
Walnak z wizytą w Olsztynie 
 
 
 
 
 
 
 
 
            W dniach 12-
13.06.2010r. zespół WAL-
NAK przebywał w Olsztynie 
na zaproszenie Olsztyńskiego 
Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej – organizatora 
Dnia Mniejszości Narodo-
wych. Spotkanie odbyło się 
nad jeziorem Krzywym, w 
tawernie „Pirat”. Coroczne 
spotkania, mają na celu inte-
grację różnych grup narodo-
wościowych, wzajemne poz-
nanie się oraz prezentację 
dorobku kulturalnego i artysty-
cznego. Przewodnicząca Ol-
sztyńskiego Stowarzyszenia 

Krystyna Płocharska podkreśl-
iła, że chodzi nie tylko o 
wymianę osiągnięć, ale rów-
nież o ideę wspólnego domu. 
Na spotkania każdego roku są 
zapraszane inne grupy narodo-
wościowe. W tym roku byli to 
Litwini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W drodze powrotnej, 
zespół zwiedził pole bitwy z 
1410r. pod Grunwaldem. 
Członkowie grupy zaopatrzyli 
się w pamiątkowe akcesoria z 
miejsca historycznej bitwy. 
Wizyta trwała jednak krótko, 
bo przed nimi była jeszcze 
długa droga powrotna.  
                                  W.Salla 
  

Na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Sto-
warzyszenia Pro Liberis Sile-
siae w Raszowej odbył się 
Festyn Rodzinny. Imprezie to-
warzyszyły liczne atrakcje,  
m.in.  występy dzieci, zawody 
sportowe. Gości rozbawił ga-
wędziarz „Antonia aus Ku-
niów”, natomiast OSP  Raszo-
wa dała pokaz swoich umie-
jętności. Dzięki rodzicom 
można było skosztować sma-
cznych ciast, napić się kawy 
czy przekąsić frytki lub kieł-
baskę z grilla. Liczni spon-
sorzy umożliwili przeprowa-
dzenie loterii fantowej, której 
losy rozeszły się w ciągu go-
dziny.  

Imprezę wsparli: Bank 
Spółdzielczy, Bank Zachodni 
w Tarnowie Opolskim, Państ-
wo Gospodarek, Apteka, Mar-
ket „Martynka” - z Izbicka, 
Mini Market Justyna Niesłony, 
Irena Weinhold, NEON JAN 
SYSTEM - z Raszowej oraz 
Producent Wyrobów Garmaże-
ryjnych z Walidróg Pani Ewa 
Terlikowska.  

Bardzo serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie. Dochód  
z imprezy został przeznaczony 
na wypoczynek letni dzieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Po udanym festynie 
gminnym, tydzień później ba-
wiono się na pikniku letnim w 
Tarnowie Op. W niedzielę 11 
lipca na placu przy OSP moż-
na było smacznie zjeść,  posłu-
chać śląskich przebojów i po-
tańczyć w rytm tanecznych hi-
tów.  

Było to naprawdę 
upalne popołudnie. Żar lał się 
z nieba, każdy szukał choć 
odrobinę cienia. Z tego po-
wodu na początku frekwencja 
wyglądała licho, ale nie ma co 
się dziwić, w taki upał mało 
komu chciało się wychodzić z 
domu. Występy artystyczne 
rozpoczął występ dzieci śpie-
wających znane przeboje 
polskiej muzyki rozrywkowej. 
W zmaganiach wokalnych 
wspierała je pani Małgorzata 
Tatina. W międzyczasie do 
pokazów swoich umiejętności 
przygotowali się strażacy. W 
zaaranżowanym wypadku 
udzielali pomocy uwięzionej 
we wraku auta dziewczynie. 
Jedni specjalnymi nożycami 
pneumatycznymi rozcinali ka-
roserię, a drudzy udzielali 
pierwszej pomocy poszkodo-
wanej. Pokaz przyciągnął wie-
lu ciekawskich, którzy nie 
widzieli ich jeszcze w akcji. 
Na zakończenie pokazu stra-
żacy postanowili ostudzić go-
rącą atmosferę wodą z węży 
strażackich. Wszystkie dzieci 
były wniebowzięte mogąc po-
skakać w przyjemnym desz-
czyku, który zdawał się zba-
wienny przy temperaturze 
ponad 30 stopni Celsjusza. 
Kolejnym punktem programu 
były występy taneczne. Z bie-
giem czasu, gdy popołudnie 
przechodziło w wieczór, upał 
zelżał, mieszkańcy zaczęli nie-
śmiało zaglądać na imprezę. 
Gwiazdą wieczoru był zespół 
RI-JO, który w swoim progra-
mie wykonał znane śląskie 
przeboje muzyki biesiadnej,  
które przeplatał świetnym hu-
morem. Wraz z nastaniem 
wieczoru rozpoczęła się zaba- 
 
 

wa taneczna z zespołem Dia-
mant. Przyjemny ciepły wie-
czór przyciągnął na zabawę 
wielu tarnowian, by wspólnie 
bawić się do późnych godzin 
nocnych. 
Sołtys Jan Czech dziękuje za 
wsparcie finansowe i rzeczowe 
Pikniku Letniego, którego 
udzielili: 

- LHOIST OPOLWAP S.A. 
- Firma OTTO 
- Energia Pro 

- Metarol 
- Sklep KIK 

- Zygmunt Cichoń 
- Restauracja „KASKADA” 

- Kawiarnia 
„COFFEEMOMENT” 
- Małgorzata Tatina 

- anonimowy darczyńca. 
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Serdeczne Podziękowania dla: 
Bronisławy i Zygmunta Pietruszków 

KWIACIARNIA „STORCZYK” W TARNOWIE 
OPOLSKIM 

oraz 
Państwu Flisiak 

PIEKARNIA „EDMA” W TARNOWIE OPOLSKIM 
Za wsparcie rzeczowe i finansowe udzielone w czasie 

organizacji 10-lecia Formacji Tanecznej „Hałas” 
 

Zarząd Stowarzyszenia „Kaljdoskop” 
Danuta Kampa – choreograf i trener zespołu 

oraz dzieci i rodzice Formacji „Hałas” 

Z historii Raszowej 
 

Felix Triest w swojej 
topograficznej pracy z roku 
1865 wspomina, że w Raszo-
wej oprócz rolników i ogrod-
ników istnieje jeden młyn 
wodny, dwaj kowale, dziewię-
ciu murarzy i jeden garncarz. 

Garncarz miał w tej 
wsi, obok kościoła i starej 
szkoły, piec murowany z 
szamotki, opalany węglem i 
drzewem.  

Nestor wsi Raszowa, pan 
Alojzy Cichoń (lat 86), dobrze 
jeszcze ten warsztat pamięta i 
wspomina ciekawe rzeczy z 
nim związane. Przez wiele po-
koleń garncarze z Raszowej 
pochodzili z rodziny Wanner. 
Produkowano tu kamienne 
dzbany, miski, garnki o róż-

nych wielkościach. Glinę przy-
wożono z Krasiejowa, Kroś-
nicy, Bolesławca (bogata w  
kwarcyty) i wydobywano na 
miejscu. Produkcja do celów 
kuchennych utrzymała się 
przez długie lata. Dopiero, kie-
dy zaczęto budować tu piece 
kaflowe, garncarz zmienił styl 
produkcji na kafle do pieców 
kuchennych, aż do zamknięcia 
w latach 50-tych ubiegłego 
stulecia. Według pana Aloj-
zego produkty sprzedawane 
były na miejscu, a kilka razy w 
roku na targowisku w Opolu. 

Dziś wyroby raszows-
kiego garncarza jeszcze można 
podziwiać w Danieckiej Izbie 
Muzealnej. Furta do tej izby 
jest zawsze otwarta dla zwie-
dzających. 
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