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Moc muzealnych 
eksponatów 

 
iędzynarodowy Dzień 
Muzeów przypada 18 

maja. Zazwyczaj w sąsiadują-
cy z tą datą weekend muzea i 
galerie w różnych miastach 
świata organizują nocne zwie-
dzania oraz liczne okołomu-
zelane imprezy. Od kilku lat 
dzieje się tak również w 
Polsce. W tym roku postano-
wiono „Noc Muzeów” zorga-
nizować także w Raszowej. 
Grupa inicjatywna składała się 
z przedstawicieli współorgani-
zatorów imprezy czyli: Gminy 
Tarnów Opolski, Stowarzysze-
nia PRO, Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tarnowie Opol-
skim i Filii GBP w Raszowej, 
Rady Sołeckiej i mieszkańców 
wsi Raszowa, Stowarzyszenia 
Pro Liberis Silesiae, Młodzie-
żowej Rady Gminy, DFK Ra-
szowa. Dwudniowa impreza 
została podzielona na część 
dzienną i wieczorną. Pierw-
szego dnia (18 maja – piątek) 
rano do Muzeum w Raszowej 
przybyły dzieci i młodzież z 
Przywór, Kątów Opolskich, 
Nakła i Tarnowa Opolskiego. 
Uczestnicy – podzieleni na 
grupy wzięli udział w cyklu 
wykładów i pokazów. Przed 
budynkiem Alojzy i Hubert 
Cichoniowie opowiadali o 
dawniejszych sposobach pracy 
na roli prezentując zebrane 
maszyny i narzędzia rolnicze. 
Dalej Jan Dambon opowiadał 
historię fotografii i prezento-
wał wywoływanie zdjęć ana-
logowych tradycyjną metodą 
przy użyciu kuwet z odczyn-
nikami i powiększalnika. Ob-
serwatorzy mogli przeżyć ma-
giczny moment, gdy na zanu-
rzonym w wywoływaczu ka-
wałku światłoczułego papieru 
ukazuje się obraz. 
 W drodze do biblio-
teki, gdzie odbywał się pokaz 
multimedialny zwiedzający 
mogli podziwiać wystawione 
tam okazy dawnej ceramiki 
oraz przystanąć na chwilę przy 
zabytkowym fotelu, gdzie Te-
resa Orlik zdobiła ręcznie 
porcelanę. Na wspomniany 
wyżej pokaz złożyły się stare 
fotografie, filmy o Raszowej, 
archiwalne nagrania z wystę-
pów grup obrzędowych, filmy 
z uroczystości rodzinnych. W 
przygotowaniu i projekcji 

udział wzięli: Sołtys Gabriela 
Wołczyk z synem Michałem, 
Adam Poloczek oraz Sonia i 
Dagmara Mientus. 
 Na koniec – najważ-
niejsze! Ekspozycja Muzeum 
Wiejskiego w Raszowej! 
Zgromadzono tu wszelakie 
skarby – z historii dawnej i 
najnowszej. Stanowią one war-
te ocalenia dla obecnych i 
przyszłych pokoleń pamiątki 
kultury materialnej i ducho-
wej. 
 Drugiego dnia (19 
maja – sobota) impreza rozpo-
częła się w godzinach popo-
łudniowych. Do Raszowej 
ściągnęli mieszkańcy wsi i 
ościennych sołectw. Przybyli 
także Wójt Gminy Krzysztof 
Mutz oraz radny powiatowy 
Krzysztof Wysdak. Najpierw 
wystąpiły gościnnie dzieci 
przyworskie z programem ar-
tystycznym przygotowanym 
przez Monikę Silarską z Filii 
GBP w Przyworach wspartą 
przez Halinę Jojko. Później z 
werwą i talentem zaprezento-
wały się dzieci ze szkoły sto-
warzyszeniowej w Raszowej. 
Przygotowana przez nie scen-
ka rodzajowa w gwarze śląs-
kiej rozbawiła widzów do łez, 
a aktorzy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. 
 Po „śląskim beraniu” 
chętni – bez względu na wiek 
– wzięli udział w grze tere-
nowej. Dzięki temu można 
było poznać historię i topo-
grafię najbliższej okolicy i 
wzbogacić wiedzę o liczne 
ciekawostki. 
 Kolejno zaznajomio-
no uczestników z tradycyjny-
mi technikami pieczenia chle-
ba i wyrobu masła. Także pra-
nie z użyciem drewnianej i 
metalowej tary, rajby i wa-
nienki (badywanny) dla dzi-
siejszych użytkowników pra-
lek automatycznych okazało 
się dziwne i atrakcyjne. W 
oczekiwaniu na degustację 
świeżo upieczonego przez 
Aleksandrę i Macieja Polo-
czków chleba z równie świeżo 
„udziałanym” przez Reginę i 
Krystynę Buhl masełkiem mo-
żna było pooglądać wspom-
niany wyżej pokaz multime-
dialny – tym razem na „maj-
lufcie”. 
 Korzystając z ciem-
ności liczni opowiadacze nie-
samowitych historii zadbali o 

nastrój grozy i niezwykłości. 
Kto miał ochotę, szedł zwied-
zać muzeum, które także 
nabrało szczególnej atmosfery! 
 Impreza ze wszech 
miar udana! Organizatorzy 
serdecznie dziękują wszyst-

kim, którzy zaangażowali się 
w jej przygotowanie i prze-
prowadzenie. Muzeum w Ra-
szowej można zwiedzać nie 
tylko raz w roku. Zapraszamy 
w godzinach otwarcia biblio-
teki.  Barbara Mientus, Barbara Mruk 
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Nowe pokolenia poszerzają 
wiedzę o UE 

 
minna Biblioteka Pub-
liczna w Tarnowie Opol-

skim Oddział dla Dzieci we 
współpracy z Regionalnym 
Centrum Informacji Euro-
pejskiej zorganizowała cykl 
spotkań dotyczących integracji 
europejskiej. Konsultanci z 
Centrum wprowadzali ucz-
niów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Tarnowie Opol-
skim w tajniki Zjednoczonej 
Europy. Dzieci z zaintereso-
waniem słuchały prowadzą-
cych lekcje konsultantów. 

Dowiedziały się wiele na 
temat symboli Unii Euro-
pejskiej (między innymi  flagi, 
hymnu, waluty), a także w 
czasie prezentacji multime-
dialnej odwiedziły (wirtualnie) 
najciekawsze miejsca w  dwu-
dziestu siedmiu państwach 
wchodzących w skład Zjedno-
czonej Europy. W każdej z 
lekcji brało udział około 40 
osób. Te spotkania miały na 
celu, przede wszystkim po-
szerzanie wiedzy o Unii Euro-
pejskiej i kształtowanie postaw 
obywatelskich wśród dzieci i 
młodzieży. 
                  Maria Deutschman 

G 


