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             W kwietniu 1998 roku 
p. Jan Zaj¹c wpad³ na 
intryguj¹cy pomys³ – a mo¿e 
by za³o¿yæ w K¹tach 
Opolskich chór? Nie zwleka³ 
d³ugo i z propozycj¹ objêcia 
dyrygentury nad now¹ grup¹ 
œpiewacz¹ zg³osi³ siê do pana 
Zygfryda Maczurka. Ofertê 
przyjêto, niemal 20 chêtnych 
do regularnego œpiewania ze-
brano i ju¿ w dwa tygodnie 
póŸniej odby³a siê pierwsza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
próba dzia³aj¹cego przy DFK 
chóru „CANTHABILES”. Na 
debiut nie przysz³o d³ugo Cze-
kaæ – pierwszy raz mieszkañcy 
gminy mieli mo¿liwoœæ pos³u-
chania ich ju¿ w lipcu, na 
ZjeŸdzie Pokoleñ w K¹tach 
Op. 

Potem sukcesy posy-
pa³y siê lawinowo. W trakcie 
koncertów na lokalnych im-
prezach potencja³ zespo³u 
dostrzegli przedstawiciele sto- 

warzyszenia zagranicznego  
i tym sposobem ju¿ w 2000 
roku „CANTHABILES” œpie-
wa  na Miêdzynarodowym 
Œwiêcie Chleba w Jaworze. 
Rok póŸniej grupa  dwa razy 
wyje¿d¿a na wystêpy zagra-
niczne na zaproszenie Zwi¹-
zku Œl¹zaków w Niemczech: 
do Norymbergii i do Düssel-
dorfu. Ostatnim rezultatem 
wspó³pracy z zagranic¹ jest 
wystêp chóru 15 czerwca br.  
w Görlitz. 

Na koncie „CAN-
THABILES-u” znajduj¹ siê 
liczne nagrody i wyró¿nienia 
otrzymane na konkursach  
i przegl¹dach. Chór, w którego 
repertuarze znajduj¹ siê utwo-
ry w jêzykach: polskim, nie-
mieckim, œl¹skim, w³oskim  
i ³aciñskim, jest zapraszany do 
uœwietniania imprez okolicz-
noœciowych w gminie i poza 
ni¹. Zaœ sk³ad osobowy chóru 
ci¹gle siê powiêksza – coraz 
wiêcej w nim m³odzie¿y, nie 
tylko z K¹tów, ale i z ca³ej 
okolicy.  

Z okazji 10-lecia is- 

tnienia chóru zorganizowano 
specjalne obchody. G³ówne 
uroczystoœci odby³y siê 22 
czerwca. Rozpoczêto je msz¹ 
œwiêta, a nastêpnie bawiono 
siê na festynie z przyby³ymi  
z gratulacjami goœæmi: Wój-
tem Gminy Zygmuntem Ci-
choniem i Przewodnicz¹cym 
Rady Gminy Rudolfem Ur-
banem . 

G³ównym punktem 
imprezy by³ wystêp jubilatów  
i zaprzyjaŸnionych grup: „Tar-
nauer Chor” z Tarnowa Op., 
„Szwarne Dzio³chy” z Góra¿-
d¿y i „Bel Canto” z Polskiej 
Cerekwi. Nie zabrak³o dobrej 
rozrywki. Wyst¹pi³ zespó³ Ele-
ment 2, „¯y³ka” i „Tobi”. 
Ca³oœæ klasycznie zakoñczy³a 
zabawa taneczna. 

 
Cz³onkowie zespo³u 

„CANTHABILES” sk³adaj¹ 
podziêkowania wszystkim, 
którzy przyczynili siê do roz-
woju i funkcjonowania chóru 
oraz pomogli w zorganizowa-
niu jubileuszu.  

 

10 lat chóru „CANTHABILES”

45-lecie biblioteki  
w Raszowej 
 
Filia biblioteczna w 

Raszowej w dniu 29.05.2008  
o godzinie 1100 na placu przed 
bibliotek¹, rozpoczê³a obcho-
dy swojego 45-lecia istnienia. 

Zaproszone grono 
goœci stanowili: 
- czytelnicy biblioteki 
- wójt Gminy Tarnów Opolski 
- pracownice biblioteki z pani¹ 
dyrektor Barbar¹ Mruk 
- pan Konrad Mientus 
- przewodnicz¹cy TSKN- 
Franz Dylla 
- proboszcz Parafii Raszowa- 
ks. Korneliusz Wójcik 
- uczniowie szko³y podstawo-
wej z pani¹ dyrektor Krystyn¹ 
Mielnik oraz grono pedagogi-
czne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W programie obcho-
dów znalaz³y siê: pokaz 
obrzêdu weselnego poprowa-
dzonego przez starostê wesel- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nego Alojza Cichonia (orszak 
weselny prowadzi³a para 
m³oda - Jan Matysek i Ger-
truda Skóra i rodzicie pary 
m³odej, którzy udzielili b³ogo-
s³awieñstwa oraz dru¿bowie,  
a imprezie przygrywa³ pan 
Joachim Filla); przedstawienia 
„Jaœ i Ma³gosia”, „Za wspólny 
trud dziêkujemy” i „liliputa-
mi”, w których pokaza³y swoje 
zdolnoœci dzieci z raszowskiej 
PSP. Dla ka¿dego by³ poczê-
stunek - kawa i ciasto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literackie dyskusje 
 

Mottem kolejnego 
spotkania Dyskusyjnego Klu-
bu Ksi¹¿ki „Orchidea” w Przy-
worach by³y s³owa Ignacego 
Kraszewskiego: 

„Jest jedna mi³oœæ, 
która nie liczy na wzajemnoœæ, 
nie szczêdzi ofiar, p³acze  
a przebacza, odepchniêta wra-
ca – to mi³oœæ macierzyñska.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Na podstawie utwo-
rów „Poczwarka” Tyrakow-
skiej, „Romans na receptê” 
Szwaji i „Albumu rodzinnego” 
Steel klubowiczki rozwa¿a³y 
sposób ujêcia motywu matki 
we wspó³czesnych utworach 
literackich. Mówiono o roli 
matki, jej wp³ywie na ognisko 
domowe i charakter domu 
rodzinnego – jego pokolenio-
woœæ lub nowoczesnoœæ.  

Konkurs, konkurs ... 
 
Gminna Biblioteka w 

Tarnowie Op. zachêca do u-
dzia³u w Konkursie Literackim 
„Moja Pierwsza Ksi¹¿ka”. 
Wyci¹g z regulaminu: 

W konkursie trwaj¹-
cym od 21 lipca do 22 sierpnia 
br. mog¹ wzi¹æ udzia³ dzieci w 
wieku 8-10 lat. Ich zadaniem 
jest napisanie opowiadania o 
pierwszej ulubionej ksi¹¿ce, 
przeczytanej samodzielnie lub 
przez rodzica. Oceniana bêdzie 
poprawnoœæ jêzykowa oraz 
pomys³owoœæ prac. Na auto-
rów najciekawszych opowia-
dañ czekaj¹ nagrody rzeczowe. 
Pe³ny tekst regulaminu oraz 
wszelkie informacje dostêpne 
w placówkach biblioteki.  

Urz¹d Gminy w Tarnowie 
Opolskim sk³ada uprzejme 
podziêkowania dla Pana Bog-
dana Kurys zam. w K¹tach 
Opolskich za mo¿liwoœæ bez-
p³atnego wykorzystania Jego 
zdjêæ dla potrzeb promocji 
Gminy Tarnów Opolski. 

PODZIÊKOWANIA 
Panu Krzysztofowi Silarskie-
mu za du¿¹ pomoc w zakupie  
i po³o¿eniu wyk³adziny w Filii 

GBP w Przyworach 
Gabrysi Morawcowej, Krzy-
siowi Kurdzielowi, Monice 
Gebauer i Mariuszowi Geba-
uerowi za przewiezienie ma-
kulatury do punktu skupu.  

Pi³karski Puchar 
 
 27.07.2008r. rozgry-
wano kolejn¹ edycjê turnieju 
pi³karskiego o Puchar Wójta 
Gminy Tarnów Opolski. 
 III miejsce w turnieju 
zdoby³ LZS BURZA Kosoro-
wice, który w rzutach karnych 
pokona³ UNIÊ Raszowa-Da-
niec. W finale po „jedenast-
kach” LZS PIOMAR Przy-
wory pokona³ LZS SKALNIK 
Tarnów Op. II. 


