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W lawendowo – tarninowych nutach 
 

U źródeł partnerstwa zawartego niedawno - w sposób 
jak najbardziej formalny i uroczysty – pomiędzy gminą 
Tarnów Opolski a miastem Bad Blankenburg (w Turyngii) 
była… muzyka. Początkowo bowiem kontakt nawiązały ze 
sobą chóry - tarnowski (Tarnauerchor) oraz badblankenburski 
(Volkschor in Bad Blankenburg). Ta „śpiewająca” współpraca 
i pogłębiające się kontakty osobiste zaowocowały nie tylko 
pięknymi przyjaźniami między ludźmi, ale i pomysłem na 
nawiązanie bardziej formalnych współdziałań. Niemieccy 
przyjaciele odwiedzili z prezentami tarnowski Dom Dziecka. 
Delegacje spotykały się przy okazji uroczystości po obu 
stronach granicy. Nasi przedstawiciele goszczeni byli przez 
turyngijczyków na tamtejszym Święcie Lawendy, bowiem 
Bad Blankenburg i okolice słyną z przepięknych, pachnących 
lawendowych pól, a my mogliśmy zrewanżować się im 
zaproszeniem na Święto Plonów (Dożynki Powiatowe – 
Przywory 2012).  

Śpiew chóralny, który zapoczątkował współ-
działanie, patronował też aktowi podpisania porozumienia. 
Ceremonia ta miała dwie odsłony: najpierw niemiecką, 
później polską. Uroczyste złożenie podpisów pod 
dokumentem o współpracy partnerskiej przez Burmistrza Bad 
Blankenburg Franka Persike, Wójta Gminy Tarnów Opolski 
Krzysztofa Mutza, Przewodniczącą Rady Miejskiej Heike 

Hentschel i Przewodniczącego Rady Gminy Rudolfa Urbana 
miało miejsce podczas obchodów 175- lecia Zespołów 
Chóralnych Bad Blankenburg. Tak doniosły jubileusz 
wymagał uroczystej oprawy. Przygotowania do niego trwały 
już od końca kwietnia. Szyto nowe stroje dla zespołu i kapeli, 
ćwiczono nowe utwory, przygotowywano się organizacyjnie. 
Radosne święto muzyki i przyjaźni, trwające przez cały 
ostatni weekend czerwca, dostarczyło gościom z Polski – 
śpiewakom oraz delegacji złożonej z - oprócz wspomnianych 
wyżej Wójta i Przewodniczącego – także z przedstawicieli 
Rady Gminy i pracowników Urzędu – wielu wrażeń. 
Oczywiście, wszystkiemu towarzyszyła muzyka. Zjechało 20 
zespołów chóralnych z całych Niemiec. W hali miejskiej 
odbywały się koncerty i tam tez podpisano umowę. 
Świętowało całe miasteczko i okolica. Odbywały się liczne 
imprezy towarzyszące. Polska delegacja miała też możliwość 
zapoznania się z atrakcjami turystycznymi regionu. A 
wszystkim wydarzeniom z prześlicznym uśmiechem 
asystowała Jej Wysokość Tania I – Lawendowa Królowa 
2012/2013. Po akcie złożenia podpisów pod dokumentem o 
współpracy partnerskiej w dziedzinie oświaty, kultury i 
sportu, gospodarki i polityki socjalnej Wójt Krzysztof Mutz 
powiedział: „Nie jest to partnerstwo zawarte jedynie na 
papierze, ale wypływa z serca. Wszyscy jesteśmy bardzo 
szczęśliwi” ( cytat wg mediów niemieckich). 
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