
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół w Nakle  
ma już 70 lat 

 
Z tej okazji został 

zorganizowany huczny festyn, 
na którym było moc atrakcji.  
Uroczystości trwały dwa dni i 
odbywały się w namiocie obok 
budynku Domu Spotkań. Już 
pierwszego dnia w ramach 
obchodów otwarto wystawę 
fotograficzną, której motywem 
przewodnim był temat  
„Wczoraj i dziś – Nakło 70 lat 
temu”. Swój program artysty-
czny zaprezentowali: Chór 
DFK z Tarnowa, zespół tane-
czny „Silesia” z Rozmierki 
oraz dzieci z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Dańcu. 
Dzień zakończył się zabawą 
taneczną z zespołem Duo 
Elektrix. 

Niedziela rozpoczęła 
się od zmagań sportowych 
mieszkańców Nakła. Jednak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
tego dnia najważniejszym 
punktem obchodów była uro-
czysta msza święta pod prze-
wodnictwem Biskupa Ordyna-
riusza Andrzeja Czai. Po na-
bożeństwie uroczystości prze-
niosły się do namiotu, gdzie do 
wszystkich zgromadzonych 
kilka słów skierował Biskup 
Czaja, którego przyjęto bardzo 
gorąco. Zacnemu gościowi 
zaśpiewano gromkie „Sto lat”. 
Po zakończeniu oficjalnej 
części przyszła kolej na 
gwiazdę wieczoru, którą był 
Toby z Monachium. Swoimi 
hitami porwał całą publiczność 
do śpiewu, zabawy. Sprawił 
wielką niespodziankę biesiad-
nikom śpiewając utwory nie 
tylko po niemiecku ale i po 
polsku. Mimo, że pogoda nie 
była sprzyjająca, to mieszkań-
cy dopisali i nie wystraszyli 
się niskich temperatur ani 
deszczu. Po występie gwiazdy  

z Niemiec przyszła kolej na 
zabawę taneczną z zespołem 
Diamant, która trwała do póź-
nych godzin nocnych.   

W ramach festynu 
zorganizowano loterię fanto-
wą. Główną nagrodą była 
ufundowana przez Józefa Szla-

pe „świnka”. Fanty do loterii 
zostały zebrane przez 
mieszkańców Nakła, a dochód 
z niej jak i ze sprzedaży 
kołocza został przekazany na 
pokrycie kosztów remontu 
wieży kościelnej.  
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20 lat działalności
DFK Tarnau

Tarnów Opolski

24 października 2010 
w restauracji Kaskada koło 
TSKN  w Tarnowie obchodzi-
ło 20 lecie swojej działalności. 
W uroczystości uczestniczyli 
m.in. wójt gminy Zygmunt 
Cichoń, wicestarosta opolski 
Krzysztof Wysdak, radni gmi-
ny i księża pracujący w parafii 
św. Marcina. Za swoje szcze-
gólne zaangażowanie zasłuże-
ni członkowie, w tym i założy-
ciele DFK, wyróżnieni zostali 
dyplomami i upominkiem. W 
miłej atmosferze przy kawie 
wspominano wydarzenia z 
przed 20 lat, prowadzący spot-
kanie wicestarosta opolski K. 
Wysdak przedstawił osiągnię-
cia, jak również status obecny 
Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim i zamierzenia na 

przyszłość. Wójt gminy po-
dziękował za lata dobrej 
współpracy i życzył wielu suk-
cesów i rozwoju. 

Minutą zadumy i mo-
dlitwą uczczono pamięć 
wszystkich zmarłych. 

Gwiazdą programu 
była Andrea Rzyszka śpie-
wająca szlagiery znanej nie-
mieckiej śpiewaczki Helene 
Fischer. Chór DFK w Tar-
nowie zaprezentował wiele 
znanych pieśni i piosenek 
ludowych, cała sala rozśpie-
wała się jak dawniej przed laty 
na pierwszym spotkaniu. 

Na zakończenie
wspólnie obejrzano film pod-
sumowujący mijające 20 lat 
działalności Towarzystwa w 
województwie opolskim. 

Św. Marcin w Tarnowie  
i Kosorowicach 

 
                Wielkie poruszenie 
wśród dzieci z Tarnowa i 
Kosorowic sprawiły zapro-
szenia z DFK. W ramach 
programu Belebung der Bege-
gnungsstätten panie Sabina 
Prokop i Natalia Olejnik 
zaprosiły pociechy w dniach 
11-12.11.2010r. do współ-
pracy w projekcie, którego 

celem było poznawanie regio-
nalnych zwyczajów. Zgodnie z 
zamierzeniem dzieci wykonały 
lampiony, poznały legendy, 
śpiewały piosenki - z okazji 
dnia Św. Marcina. Była to dla 
nich wspaniała zabawa.  

Z piosenką na ustach 
wyruszono z pochodem Św. 
Marcina, a wszystko uwień-
czyła degustacja prawdziwych 
Rogalików - zwanych Marci-
nami. 

“Moja Kraina - Moje Miejsce”

Galeria zdjęć
http://picasaweb.google.pl/mojemiejscemojakraina


