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Wielka zabawa – Festyn 
Letni w Kosorowicach 
 
W pierwszy lipcowy weekend 
odbył się największy w tym 
sezonie gminny festyn letni. 
Całość imprezy miała miejsce 
na placu przy OSP w Koso-
rowicach i, co najważniejsze, 
pogoda dopisała organizato-
rom i uczestnikom zabawy. 
 Już o 16.30 w sobotę 
najmłodsi mogli pobawić się 
podczas zabaw zorganizowa-
nych specjalnie dla nich pod 
hasłem „Muzyka na wesoło”. 
Zaraz potem zabawę dla 
dorosłych rozpoczął swoim 
występem zespół Tercet 
Egzotyczny, znany szerokiej 
publiczności głównie z hitu 
Pamelo żegnaj i gorących 
latynoskich rytmów. Tempe-
raturę wśród obecnych, roz-

grzaną do czerwoności wcześ-
niejszym występem, podtrzy-
mał podczas zabawy tanecznej 
zespół Arkadia. 
Drugi dzień imprezy obfitował 
w równie atrakcyjne wyda-
rzenia. Było muzycznie, kaba-
retowo i kolorowo – ale po 
kolei... 
Wczesnym niedzielnym popo-
łudniem chętnym zawrócono 
w głowie tańcami. Biesiada z 
HaNutą rozluźniła uczest-
ników festynu i przygotowała 
na główną atrakcję wieczoru: 
występ znanego kabaretu 
SŁUCHAJCIE z Katarzyną 
Piasecką, Jarkiem Sobańskim i 
Tomkiem Łupakiem w skła-
dzie. Skecze znane niektórym 
z ekranów telewizorów, a 
także te całkiem nowe, rozba-
wiły zebrane towarzystwo do 
łez. Zmianę klimatu na bar-

dziej taneczny i muzyczny za-
fundował dopiero DŻANI ze 
swoim cygańskim zespołem – 
fanki urody Dżaniego mogły 
kontemplować swojego ulu-
bieńca, a panowie zachwycać 
się tańcem i strojami pięknych 
Cyganek. Wszystkiego dopeł-
niła zabawa taneczna przy 
muzyce naszej lokalnej gwia-
zdy, zespołu BRAVO. Nastrój 
dobrej zabawy udzielił się 
wszystkim. Niestety w sobotę, 
niektórym nawet zbytnio – 
wieczorem nie obyło się bo-
wiem bez incydentów z udzia-
łem osób, które trochę zbyt 
szczodrze raczyły się zło-
cistym napojem. Szczególnie 
zastanawia i smuci obecność w 
tym gronie nieletnich – czasa-
mi aż prosi się by zapytać, czy 
rodzice wiedzą, co dzieje się z 
ich pociechami  i pieniędzmi, 

które dają im na „colę”... 
Pozostaje żywić nadzieję, że w 
przyszłym roku dobremu nas-
trojowi wszystkich uczestni-
ków imprezy będzie towarzy-
szyć również kulturalne za-
chowanie. 
 
W tym roku do festynu nie 
dołaczył się finansowo Lhoist 
Opolwap, ale organizatorzy: 
Gminny Ośrodek Kultury i 
Urząd Gminy Tarnów Op., 
otrzymali wsparcie dla impre-
zy od Kampanii Piwowarskiej, 
producenta piwa Tyskie oraz 
Agencji Woja. Mamy nadzieję, 
że kryzys nie wpłynie na brak 
sponsorów w przyszłym roku i 
znów w lipcu będziemy mogli 
spotkać się w Kosorowicach: 
by pośmiać się, potańczyć, 
pobawić... 
 


