
 14 stycznia Gminny 
Oœrodek Kultury w Tarnowie 
Opolskim oraz proboszcz 
kosorowickiej parafii ks. Piotr 
Janoszka zaprosili miesz-
kañców gminy na koncert 
kolêd. Odbywaj¹ce siê od 11 
lat koncerty ciesz¹ siê 
niezmiennym powodzeniem 
zachwycaj¹c zarówno pozio-
mem wykonania jak i bo-
gactwem repertuarowym. Od-
miennie, ni¿ w ci¹gu kilku 
ostatnich lat, tym razem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaproszono do zaprezen-
towania swoich umiejêtnoœci 
jedynie zespo³y i solistów  
z naszej gminy. Oprócz – od 
dawna znanych publicznoœci – 
Kosorowiczanek i chóru Can-
tabiles wyst¹pi³ m³odzie¿owy 
zespó³ Rubato oraz laureaci  
II Gminnego Konkursu Pio-
senki Religijnej: Rafa³ Mróz  
z zespo³em, Marta Gramza, 
Judytka Wojtala oraz „Œpie-
wograje” i zespó³ flecistów ze 
szko³y filialnej w Kosorowi-
cach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wykonawcy zachwy-
cili publicznoœæ, która nie 
szczêdzi³a im gor¹cego przy-
jêcia, a fina³owa pieœñ „Prze-
ka¿cie sobie znak pokoju” wy-
wo³a³a wzruszenie na nieje-
dnej twarzy. 

Obyœmy ca³y rok  
w pokoju i zdrowiu ¿yli! 
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Kartofelki 
jak marzenie

Moda na wandalizm?

XI Gminny
 Koncert Kolêd

Jak co roku Przywory 
wczeœnie przygotowuj¹ siê do 
œwiêtowania Bo¿ego Naro-
dzenia. Najpierw zaczyna siê 
szykowanie ozdób œwi¹te-
cznych. Potem pieczenie ciast. 
Wszystko po to, aby w dniu 10 
grudnia 2006 roku odby³ siê  
ju¿ trzeci Festyn Œwi¹teczny.  

Program tegorocz-
nego festynu by³ wyj¹tkowo 
bogaty.  Jako pierwsze wys-
t¹pi³y przedszkolaki. Przed-
stawi³y program miko³ajkowo-
œwi¹teczny. Nastêpnie na 
scenie zaprezentowa³ siê zes-
pó³ taneczny „Element”  
z Przywór. PóŸniej by³y kolê-
dy œpiewane przez chór „Can-
tabiles” z K¹tów Opolskich. 

Dla dzieci najwa¿-
niejszym punktem programu 
by³a wizyta Miko³aja. To dla 
niego przygotowa³y wierszyki 
i piosenki oraz zapewnienia, 
¿e by³o siê grzecznym. W za-
mian Miko³aj obdarowywa³ je 
s³odyczami. 

Towarzysz¹cy festy-
nowi kiermasz jak zwykle 
przyci¹gn¹³ wielu kupuj¹cych. 
Na stoiskach mo¿na by³o 
wybieraæ pomiêdzy  œwi¹te-
cznymi ozdobami, kartkami, 
stroikami. Dla os³ody by³y 
ciasta, do tego kawa i herbata. 
Znalaz³o siê te¿ grzane wino 
dla doros³ych i poncz dla 
dzieci (bezalkoholowy), a dla 
g³odnych ciep³e przek¹ski. 
Wszystko zosta³o przygoto-
wane przez mieszkañców 
Przywór, w tym dzieci ze 
szko³y i przedszkola. Dochód 
ze sprzeda¿y zasili bud¿ety 
tych placówek. Dziêki zebra-
nym funduszom bêdzie mo¿na 
na przyk³ad dofinansowaæ 
dzieciom wyjazdy na wy-
cieczki. 

Du¿¹ popularnoœci¹ 
cieszy³a siê tak¿e loteria fan-
towa – tu w kolejce zazwyczaj 
przewa¿aj¹ dzieci.  Tak¿e one 
wziê³y udzia³ w zabawie na 
klejenie najd³u¿szego ³añcucha 
choinkowego. Niestety nie bê-
dzie on wpisany do Ksiêgi Re-
kordów Guinessa, ale tylko 
dlatego, ¿e nikt nie zaprosi³ 
komisji. £añcuch by³ baaaaa-
ardzo d³uuuuuugi... ale za rok 
bêdzie jeszcze d³u¿szy! Zaba-
wa przy ogniskach i muzyce 
trwa³a do póŸnej nocy. 

Œwi¹teczna tradycja
 w Przyworach

 Dzieci czeka³y na 
niego ca³y rok. Dlatego, kiedy 
3 grudnia zawita³ do œwietlicy 
w Nakle, radoœci nie by³o 
koñca. Miko³aj bawi³ nie tylko 
najm³odszych, ale tak¿e ich 
rodziców oraz m³odzie¿. 
Ukochany przez dzieci Œwiêty 
zosta³ zaproszony przez 
pracowników œwietlicy i bi-
blioteki. Pragn¹ oni podziê-
kowaæ osobom, które wspo-
mog³y finansowo przygoto-
wanie 120 paczek dla dzieci 
oraz poczêstunku dla wszys-
tkich uczestników. 
  M.Cichoñ 

 Koncert Kolêd 28 sty-
cznia 2007r. w koœciele pw 
Œw. Marcina w Tarnowie Op. 
zorganizowany zosta³ przez 
ZGTSKN. Wyst¹pi³y chóry: 
Tarnauer DFK Chor i Can-
tabiles oraz zespo³y: Kosoro-
wiczanki i WAL-NAK. Zas-
koczeniem by³ udzia³ w kon-
cercie zespo³u tanecznego 
(WAL-NAK), który przed-
stawi³ obrzêdowy taniec ze 
œwiecami. Pomys³ zaczer-
pniêto z tradycji francuskiej 
siêgaj¹cej XVIII wieku. Zgro-
madzeni na koncercie para-
fianie i goœcie z ca³ej gminy 
bardzo ciep³o przyjêli wys-
têpy. 

 Dzieci i personel 
przedszkola w Tarnowie 
Opolskim corocznie przygoto-
wuj¹ barwne przedstawienie 
jase³kowe, które prezentowane 
jest na scenie Gminnego 
Oœrodka Kultury. W minio-
nym roku tak¿e – przed œwiê-
tami – zorganizowano spot-
kanie op³atkowe dla dzieci, ich 
rodziców i zaproszonych goœ-
ci. G³ówn¹ atrakcj¹ uroczys-
toœci by³a opowieœæ o naro-
dzinach Bo¿ego Dzieci¹tka 
przygotowana przez dzieci, 
rodziców i personel przed-
szkola. 
 Po raz drugi na scenie 
GOK-u tarnowskie przed-
szkolaki zaprezentowa³y siê  
7 stycznia podczas Gminnego 
Przegl¹du „Jase³ka”. Konkurs 
ten – w zamyœle organizatorów 
– mia³ wy³oniæ reprezentanta 
gminy na XXII Wojewódzki 
Przegl¹d Zespo³ów Kolê-
dniczych „Herody 2007”  
w Lewinie Brzeskim. 
Poniewa¿ zg³oszono jedynie 
jeszcze jeden zespó³ – 
zarówno przedszkolaki jak  
i grupa kolêdnicza z Raszowej 
pojecha³y do Lewina. Mimo 
du¿ej konkurencji ich wystêp 
nie przeszed³ bez echa. 
Raszowscy kolêdnicy, których 
przygotowa³a p.Aleksandra 
Niciejewska, zajêli w kon-
kursie III miejsce w kategorii: 
Kolêdowanie z Gwiazd¹ a nar-
ratorka z Tarnowa Opolskiego 
p.Beata Reinert otrzyma³a wy-
ró¿nienie. 
 Serdecznie gratuluje-
my! Mamy nadziejê, ¿e pod 
koniec bie¿¹cego roku nie 
zabraknie chêtnych do wziêcia 
udzia³u w kolejnym konkursie. 

Niezwyk³y koncert

Najukochañszy
Œwiêty

Jase³ka i Herody

  
 

 
              Œwiêta to czas radoœci 
wszystkich dzieci. Poprzez 
obrzêdy zwi¹zane z Bo¿ym 
Narodzeniem poznaj¹ tradycje 
regionalne. Radosne prze¿ycia 
towarzysz¹ strojeniu choinki, 
dekoracji szopki, ustawianiu 
sto³u wigilijnego, przygoto-
waniu strojów do wystêpów. 
 20.XII.2006r. odby³o 
siê przedstawienie jase³kowe, 
w którym bra³y udzia³ dzieci z 
Przedszkola w Przyworach. 
Œwi¹teczny wystrój, na tle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gwieŸdzistego nieba uboga  
stajenka ze strzech¹ i gwiazd¹ 
oraz ¿³obek. Dzieci prze-
obrazi³y siê w jase³kowych 
bohaterów, Œwiêt¹ Rodzinê 
odwiedzili anio³owie, pastusz-
kowie i królowie. 
 Przedszkole goœci³o 
rodziców i krewnych dzieci, 
pani¹ So³tys i pani¹ kate-
chetkê. Po wystêpach goœcie 
wraz z przedszkolakami sk³a-
daj¹c sobie ¿yczenia zasiedli 
do wspólnego sto³u wigilij-
nego. Po wspólnym œpiewie 
kolêd dzieci z radoœci¹ znaj-
dowa³y prezenty pod choink¹. 

Zanim pierwsza
gwiazdka b³yœnie


