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Cd. ze str.9 
dzono cmentarzyk murkiem z 
kamienia. Cmentarz ten ist-
nieje do dnia dzisiejszego. 
 
Ciekawostki 
 
 Czy zaginiêcie wsi 
Wierzbie, której rodowód siê-
ga XII wieku da³o pocz¹tek 
nowej osadzie, któr¹ zosta³y 
Kosorowice??? 
 O tym, ¿e wieœ ta 
le¿a³a w pobli¿u Tarnowa Op., 
œwiadczy m.in. fakt, ¿e na 
zachód od Tarnowa Op. le¿y 
pole, które do dziœ ch³opi 
nazywaj¹ Wierzbie. Wreszcie 
podanie g³osi, i¿ w owym 
miejscu niegdyœ by³a wioska, 
która póŸniej wymar³a. Jest 
oczywistym, ¿e wioska ta 
istnia³a jeszcze w 1293 roku, 
gdy¿ w innym wypadku do-
kument z 9 paŸdziernika tego¿ 
roku, w którym ksi¹¿ê opolski 
Boles³aw dokonuje lokacji 
Tarnowa Op., nadaj¹c dzie-
dziczne so³ectwo tej nowo 
powsta³ej osady niejakiemu 
Gumpertowi, wspomnia³by o 
w³¹czeniu Wierzbi do nowo 
za³o¿onej wioski. Naprawdo-
podobniej w XIV wieku wios-
ka prze¿y³a klêskê, która zade-
cydowa³a o jej bezpowrotnym 
upadku. Klêski ¿ywio³owe 
by³y wówczas na porz¹dku 
dziennym. W roku 1361 
(czarna œmieræ) by³a bez-
wzglêdna i bezlitosna dla 
Górnoœl¹zaków. 
Niewykluczone te¿, ¿e wieœ 
uleg³a zag³adzie w czasie jed-
nej z wojen, które czêsto tra-
pi³y Œl¹sk, w ci¹gu niemal 
ca³ego XV stulecia. W urba-
rzach z 1532 i 1533 roku jest 
wzmianka o tej miejscowoœci, 
ale tu dokument ju¿ stwierdza, 
¿e opuszczon¹ wieœ Wierzbie 
(8 ³anów) dzier¿awi¹ dziedzi-
cznie ch³opi tarnowscy. 
 
 Mo¿na by tu speku-
lowaæ na temat pocz¹tku pow-
stania Kosorowic. Brak jednak 
jakichkolwiek dokumentów 
uniemo¿liwia stwierdzenie, 
czy Kosorowice powsta³o z 
resztek opustosza³ej wioski 
Wierzbie. Byæ mo¿e, w czasie 
gdy upad³o Wierzbie to 
Kosorowice ju¿ istnia³o, jed-
nak pierwsza wzmianka o osa-
dzie pochodzi dopiero z 1365 
roku. 

 Legenda o jode³ce 
Magdalena Ojciec 
 Wioletta Krzak 

 
 W g³êbokich lasach (a 
takie kiedyœ otacza³y nasz¹ 
wieœ K¹ty Opolskie) ros³a 
ma³a jode³ka. By³a tak œliczna 
i tak mi³a, ¿e wszyscy j¹ 
bardzo lubili, a las szczyci³ siê 
ni¹ jak skarbem. Najbardziej 
jednak kocha³a j¹ mg³a. 
Pewnego razu, w zimowy 
poranek, przyszli dwaj ch³opcy 
i œciêli jode³kê. WywieŸli j¹ z 
lasu na malutkich saneczkach, 
brn¹c w œniegu po kolana. 
(cd w nastêpnym numerze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rycerskie do¿ynki w Nakle 
 
Wokó³ przys³ów

„Chleb prac¹ zdobyty jest 
smaczny i syty” i „Chleb to 
grunt i podstawa, a s³owo 
zabawa” skoncentrowa³y siê 
nakielskie do¿ynki, obchodzo-
ne w tym roku 21 wrzeœnia. 
Uroczystoœæ jak co roku sk³o-
ni³a do wspó³pracy nie tylko 
rolników z miejscowoœci 
Nak³o i Grabów (do parafii na-
le¿¹ bowiem dwie wsie), ale 
tak¿e dzieci ze szko³y i przed-
szkola, ich rodziców, cz³on-
ków rady so³eckiej i duszpa-
sterskiej, oraz wielu innych 
mieszkañców, na których po-
moc mo¿na zawsze liczyæ. Im 
to szczególne wyrazy podziê-
kowania sk³ada so³tys Nak³a p. 
Jan Mateja. 

Przed uroczyst¹ msz¹ 
przedpo³udniow¹ odby³o siê 
powitanie piêknych koron z 
Grabowa i Nak³a, wykonanych 
przez tamtejsze gospodynie. 
Podczas samego nabo¿eñstwa 
pad³y wa¿ne s³owa o zna-
czeniu chleba, jako podstawy 
w codziennej egzystencji cz³o-
wieka, i znaczeniu rolnika, 
jako ¿ywiciela wspó³braci         
i pomocnika samego Boga. 
Dopiero po œwi¹tecznym obie-
dzie mieszkañcy parafii zebrali 
siê w koœciele na okoliczno-
œciowym nieszporach. Po nich,  
zgodnie z tradycj¹, barwny 
korowód przebierañców, nie-
raz zabawnie komentuj¹cych 
dzisiejsze realia, przeszed³ po 
ulicach Nak³a do placu zabaw 
i Domu Spotkañ. Tam nast¹-
pi³a dalsza czêœæ imprezy,  

 
podczas której uszy cieszy³a 
muzyka w wykonaniu Orkie-
stry Dêtej z Kamienia Œl., a 
oczy radowa³y popisy tanecz-
ne i kabaretowe dzieci z Nak³a 
i okolic (sparodiowano m.in. 
s³awnego Jozina z Bazin). 
Przez ca³y czas pogoda nie-
stety nie dopisywa³a, ale 
wydawa³o siê, ¿e pech siêgn¹³ 
zenitu, gdy zabrak³o tak¿e 
pr¹du… Na szczêœcie w sukurs 
organizatorom przyszli… naj-
prawdziwsi rycerze. Nie roz-
pêdzili oni wprawdzie desz-
czowych chmur, ale rozgrzali 
zziêbniêt¹ publicznoœæ. Czte-
rech cz³onków Zakonu Ryce-
rzy i Szpitalników œwiêtego 
£azarza z Jerozolimy – kuria 
opolska wraz z swoj¹ jedyn¹ w 
dru¿ynie bia³og³ow¹, zapre-
zentowa³o pokaz walk rycer-
skich. Mê¿ni wojownicy, w 
ciê¿kich zbrojach, wzorowa-
nych na uzbrojeniu polskich 
wojsk z prze³omu XIV i XV 
wieku, stanêli ze sob¹ w szra-
nki. Na widok ciê¿kich ude-
rzeñ mieczy, serce niejednej 
nakielskiej niewiasty zabi³o 
szybciej… Odniesione rany 
by³y jednak lekkie i po tur-
nieju rycerze ju¿ z podnie-
sionymi przy³bicami prezento-
wali zainteresowanym eleme-
nty swoich strojów.  

Dalsze, zaplanowane 
przez organizatorów, atrakcje 
by³y ju¿ mniej niebezpieczne. 
Dziewczyny z zespo³u Alwaro 
z Ozimka zaprezentowa³y 
swoje niebagatelne umiejêtno-
œci taneczne. Po og³oszeniu 
wyników loterii fantowej, któ-
ra co roku budzi spore emocje, 
przysz³a ju¿ tylko pora na 
taniec przy dobrej muzyce – 
tym razem zapewnia³ j¹ znany 
sprzed lat zespó³ Contra. Nie 
tylko o¿y³y dawne wspomnie-
nia, ale tak¿e pojawi³y siê 
nowe –  bo o tak udanym dniu 
bêdzie mo¿na pamiêtaæ przez 
d³ug¹, ponur¹ jesieñ.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indianie zamiast rolników 
Ju¿ o 9 rano w nie-

dzielê 24.08br. uroczyst¹ msz¹ 
dziêkczynn¹ rozpoczê³y siê 
obchody do¿ynek w Raszo-
wej. O godzinie 14 odby³ siê 
pokaŸny, jak na tak niewielk¹ 
miejscowoœæ, korowód. Bar-
wnymi przebierañcami byli 
pe³ni twórczych pomys³ów  

 
mieszkañcy wsi. Niestety, jak 
mówi so³tys wsi p. Joachim 
Stró¿yk, kolejny raz nie mo¿na 
by³o liczyæ na pomoc rolni-
ków. Choæ, jak nie od dziœ 
wiadomo, do¿ynki to przede 
wszystkim œwiêto rolnicze, 
miejscowi gospodarze nie s¹ 
sk³onni do wspó³pracy przy 
ich organizacji. Mo¿na jednak 
liczyæ na zaanga¿owanie in-
nych ludzi. Panie Weronika 
Bryœ i Ewa Lis, przy pomocy 
paru innych osób, zrobi³y 
przepiêkn¹ koronê ¿niwn¹, 
któr¹ podczas mszy i ko-
rowodu godnie nios³y miesz-
kanki Raszowej.  

Impreza do¿ynkowa 
odby³a siê w namiocie przy ul. 
Mickiewicza. Uczestników 
przemarszu wpierw poczêto-
wano ko³aczem  i rozpocz¹³ 
siê pokaz taneczny zespo³ów 
MiniFuks i Walnak. Na 
specjalne zaproszenie so³ectwa 
w Raszowej pojawili siê… 
Indianie. Rozbili swoje wig-
wamy i zaprezentowali w ory-
ginalnych strojach tañce i œpie-
wy plemienne. Wprawdzie jak 
siê okaza³o Indianie byli ro-
dem z Tarnowa, a nie Dzikiej 
Ameryki, ale to nie okaza³o siê 
istotne przy ocenie pokazu. 
Wszyscy z niecierpliwoœci¹ 
oczekiwali na Biesiadê Œl¹sk¹ 
– na szczêœcie pó³toragodzinny 
wystêp kabaretowy Weso³ego 
Masorza i przyjació³ nikogo 
nie zawiód³. Rozbawieni i 
najedzeni raszowianie mogli 
wzi¹æ udzia³ w zabawie tane-
cznej przy muzyce zespo³u 
Bravo. Jak siê okaza³o, naj-
wiêksz¹ atrakcjê organizatorzy 
przewidzieli jednak na niemal 
sam koniec imprezy.  O 22.15 
nad Raszow¹ rozb³ys³y impo-
nuj¹ce fajerwerki. Takiego 
pokazu sztucznych ogni jesz-
cze w okolicy nie widziano. 
Dlatego te¿ so³tys Raszowej 
chce szczególnie podziêkowaæ 
sponsorom pokazu fajerwer-
ków i ca³ej imprezy tj. fir-
mom z terenu miejscowoœci, 
jak równie¿ w szczególnoœci 
Wójtowi Gminy p. Z. Cicho-
niowi i dyr. GOKu p. E. Loster 
za wsparcie finansowe do¿y-
nek. A wszystkim s³u¿¹cym 
pomoc¹ przy organizacji im-
prezy sk³ada wyrazy wdziêcz-
noœci, licz¹c na dalsz¹ wspó³-
pracê w nastêpnych latach. 


