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zespół WAL-NAK na zapro-
szenie Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego wystąpił na 
imprezie „Niemcy – historia i 
kultura” w Szreniawie. Było to 
już 9 przedsięwzięcie eduka-
cyjne prezentujące historię i 
kulturę mniejszości narodo-
wych i etnicznych, które w 
czasie historycznym znajdo-
wały się na ziemiach polskich. 
W tym roku, jak mówił sam 
tytuł przedsięwzięcia, impreza 
poświęcona była Niemcom w 
Polsce. 

Program był bardzo 
bogaty i każdy ze zwiedza-
jących bez wątpienia zobaczył 
czy posłuchał czegoś cieka-
wego. Prezentowane były mu-
zealne maszyny rolnicze i 
zwierzęta. Atrakcją był popis 
strzelania z muszkietów, w 
które uzbrojeni byli żołnierze 

piechoty niemieckiej (w histo-
rycznych strojach) w służbie 
monarchów Rzeczypospolitej. 
Odbył się koncert muzyki 
niemieckiej w wykonaniu ucz-
niów Szkoły Muzycznej w 
Poznaniu, prezentacja pięk-
nych strojów ludowych Bam-
brów Poznańskich, quiz: „Zna-
ni Polacy pochodzenia niemie-
ckiego”, wykład – „Niemieccy 
ogrodnicy w Polsce XVIII w.”. 
Znalazł się tam też taniec lu-
dowy WAL-NAKu przepla-
tany popisem duetu śpiewa-
czego „Śląskie Dziewczyny” 
(Kasia i Ania z Dąbrowic i 
Falmirowic). Publiczność i 
gospodarze Muzeum byli za-
chwyceni  dynamicznym tań-
cem, barwnymi strojami i 
śpiewem, który wykonano w 
języku niemieckim, polskim i 
angielskim. Żal było wracać z 
gościnnej Wielkopolski. Oby 
takich zaproszeń było więcej - 
mówili tancerze.  
          Waltrauda Dorota Salla                        

„Mini Miasto: 
Klein Raschau” 

 
Trzeci tydzień wakac-

ji w Raszowej był naprawdę 
wyjątkowy: dzieci z woje-
wództwa opolskiego, śląskiego 
oraz uczniowie z Niemiec mo-
gli przeżyć wspólnie niezwy-
kłą przygodę. Od 15 do 19 
lipca br. Osiemdziesięciooso-
bowa grupa w wieku od 7 do 
12 lat budowała swoje własne, 
dwujęzyczne miasto. Do mias-
ta wstęp miały jedynie dzieci 
oraz ich opiekunowie. Młodzi 
budowniczowie tworząc włas-
ne miasteczko, wcielali się w 
wybrane zawody, poznawali 
struktury świata dorosłych. 
Ponadto zapoznawali się z 
podstawami demokracji i życia 
w świecie ludzi dojrzałych. Na 
terenie miasta powstały: ra-
tusz, szpital, małe osiedle 
domków jednorodzinnych i 
sklepów, kuchnia, redakcja 
dziennikarska i pracownia kre-
atywna - na terenie której dzia-
łał teatr, pracownia szycia, flo-
rystyki i inne. Ogromną popu-
larnością w upalne dni cieszył 
się - zbudowany już pierw-
szego dnia – basen. Atrakcji 
było co niemiara, najwspa-
nialszy jest fakt, iż to właśnie 
dzieci rządziły swoim mias-

tem. Same decydowały co bę-
dzie tam się znajdować, co jest 
dla nich ważne, jak i co chcą 
budować. W ratuszu głosowa-
no nad najważniejszymi wy-
darzeniami z życia miasta. 
Tam też czuwano nad całością 
życia w miasteczku. 

Zaproszeni goście i 
rodzice dopiero w piątek, 19 
lipca o godz. 16.00 mogli 
przekroczyć bramy miasta i 
zobaczyć efekty całotygodnio-
wej pracy. Na to wydarzenie 
przybyli znakomici goście: 
Marszałek Barbara Kamińska, 
poseł Ryszard Galla, Wójt 
Gminy Tarnów Opolski Krzy-
sztof Mutz, radni RG oraz 
wielu innych. Licznie zgro-
madzili się rodzice dzieci, 
którzy z fascynacją podziwiali 
kreatywność i samodzielność 
swych pociech. Wyjątkowe na 
skalę województwa i kraju 
wydarzenie zostało objęte pa-
tronatem honorowym przez 
Ministra Administracji i Cy-
fryzacji Michała Boniego oraz 
Marszałka Województwa Opo-
lskiego Józefa Sebestę. 

Z serca dziękujemy 
wszystkim instytucjom, fir-
mom oraz osobom prywatnym, 
które wsparły nasz wspaniały 
wakacyjny projekt dla dzieci. 

Barbara Roch 
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