
W lawendowo – tarninowych nutach 
 

(Cd. ze str.1) Uroczystości w Polsce odbyły się w dwa 
tygodnie później. I - aczkolwiek okazją nie był tak znamienity 
jubileusz – także odbyła się w muzycznym anturażu. 
Wybrano dzień dorocznego Gminnego Przeglądu Zespołów 
Mniejszości Niemieckiej. Do Kosorowic, gdzie zazwyczaj 
odbywa się Przegląd (i gdzie mieści się siedziba Gminnego 
Stowarzyszenia Niemców na Śląsku Opolskim), zjechały: 
Tarnauerchor ( DFK Tarnów Opolski), Chór „Canthabiles” 
(Kąty Opolskie), zespół śpiewaczy „Kosorowiczanki” 
(Kosorowice), zespół taneczny WAL-NAK (Walidrogi  
i Nakło). Gościnnie wystąpił także szacowny jubilat – 
Volkschor In Bad Blankenburg. Uroczystość rozpoczęła się 
od wspólnego wykonania pieśni przez połączone siły chórów 
z Tarnowa i Bad Blankenburg. 

Akt złożenia podpisów pod dokumentami, krótkie  
i serdeczne powitania, przemówienia pozbawione zadęcia, ale 
pełne humoru i ciepła,  wymiana prezentów – złożyły się na 
część oficjalną. Goście docenili „lawendowe akcenty”  
w strojach i wystroju. Dał temu wyraz Burmistrz w swoim 
wystąpieniu. Pani Hentschel natomiast rozrzewniła się nieco 
opowiadając, jak w trakcie przejazdu przez Gogolin wróciła 
myślą do dzieciństwa. Falę wspomnień wywołała u niej znana 
nam wszystkim piosenka o Karolince i Karliczku, której 
mówczyni uczyła się w dzieciństwie, i którą sobie 
przypomniała. 

Treść dokumentu sformułowana została zwięźle  
i przejrzyście. Dużą wagę przykłada się tam do równości  
i dobrowolności, tolerancji i wzajemnego szacunku. Nie tylko 
od władz, ale przede wszystkim od lokalnych społeczności 
zależy, jak ścisła będzie to współpraca, jaki będzie jej 
przebieg i efekty. W swojej mowie nawiązał  do tego Wójt 
Krzysztof Mutz. Aktowi złożenia podpisów i całej 
uroczystości także w Kosorowicach towarzyszyła królowa 
Tania I, która przybyła z  delegacją.  

Po dopełnieniu formalności, mowach, gratulacjach, 
wręczeniu upominków i podziękowaniach dla moderatorów  
i realizatorów przedsięwzięcia i obu uroczystości przyszedł 
czas na prezentacje artystyczne. Obowiązków konferansjera 
podjął się Krzysztof Wysdak (Członek Zarządu Starostwa 
Powiatowego i aktywista mniejszości, zaangażowany 
społecznik, mieszkaniec Tarnowa Opolskiego), który z werwą 
i dużą dozą humoru wypełniał to zadanie. Zresztą trzeba 
nadmienić, że doskonale podczas uroczystości sprawdził się  
w roli symultanicznego tłumacza.  

Każdy z uczestników przeglądu przygotował 
wiązankę utworów. Choć przeważał język niemiecki, można 
było usłyszeć także pieśni po łacinie, włosku i polsku. 
Wszyscy zebrali gromkie owacje za występ. W zachwyt – jak 
zawsze – wprawił publiczność popis umiejętności tanecznych 
młodych Przyjaciół z Nakła i Walidróg - bo tak brzmi pełna 
nazwa WAL – NAKu. Dodatkową atrakcję stanowił mini 
recital skrzypcowy – dyrygentki niemieckiego chóru oraz 
przekomiczna śpiewana humoreska dwóch kątowskich 
skrzatów – „Hertzbuben” . Wszyscy uczestnicy Przeglądu 
otrzymali pamiątkowe puchary, gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów w dziedzinie popularyzacji kultury obu narodów  
i zacieśniania współpracy międzynarodowej i międzyludzkiej. 

Na zakończenie Przewodniczący Mniejszości 
Niemieckiej Franz Dylla podziękował gościom i uczestnikom 
dołączając wiele ciepłych słów i życzeń – we własnym  
i kierowanej przez siebie organizacji imieniu. Wójt i Rada 
Gminy zaprosili zespoły śpiewacze i członków delegacji na 
nieformalne już spotkanie przy grillu w miedziańskim domku 
myśliwskim. Jej Wysokość wzięła udział w zorganizowanej 
ad-hoc sesji fotograficznej z wdzięcznym uśmiechem 
wypełniając swe oficjalne obowiązki. 
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