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Wiatraki zakrêci³y siê 
 po raz kolejny... 

 
 W IX Wojewódzkim 
Przegl¹dzie Amatorskiej 
Twórczoœci Artystycznej 
„Wiatraki – 2008” (5.07.br. 
w Kosorowicach) zaprezento-
wa³o siê 15 zespo³ów (211 
uczestników). Zgodnie z regu-
laminem ka¿da grupa mog³a 
przygotowaæ utwory w³asne 
lub zas³yszane, inspirowane 
muzyk¹ ludow¹. Bior¹c pod 
uwagê czystoœæ intonacji, 
ogólne wra¿enie artystyczne  
i zró¿nicowanie  repertuaru ju-
ry w sk³adzie: 
Prof. Teresa Smoliñska – 
Katedra Kulturoznawstwa  
i Folklorystyki UO – przewo-
dnicz¹ca   
Mgr Helena Gruszka – Muze-
um Wsi Opolskiej 
Mgr Ingrida Salamon – 
Pañstwowa Szko³a Muzyczna 
w Krapkowicach 

przyzna³o nastêpuj¹ce nagro-
dy: 

w kategorii zespo³y wokalne 
(œpiewacze): 

I m-ce „JaŸwinki” z Bierdzan 
II m-ce „Kosorowiczanki”  
z Kosorowic 
„ZPR Dobrodzieñ” z Dobro-
dzienia  
III m-ce „Dzióbki” z Bies-
trzennika 
„Rudniczanki” z Rudnik 
„Jutrzenka” z GrodŸca; 
w kategorii zespo³y wokalno – 

instrumentalne: 
I m-ce „Grodziec” z GrodŸca 
II m-ce „Prosna” z Praszki 
III m-ce „Karlik” z Opola  

W kategorii zespo³y 
dzieciêce i m³odzie¿owe wy-
ró¿nienie otrzyma³ zespó³ 
„Sternentaler” z Kotorza Ma-
³ego. 
Imprezê finansowo wspar³  Sa-
morz¹d Województwa Opol-
skiego. 
 

„Kosorowiczanki” 
 na podium 

 

Zespó³ „Kosorowi-
czanki” do przegl¹du „Wia-
traki 2008” zacz¹³ przygo-
towania  du¿o wczeœniej. Pa-
nie stara³y siê, aby ich Re-
pertuar z poprzednich edycji 
konkursu nie powtórzy³ siê.  
W zwi¹zku z czym specjalnie 
na t¹ okazjê pani Renaty Ko-
wol napisa³a piosenkê pt. „Sen 
przychodzi do mnie noc¹”. 
Grupa zaprezentowa³a jeszcze 
pieœñ „Jelonki” (w³asnego au-
torstwa) oraz utwór zaczer-
pniêty z repertuaru zespo³u 
„Mazowsze” pt. „Cyt, cyt...”. 

„Kosorowiczanki” na 
przegl¹dzie wyœpiewa³y II 
miejsce. Gratulujemy! 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Letni festyn na 102! 

 
Tradycyjnie  w pier-

wszy weekend lipca (5-6) 
organizowany jest w Kosoro-
wicach – festyn rekreacyjny. 
Scenariusz imprezy uk³adany 
jest wiele tygodni wczeœniej. 
Organizatorzy Lhoist Opolwap 
S.A., Zak³ady Wapiennicze 
Lhoist Sp. z o.o., Urz¹d Gmi-
ny i Gminny Oœrodek Kultury 
troszcz¹ siê o to, by ka¿dy 
uczestnik znalaz³ w programie 
coœ dla siebie - i chyba kolejny 
raz siê uda³o! Nawet pogoda  
 

w tym roku nad wyraz do-
pisa³a !!! 

Ci, którzy przybyli  
w sobotê do Kosorowic mogli 
podziwiaæ wystêpy amator-
skich zespo³ów ludowych   
w ramach przegl¹du „Wiatraki 
2008” i popisy Kabaretu 
Rak, a zakoñczyæ pierwszy 
dzieñ festynu tanecznie z zes-
po³em Bravo. 

Niedzielne popo³ud-
nie rozpoczêto pokazem tane-
cznym grup dzia³aj¹cych w na-
szej gminie. O godz. 16 kon- 

cert Eleni zgromadzi³ t³umy  
fanów. Bisom i oklaskom nie 
by³o koñca, a na zakoñczenie 
wspania³ego wystêpu publi-
cznoœæ odœpiewa³a artystce 
100 lat! Wysok¹ temperaturê 
zabawy podtrzyma³y nastêpne 
koncerty: grupy Quanto i zes-
po³u Bayer Full. Widownia 
zgromadzona w namiocie tañ-
czy³a i biesiadowa³a w rytm 
znanych przebojów. Tym, któ-
rym zosta³o jeszcze trochê si³y 
i nie musieli iœæ rano do pracy 
do póŸnego wieczora do tañca  

przygrywa³ zespó³ Diamant. 
Oprócz porcji dobrej  

rozrywki mo¿na by³o posiliæ 
siê porcj¹ bardziej prozaicznej, 
lecz równie wyœmienitej stra-
wy na stoiskach gastronomi-
cznych. A dzieciom dodatko-
w¹ dobr¹ zabawê zapewniono 
karuzelami i „dmuchañcami”. 

Nale¿y nadmieniæ, ¿e 
impreza nie jest dochodowa 
(zysk z wy³¹cznoœci sprzeda¿y 
przeznaczony jest na organiza-
cjê festynu), ale… nie dla 
wszystkich! 


