak Święty.
Dziel się dobrem. Mnóż talenty.

Sponsorzy III Gali Tarnowskiej Marki Talentu:

Krzysztof Ziemiec

