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Przyjació³ szukaj tam  
gdzie œpiewaj¹  

bowiem Ÿli ludzie  
pieœni nie znaj¹. 

 
21 paŸdziernika br. 

pieœni¹ rozbrzmiewa³a œwiet-
lica w Kosorowicach. To „Ko-
sorowiczanki” – amatorski 
zespó³ œpiewaczy z Kosorowic 
œwiêtowa³ swój jubileusz 15-
lecia. Termin nie zosta³ 
wybrany przypadkowo – piêk-
na uroczystoœæ, na której œwie-
tnie siê bawi³o prawie stu 
zaproszonych goœci, odby³a siê 
w przeddzieñ œwiêta patronki 
muzyki sakralnej – œw. Ce-
cylii. Wœród zaproszonych 
goœci nie zabrak³o za³o¿yciela 
zespo³u Józefa Schlappy, 
Wójta Gminy Zygmunta Ci-
chonia, Przewodnicz¹cej T.S. 
K.N. w Kosorowicach Anny 
Mateji, Przewodnicz¹cego 
Gminnego Zarz¹du D.F.K.  
w Tarnowie Opolskim Fran-
ciszka Dyli, by³ych i obecnych 
cz³onków zespo³u. 

Oprócz oficjalnych 
powitañ i podziêkowañ mie-
liœmy okazjê pos³uchaæ œpiewu 
Kosorowiczanek i solowego 
wykonania pieœni przez kie-
rownika grupy Pani¹ Renatê 
Kowol. Goœcinnie wyst¹pi³ 
tak¿e chór z Tarnowa Opol-
skiego, zespó³ taneczny "Ha-
³as" oraz m³oda baletnica 
Natalia KuŸnik. Jednak naj-
wiêkszy entuzjazm wœród 
goœci wzbudzi³o nowe wciele-
nie zespo³u. „Kosorowiczanki” 
postanowi³y zrzuciæ ludowe 
stroje i w sukienkach w stylu 
lat 60, uszytych specjalnie na 
t¹ okazjê, zatañczyæ do utwo-
rów zespo³u „Filipinki”. Wy-
kaza³y siê du¿ym poczuciem 
humoru w skeczu i zabawnej 
piosence na zakoñczenie czêœ-
ci artystycznej. Zwieñczeniem 
obchodów by³a msza œwiêta, 
która odby³a siê nastêpnego 
dnia w koœciele parafialnym 
pod wezwaniem Jana Nepo-
mucena. 
 A wszystko zaczê³o 
siê 15 lat temu dziêki Józefowi 
Schlappie. To on za³o¿y³ 
zespó³ ludowy „Kosorowi-
czanki”, który do dziœ dzia³a 
przy Towarzystwie Spo³eczno-
Kulturalnym Niemców na 
Œl¹sku Opolskim. Pocz¹tki 
zespo³u by³y trudne. Próby  
i przygotowania do wystêpów 

odbywa³y siê w domu za³o-
¿yciela i w salce parafialnej.  

W 2000 roku kierow-
nictwo nad zespo³em przejê³a 
Renata Kowol, polepszy³y siê 
te¿ warunki lokalowe (spotka-
nia odbywaj¹ siê w filii GOK). 
Pani Renata, dobry duch zes-
po³u, oprócz tego, ¿e go 
prowadzi to tak¿e pisze i kom-
ponuje w³asne utwory, które 
ciesz¹ siê du¿ym uznaniem 
wœród s³uchaczy i jurorów. 
 Przez te wszystkie 
lata zmienia³ siê sk³ad zespo³u. 
Obecnie œpiewa w nim 10 pañ 
wspomaganych przez kosoro-
wick¹ m³odzie¿ oraz panów, 
którzy przy³¹czaj¹ siê podczas 
wykonywania utworów sakral-
nych na uroczystoœciach koœ-
cielnych. Wspieraj¹ ich akom-
paniuj¹cy im muzycy: Marcin 
Czura, Damian £ukaszczyk 
oraz Grzegorz Dziuk. 
 Kosorowiczanki œpie-
waj¹ w jêzyku polskim, nie-
mieckim oraz w gwarze na 
licznych wystêpach w gminie  
i poza jej granicami. Maj¹ na 
swoim koncie wiele sukcesów 
na konkursach i przegl¹dach 
m.in.: I m-ce (2003), II m-ce 
(2007) - Festiwal Chórów i 
Zespo³ów Œpiewaczych Mniej-
szoœci Niemieckiej w Wal-
cach, I m-ce (2002, 2006) – 
Wojewódzki Przegl¹d Amator-
skiej Twórczoœci Artystycznej 
„Wiatraki”, II m-ce w tego-
rocznym  XV Ogólnopolskim 
Œwiêcie Pieœni Ludowej w Ka-
mieniu Œl¹skim. 

 
Gratulujemy i ¿yczymy 
kolejnych 15 lat pe³nych 

sukcesów !!! 
 

Zespó³ „Kosorowiczanki” 
serdecznie dziêkuje: 

 
Przewodnicz¹cemu Gminnego 
Zarz¹du Mniejszoœci Niemiec-

kiej Franciszkowi Dylli, 
Wójtowi Gminy Tarnów Op. 

Zygmuntowi Cichoniowi, 
Dyrektor Gminnego Oœrodka 

Kultury Ewie Loster  
Przewodnicz¹cej Ko³a DFK  

w Kosorowicach Annie Mateji  
Marcinowi Czura, 

Damianowi £ukaszczykowi, 
Grzegorzowi Dziuk 

za pomoc  
i wspieranie naszej grupy. 

 


