
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tej pogodnej majo-
wej niedzieli wnêtrze koœ-
ció³ka filialnego pw  
Œw. Krzysztofa w Walidro-
gach rozkwit³o gam¹ barw. Jak 
kwiaty na wiosennej ³¹ce 
mieni³y siê kolorami stroje 
cz³onków zespo³u – jubilata  
i œwiêtuj¹cych wraz z gospo-
darzami goœci: £ê¿czoka z Za-
wady Ksi¹¿êcej i Ma¿oretek  
z Raciborza. Po mszy korowód 
wiedziony przez orkiestrê po-
d¹¿y³ spod koœcio³a na boisko 
– miejsce dalszych uroczys-
toœci. Jubileuszowy festyn roz-
pocz¹³ koncert zespo³u OZI 
BRAS. Prowadz¹ce konferans-
jerkê panie Renata Krawczyk  
i Regina Skowronek z werw¹  
i nieco rubasznym humorem 
prezentowa³y kolejnych goœci, 
wita³y przyby³ych na uroczys- 
toœæ przedstawicieli w³adz  
i bawi³y publicznoœæ. Dla 
goœci z zagranicy przek³adu na 
bie¿¹co dokonywa³a p. Beata 
Schwierz. Na estradzie prezen-
towa³y siê kolejno wszystkie 
zespo³y: WAL-NAK, £ê¿czok, 
Ma¿oretki oraz formacja 
Element. Dawny, g³êboko za-
nurzony w historii kultury 
obyczaj miesza³ siê z ¿ywio-
³owymi pokazami pe³nymi 
wspó³czesnej muzyki i ponad-
czasowego dzieciêco – m³o- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dzie¿owego wdziêku, radoœci  
i sprawnoœci. Na estradzie za-
prezentowali siê tak¿e kara-
tecy ze Strzelec Opolskich. 
 Syci wra¿eñ uczest-
nicy uroczystoœci mogli po 
zakoñczeniu wystêpów sami 
ruszyæ w tany, do czego 
zachêcali muzycy z zespo³u 
OZI BRAS. 
 Wœród zaproszonych  
goœci bior¹cych udzia³ w uro-
czystoœci byli: Wicekonsul 
Republiki Niemiec  Ludwig 
Neudorfer z ma³¿onk¹, 
Wicestarosta Powiatu Opol-
skiego Krzysztof Wysdak  
z ma³¿onk¹, Wójt Gminy 
Tarnów Opolski Zygmunt 
Cichoñ z rodzin¹, Przewod-
nicz¹cy ZG DFK Franz Dylla, 
Przewodnicz¹cy RG Rudolf 
Urban, reprezentantka GOK  
Irena Zielonka. Przybyli tak¿e 
przewodnicz¹cy kó³ mniej-
szoœci z K¹tów Opolskich – 
Gizela Jezierska, Nak³a – 
Gizela Fikus i Raszowej – 
Barbara Mientus. Na rêce 
jednego z opiekunów zespo³u, 
Pana Oswalda Salli, sk³adano 
liczne i serdeczne gratulacje 
(Panie: Waltrauda Salla  
i Krystyna Pason uwija³y siê 
jak w ukropie, by wszystkiego  
dopilnowaæ funkcje reprezen-
tacyjne sk³adaj¹c na barki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mê¿czyzny). Od formacji 
Element – w imieniu tancerzy, 
instruktorów i dyrekcji GOK – 
zespó³ i jego opiekunowie 
otrzymali przepiêkny kosz ró¿. 
Równie¿ kwiaty i prezenty 
przywioz³y ze sob¹ zespo³y 
raciborskie. 
 Oczywiœcie wokó³ 
estrady i namiotu nie brak³o 
typowo festynowych atrakcji: 
sprzedawano jad³o i napitki,  
handlowano zabawkami, by³a 
wata cukrowa i skoki na 
„dmuchañcach”. Udana zaba-
wa! 

Imprezê wsparli: 
 - Urz¹d Gminy Tarnów Op. 

- Wicekonsulat Republiki 
Niemiec w Opolu 

- Lhoist „Opolwap” S.A. 
Tarnów Op. 

- Kazimiera Krasowska – 
Walidrogi 

- Ewa Terlikowska – 
Walidrogi 

- Zarz¹d Gminny TSKN – 
Tarnów Op. 

- Zarz¹d Ko³a TSKN – 
Walidrogi 

- Gminna Spó³dzielnia – 
Tarnów Op. 

- Bank Spó³dzielczy 
Krapkowice O/Tarnów Op. 

-Pan Manfred Rogocz – 
Kowalstwo – Dêbie 

- Pan Krzysztof Lewacki  
z Walidróg wraz z druhami  

z OSP Dêbie 
 
 Za pomoc finansow¹, 
rzeczow¹ i organizacyjn¹ 
cz³onkowie ko³a wraz z opie-
kunami serdecznie dziêkuj¹. 
Szczególne wyrazy wdziêcz-
noœci skierowane s¹ do ro-
dziców tancerzy. Nie tylko 
efektywnie wspó³pracuj¹ na co 
dzieñ wspó³tworz¹c sukcesy  
zespo³u, lecz tak¿e w czasie 
jubileuszu okazali sw¹ pomoc 
piek¹c wspania³e œl¹skie ko³a-
cze i goszcz¹c przez ca³y  
weekend 50 dzieci z zespo³ów 
raciborskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podziêkowania nale¿¹ 
siê te¿ wystêpuj¹cym zespo-
³om i ich opiekunom: Pani 
Aldonie Krupa-Gawron i Pani 
Monice Kryli oraz dyrekcji i 
instruktorom Gminnego
Oœrodka Kultury w Tarnowie 
Opolskim. 

Tarnów Opolski
Gmina

K¹ty Opolskie – Kosorowice – Nak³o – Miedziana – Przywory – Raszowa – Walidrogi 

Nr 3/2007 Kwiecieñ-Maj 

Jubileusz 15-lecia
zespo³u

WAL-NAK


