
15Gmina Tarnow Opolski6  11

Jarmark kolorowy  
i pachnący 

 
yjątkowy klimat zbliża-
jących się Świąt Bożego 

Narodzen ia mogli poczuć 
wszyscy, którzy odwiedzili 4 
grudnia 2011 roku świąteczny 
jarmark w Zespole Szkolno-
Przedszko lnym Stowarzysze-
nia „Pro Liberis Silesiae” w 
Raszowej. Ogromne zaangażo-
wanie i współpraca nauczycie- 
li, rodziców oraz lokalnego 
DFK zaowocowały niepowta-
rzalnym widowiskiem. Na li- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cznie p rzybyłych gości czeka-
ły drewniane budki cudownie 
oświetlone setkami ko loro-
wych światełek, idealnie 
wkomponowane w magiczną 
scenerię.  W tle witała ich  
świąteczna muzyka i unoszący 
się w powietrzu zapach bigo-
su, grzanego punchu dla dzie-
ci, p ieczonych jabłek z cyna-
monem oraz wielu innych 
smakołyków. Niebywałą po-
pularnością cieszyły się ręcz-
nie robione ozdoby świątecz-
ne, które rozeszły się jak 
przysłowiowe świeże bułeczki. 
Dla najmłodszych największą 

atrakcją, oprócz spotkania ze 
Św. Mikołajem, okazało się 
czeko ladowe fondue. Świeże 
owoce maczane w gorącej 
czeko ladzie podbiły podnie-
bienia wszystkich dzieci. O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artystyczną oprawę jarmarku  
zadbała grupa taneczna WAL-
NAK, która wykonała dla 
publiczności ciekawe układy 
taneczne. Trafnym zwieńcze-
niem całego wieczoru okazał 
się pokaz ognia w wykonaniu 
grupy Mantikora, której nie 
śpieszno było do domu ze 
względu prośby publiczności o 
kilkakrotne bisy. Wieczór ten 
na długo pozostanie wszyst-
kim w pamięci. Nawet kapryś-
na pogoda nie przeszkodziła 
wszystkim we wprawieniu się 
w świąteczny nastrój, wspólne 
kolędowanie i przebywanie ra-
zem. Aż żal pomyśleć, że do 
kolejnego jarmarku musimy 
czekać cały kolejny rok. 
Wspaniałych Świąt i wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku  
2012 życzą dzieci i nauczycie-
le Zespołu Szkolno Przed-
szkolnego Stowarzyszenia 
„Pro Liberis Silesiae” w 
Raszowej. Aleksandra Bednarek  
 

W 

 drugą niedzielę ad-
wentu odbył się w 

Walcach Konkurs na Naj-
piękniejszy Regionalny Stół  
Adwentowo - Bożonarodze -
niowy. Organizatorem było 
Stowarzyszenie Kraina Ś w. 
Anny, którego członkiem jest 
gmina Tarnów Opolski. Na-
szą gminę reprezentowało 
koło Mniejszości Niemieckiej 
(DFK) z Nakła, które zdo-
było III miejsce. 

Największą furorę zrobi-
ły: wieniec frankfurcki Gizeli 
Patoły, zupa fasolowa Teresy 
Chluby, „mołczka” Gertrudy 
Glensk, ozdoby własnoręcznie 
zrobione przez Krystynę Ci-
choń, Brunhilda Stach w tra-
dycyjnym stroju śląskim oraz 
stara zastawa stołowa Rose-
marie Urban. Wszystko razem 
pomogło w uzyskaniu wyso-
kiej punktacji. Grupa DFK  
Nakło przegrała jedynie z 

reprezentacją Kadłubca (I 
miejsce) i Dobieszowic (II 
miejsce).   

Już w minionym roku  
DFK Nakło reprezentowało  
gminę w konkursie na naj-
piękniejszy stół wielkanocny i 
uzyskało wyróżnien ie. III mie-
jsce na tegorocznym konkursie 
to kolejny sukces pań z tego 
Koła.  

W trakcie konkursu gru-
pę wsparł szef DFK z Nakła a 
zarazem Przewodniczący Rady 
Gminy, dr Rudolf Urban. – 
Bardzo dziękuję paniom z 
mojego DFK za ich zaanga-
żowanie, bo bez ich pracy nie 
udałoby się przygotować pre-
zentacji. Udział w tym konkur-
sie pokazuje też, że Mniejszość 
jest aktywna i nie musi się 
kojarzyć jedynie ze spotkania-
mi przy tradycyjnym Kaffee 
und Kuchen  – powiedział  
dr Urban.    Katarzyna Urban 
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oło Mniejszości Niemie-
ckiej z Nakła zorgani-

zowało pod koniec listopada 
wyjazd do Drezna. Celem 
było poznanie stolicy Sakso-
nii oraz jej największej 
atrakcji – Jarmarku Bożona-
rodzeniowego.  
- Jarmark w Dreźnie ma już 
577 lat i jest najstarszy w 
Niemczech. Nosi nazwę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Striezelmarkt, która pochodzi 
od tradycyjnego wypieku bożo-
narodzeniowego, dziś znanego 
jako Stollen – mówi Iza Zie-
lińska, od 12 lat mieszkanka 
Drezna i przewodnik nakiel-
skiej grupy po mieście.  

Na jarmark grupa z Nakła 
musiała jednak trochę pocze-
kać. Po czterogodzinnej po-
dróży udali się na spacer po 

starówce Drezna. A zobaczyć 
można było wiele: Operę 
Sempera, Zwinger, Frauen-
kirche oraz wiele mniej 
znanych choć ciekawych za-
bytków. Głównym bohaterem 
opowiadań przewodnika był 
saksoński monarcha i król 
Polski August III Mocny 
(1670–1733), gdyż to jemu 
Drezno zawdzięcza większość 
swoich podziwianych dziś 
zabytków.  

Po spacerze grupa zwie-
dziła autokarem dzieln ice wil-
lowe Drezna oraz szklaną ma-
nufakturę Volkswagena. Była 
też możliwość wstąpienia do 
najstarszej mleczarn i miasta 
oraz sklepu, w którym można 
kupić kilkaset rodzajów 
musztardy.  

Zwiedzaniem miasta wy-
cieczka nie mogła się jednak 
zakończyć, czekał bowiem 
punkt kulminacyjny – wspom-

niany już Jarmark Bożona-
rodzeniowy. Można było po-
dziwiać dekoracje, tradycyjne 
saksońskie stroiki świąteczne, 
spróbować różnych potraw i 
zaopatrzyć się w upominki. Do  
zwiedzania zapraszał nie tylko  
Striezelmarkt, ale także szereg  
innych jarmarków w różnych 
częściach centrum miasta. 
Szczególn ie ciekawy był śre-
dniowieczny jarmark na dzie-
dzińcu zamku. Tam każdy 
mógł zobaczyć, czym się w 
przeszłości handlowało, co się 
jadło i jak się ubierano. A nad 
wszystkim kró lowała muzyka 
średniowieczna.  

Wycieczka odbyła się w 
ramach projektu „Ożywienie 
domów spotkań DFK” z finan-
sowym wsparciem Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
RFN poprzez Związek Nie-
mieckich Stowarzyszeń w 
Opolu.                Rudolf Urban 
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Dresden wir kommen!

Sukces DFK Nakło


