
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 16 grudnia 

ubieg³ego roku w Gminnym 
Oœrodku Kultury odby³ siê   
I Konkurs Piosenki Miko³aj-
kowej. Liczna publicznoœæ, jak 
i przybyli zaproszeni goœcie 
mieli okazjê wys³uchaæ prze-
piêkne melodie  zwi¹zane ze 
Œwiêtym Miko³ajem i z tema-
tyk¹ œwi¹teczno-zimow¹. Na 
tarnowskiej scenie wyst¹pi³o 
wielu  m³odych wykonawców 
reprezentuj¹cych gminne pla-
cówki oœwiatowe. Konkurso-
wym zmaganiom przys³uchi-
wa³o siê uwa¿nie jury w sk³a-
dzie: Krystian Wojtala – 
przewodnicz¹cy, Renata Ko-
wol- kierownik amatorskiego 
zespo³u ludowego „Kosorowi-
czanki” oraz Anna Pacholczuk 
– wokalistka zespo³u Rubato. 
Zimowa scenografia wprowa-
dzi³a wszystkich uczestników  
imprezy w œwi¹teczny, rados-
ny nastrój. Po wys³uchaniu 
prezentacji konkursowych i 
podczas obrad jurorów koncert 
zespo³u Amadeo z Przywór 
uprzyjemnia³ czas zgromadzo-
nej widowni. Cz³onkowie tej 
muzycznej grupy to: Krzysztof 
Dyga – saksofon tenorowy, 
Mateusz Malik - saksofon alto-
wy, Rafa³ Klimek- keyboard 
oraz wokalistka Anna Kuboñ.  
Zaprezentowali  ciekaw¹, sko-
czn¹ mieszankê utworów 
œwi¹tecznych, tote¿ nie oby³o 
siê bez bisów. Po burzliwych 
naradach jury przyzna³o miejs-
ca i rozdzieli³o nagrody:  

Kat.przedszkola i kl. I-III  
soliœci: 

I miejsce- Maria Ko³odziej 
II miejsce- Karolina Lake 
III miejsce- Klaudia Klepert 

Kat. przedszkola i kl. I-III  
zespo³y: 

I m-ce – Zaczarowane Flety 
II m-ce - Ekostra¿nicy 
III m-ce - Zespó³ z Raszowej 
Kat. kl.IV-VI i Gimnazjum: 

I m-ce - Duet: Natalia 
Gordzielik i Pawe³ Kobiœ 
II m-ce - Zespó³ Œpiewograje 
III m-ce - Zespó³ z Raszowej. 
Laureaci otrzymali nagrody i 
dyplomy z r¹k Wójta Gminny 
pana Zygmunta Cichonia . 

 
Uhonorowane zosta³y 

równie¿ placówki wspomaga-
j¹ce dzia³alnoœæ kulturaln¹  
w minionym roku: Publiczna 
Szko³a Podstawowa w Raszo-
wej, Filialna Szko³a Pod-
stawowa w Kosorowicach oraz 
zespó³ Œpiewograje z Tarnowa 
Opolskiego. GOK podziêko-
wa³ im za wk³ad w rozwój 
¿ycia kulturalnego oraz wspie-
ranie projektów Gminnego 
Oœrodka Kultury integruj¹cych 
spo³ecznoœæ lokaln¹. Organi-
zatorzy podziêkowali wyko-
nawcom i ich opiekunom za 
wysi³ek w³o¿ony w przygoto-
wanie i zaprosili na nastêpn¹ 
edycjê miko³ajkowego kon-
kursu. 
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I Konkurs 
Piosenki Miko³ajkowej

Festiwal DFK 
 

23 listopada DFK 
Tarnów Opolski zorganizowa³ 
Festiwal Piosenki Niemieckiej. 
W konkursie udzia³ wziêli ucz-
niowie ze szkó³ podstawo-
wych z naszej gminy. Konkurs 
odby³ siê w trzech kategoriach 
wiekowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wœród najm³odszych 

zwyciê¿y³a Sara Muc tu¿ za 
ni¹ uplasowali siê Laura Lis  
i Piotr Sziroky. 
W grupie kl. IV –VI   
I m-ce       Agnieszka Moœ, 
II m-ce      Kamila Wojtala  
                  Katarzyna Mateja,  
III m-ce     Katrin Klama   
                  Marcel Kanz. 
W kategorii grupa lub duet:  
I miejsce Natalia Bawo³  
                      i Iwona Gebauer 
II miejsce Justyna Gordzielik  
                  i Anna Ponza 
III miejsce Rafa³ Mróz, 
Wiktoria Cichoñ i Justyna Ma-
chura  

F. Dylla 

  13 stycznia 2008r.  
w koœciele parafialnym w Ko-
sorowicach ju¿ po raz 12 
zorganizowany zosta³ koncert 
kolêd. Gminny Oœrodek Kul-
tury oraz proboszcz parafii ks. 
Piotr Janoszka zaprosili do 
wziêcia udzia³u w tej uro-
czystoœci chóry, zespo³y i so-
listów z ca³ej gminny.  Impre-
za rozpoczê³a siê wystêpem 
chóru Tarnauer, po czym 
swoje umiejetnoœci zaprezen-
towa³ zespó³ Kosorowiczanki  
i chór Cantabiles.  Nie zabrak-
³o oczywiœcie laureatów III Fe-
stiwalu Piosenki Religijnej: 
zespo³u Rubato, Marty Sucha-
nek i Zaczarowanych  Fletów,  

Manueli Czech, Justyny  Gor-
dzielik, Anny Ponzy, Jessiki 
Czech, D¿esiki Kotuli, zespo³u 
Œpiewograje, Agnieszki Moœ  
i Pañstwa Wojtalów z córkami 
Judytk¹ i Kamil¹ oraz Paw³a 
Kobisia i Natalii Gordzielik. 
Kolêdy i pastora³ki w ich wy-
konaniu sprawi³y, ¿e na chwilê 
wróci³ do nas  œwi¹teczny 
nastrój. 
 

Liczna publicznoœæ 
gromkimi brawami nagrodzi³a 
wykonawców. Niezwyk³y i 
wzruszaj¹cy  fina³owy wystêp 
w piosence „ Przeka¿cie sobie 
znak pokoju” pozostanie d³ugo 
w pamiêci widzów.  

XII Gminny Koncert Kolêd

W czwartek 13 grud-
nia 2007 roku w Przedszkolu 
Publicznym z Oddzia³ami In-
tegracyjnymi im. b³. E. Boja-
nowskiego w Tarnowie Opol-
skim dzieci zaprezentowa³y 
monta¿ s³owno – muzyczny pt. 
„Jase³ka”.  

Przedstawienie przy-
gotowa³y maluchy z grup 
Krasnoludki i Jagódki pod 
kierunkiem nauczycieli B. Siê-
dlak, K. Pato³a, M. £aba.  
W pracach nad spektaklem  

pomagali rodzice. 
Program artystyczny 

obejrzeli wszyscy wychowan-
kowie przedszkola wraz z goœ-
æmi: S. S³u¿ebniczki z Tarno-
wa Op., przedstawiciele Biura 
Obs³ugi Oœwiaty Samorz¹do-
wej i Gminnego Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej oraz meto-
dyk Joanna Szymczak. 

Atmosfera w czasie 
imprezy wprowadzi³a wszyst-
kich w nastrój Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia. 

„Jase³ka”


