
Na Jubileuszu 
 

roczystość XX-lecia roz-
poczęto mszą świętą w 

miejscowym kościółku pw. 
Św. Krzysztofa. Stamtąd we-
soły korowód gospodarzy i 
gości z orkiestrą pomaszero-
wał na boisko, gdzie odbywały 
się jubileuszowe uroczystości. 
 Program obchodów 
był przebogaty! Gospodarze 
przypomnieli krótko historię 
zespołu i zaprezentowali jego 
osiągnięcia. Nie zapomnieli 
przy tym uhonorować wszyst-
kich swoich przyjaciół i spon-
sorów składając szczere po-
dziękowania. Wymieniono 
Wojewódzki Zarząd TSKN w 
Opolu, Konsula RFN w Opolu, 
Urząd Gminy Tarnów Opolski 
i kolejnych wójtów: Bronisła-
wę Pietruszkę, Zygmunta Ci-
chonia, Krzysztofa Mutza oraz 
radnych gminnych i powiato-
wych. Dziękowano Związkowi 
Stowarzyszeń Niemieckich w 
Opolu, Zarządowi Gminnemu 
TSKN i wszystkim zaprzyjaź-
nionym zespołom oraz ich 
kierownikom. Szczególną
wdzięczność kierownictwo i 
tancerze wyrażali choreograf 
Aldonie Krupie-Gawron. Na 
osobne wyrazy podziękowania 
zasłużyli liczni prywatni spon-
sorzy z Tarnowa Op., Wali-
dróg, Nakła i Dąbrowic, którzy 
wsparli finansowo imprezę 
oraz rodzice tancerzy – wśród 
nich szczególnie mamy, które 
zadbały o zaopatrzenie stołów 
w liczne i pyszne słodkości. 

Podziękowania przeplatano 
występami Jubilata oraz zapro-
szonych zaprzyjaźnionych zes-
połów: Łężczok, Śląskie Dzie-
wczyny, Element i Element-
Mażoretki, Suskie Skowronki. 
Goście – ze swej strony – nie 
szczędzili życzeń, kwiatów i 
uśmiechów, obok – rzecz 
oczywista – występów. Były 
przemówienia i listy gratula-
cyjne od Wójta Gminy Krzy-
sztofa Mutza, Przewodniczą-
cego ZW TSKN Norberta 
Rascha i Przewodniczącego 
ZG TSKN Franza Dylli. 
 Gospodarze nie zapo-
mnieli też o byłych członkach 
zespołu, którzy wyrośli już z 
„walnakowego” wieku i tłum-
nie przybyli na uroczystość. 
Zaproszono ich do zaimpro-
wizowanego na prędce wystę-
pu. Zarówno oni, jak i obecni 
członkowie zespołu otrzymali 
z rąk opiekunów pamiątkowe 
medale, a szczególnie zasłu-
żeni – statuetki. 
 Wszystkie występy 
gorąco oklaskiwano i nawet 
ulewa nie popsuła humorów 
ani… frekwencji. Na koniec 
dorośli bawili się na zabawie 
tanecznej. Młodzież miała 
bowiem swoją porcję rozrywki 
poprzedniego dnia (grill i 
dyskoteka). 
 Gratulujemy zespoło-
wi i jego opiekunom Jubile-
uszu i wspaniałej imprezy! A 
Panu Oswaldowi, który 10 
czerwca obchodził swoje 
urodziny jeszcze raz śpiewamy 
„Sto lat”! Wytańczonych! 
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Przyjaciele z Walidróg  
i Nakła… 

 
eneza zespołu sięga 
początków działalności 

Koła DFK z Walidróg. To 
właśnie tu dzieci szkolne pod 
okiem Waltraudy Doroty Salli 
zaczęły się spotykać, by śpie-
wem, tańcem i poezją uroz-
maicać spotkania członków 
Towarzystwa przy różnych 
uroczystych okazjach. 
 
 Ostateczną – do dziś 
kultywowaną i rozwijaną - for-
mą ekspresji scenicznej - oraz 
nazwę – zespół obrał w cztery 
lata później, dzięki pomocy 
Ledwinii Bauer, choreografki i 
znawczyni tańca ludowego z 
Düsseldorfu. Tancerze – bo na 
tańcu właśnie skupili się czło-
nkowie zespołu – po raz pier-
wszy szerszej publiczności za-
prezentowali się na dożynkach 
w Walidrogach. Był to mo-
ment przełomowy, od którego 
rozpoczęło się pasmo sukce-
sów. Sukcesów w pełni zasłu-
żonych. W składzie zespołu 
stale ćwiczy od 20 do 30 osób, 
a gdyby policzyć wszystkich, 
którzy tu tańczyli, ich liczba 
przekroczyła już 200. Do tej 
pory opracowano 25 choreo-
grafii – opartych na folklorze 
(z zachowaniem podstawo-
wych parametrów takich jak: 
rodzaj kroków, metrum melo-
dii, specyfika figur, rekwizyty) 
różnych regionów i krajów 
Europy. Co 2 lata kierowni-
ctwo organizuje warsztaty i 
konsultacje z udziałem choreo-
grafa – specjalisty z dziedziny 
tańca ludowego, by zachować 
zgodność z folklorem. Dbałość 
o wierność etnograficzną do-
tyczy także strojów. Państwo 
Sallowie starają się wyposażyć 
tancerzy w ich komplety – 
zgodnie z pochodzeniem dane-
go układu choreograficznego. 
Choć to spory wydatek, a 
także wiele pracy przy poszu-
kiwaniu odpowiednich opisów 
i ikonografii, dotąd udało się 
zgromadzić 5 takich zesta-
wów. Niemała w tym zasługa 
Hildegardy Piontek, która od 
lat szyje kostiumy dla WAL-
NAK-u. 
 
 Nie sposób wymienić 
wszystkich miejsc gdzie gościł 
i imprez w których brał udział 
Jubilat. Konkursy, przeglądy i 

festiwale w Polsce i poza jej 
granicami (m.in. w Wiedniu, 
Neuss, Regensburgu, Bad 
Bevensen, Goerlitz, Wrocła-
wiu, Olsztynie, że nie wspom-
nimy o tych bliżej nas), liczne 
koncerty – to dorobek sceni-
czny zespołu. Dowodem jest 
tu fakt, że tylko w latach 2007-
2012 WAL-NAK wystąpił 
około 90 razy odnosząc wiele 
znaczących sukcesów. I w tym 
roku kalendarz grupy jest 
szczelnie zapełniony. Podczas 
wakacji – z racji wieku uczest-
ników, którzy pragną nieco 
swobody – zespół nie planuje 
dalszych eskapad, choć i w 
tym czasie przypada odpust w 
miejscowej świątyni, no i trze-
ba od czasu do czasu poćwi-
czyć, by nie wyjść z wprawy. 
 
 Podczas wyjazdów i 
występów WAL-NAK nawią-
zał liczne kontakty z podob-
nymi grupami dziecięco mło-
dzieżowymi. Kilka z nich od-
wiedziło Walidrogi – niektó-
rzy wielokrotnie. Szczególnie 
serdeczne więzi łączą wali-
drożan z zespołem Lężczok z 
Zawady Książęcej k. Raci-
borza. Wzajemne odwiedziny 
stały się już tradycją. 
 
 Od początku istnienia 
zespołu prowadzą go 3 te same 
osoby: Waltrauda Salla, która 
pełni funkcje pedagogiczno-
opiekuńcze i organizacyjne, 
Oswald Salla pracujący nad 
choreografią i wspomagający 
żonę w sprawach organiza-
cyjnych i Krystyna Passon – 
czuwająca nad muzyczną stro-
ną działalności. Opiekunowie 
chętnie nieco zwolniliby tem-
po i przekazali większość 
spraw w młodsze ręce. Jest już 
jedna osoba, która doskonale 
sprawdziłaby się w tej roli, 
jednak studia i obowiązki wo-
bec bliskich nie pozwalają jej 
na razie zaangażować się w 
pełni. „Tego nie da się robić 
na pół gwizdka” – mówi pan 
Oswald. „Oboje z żoną po-
święcamy cały czas, siły i 
serce, nasi podopieczni są nam 
bliscy – jak rodzina!”. Proszą, 
by serdecznie podziękować – 
w ich oraz podopiecznych 
imieniu – sponsorom i przyja-
ciołom. Mają nadzieję, że 
zespół nadal będzie się 
rozwijał, cieszył oczy i serce 
swoimi występami. 
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