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O do¿ynkach gminnych, i nie 

tylko, rozmawialiœmy  
z so³tysem Kosorowic  
p. Tomaszem Reg¹. 

 
Czy zorganizowanie do¿ynek 
gminnych w Kosorowicach 
by³o dla mieszkañców i Pana 
jako so³tysa, jakimœ szcze-
gólnym wyzwaniem? Jak 
przebiega³y przygotowania i 
czy sporo osób siê w nie 
anga¿owa³o? 
Dla rdzennych mieszkañców 
Kosorowic na pewno nie, 
przecie¿ ¿yj¹ na wsi od 
urodzenia, tradycyjne obrzêdy 
ludowe znaj¹ na wylot. Naj-
lepiej to by³o widaæ po ich 
stoickim spokoju, który za-
chowali nawet na kilka dni 
przed do¿ynkami. Zamiast 
zdenerwowania czêsto widzia-
³em, ¿e nie mog¹ siê doczekaæ, 
kiedy nadejdzie ten dzieñ. 
Ze mn¹ by³o trochê gorzej. 
Jako ch³opak wychowany w 
mieœcie mia³em doœæ blade po-
jêcie o samych do¿ynkach, nie 
mówi¹c nawet o ich organizac-
ji. Dlatego apelowa³em do 
mieszkañców i p. Ewy Loster, 
aby mówiæ mi o wszystkich, 
nawet najbardziej prozaicz-
nych sprawach zwi¹zanych z 
ich organizacj¹, ¿ebym nie 
zosta³ nagle zaskoczony w 
ostatniej chwili, tak jak to 
mia³o np. miejsce na dwa, czy 
trzy dni przed do¿ynkami 
parafialnymi, kiedy pad³o py-
tanie, czy za³atwi³em orkiestrê 
do koœcio³a? To by³a taka 
chwila, kiedy cz³owiek ma 
strach w oczach. W tym roku 
na szczêœcie takich momentów 
nie by³o. 
      Jeœli chodzi o przygoto-
wanie do¿ynek w przybli¿eniu 
mogê powiedzieæ, ¿e œcis³e 
grono organizatorów liczy³o 
ok. 30 osób. Nie pozostaje mi 
nic innego, jak wyraziæ 

szczere podziêkowania wszy-
stkim (równie¿ pracownikom 
GOK-u) za poœwiêcenie swo-
jego czasu i sprzêtu, pozosta-
³ym mieszkañcom za wk³ad w 
wystrój Kosorowic, a tak¿e na-
szemu proboszczowi za piêkn¹ 
mszê do¿ynkow¹. Szczególnie 
dumny jestem z tego, ¿e 
przygotowuj¹c siê do œwiêta 
plonów podzieliliœmy siê na 
kilka niezale¿nych zespo³ów, 
które mia³y swoje zadania do 
wykonania, ¿e ludzie osobiœcie 
siê zaanga¿owali i nie patrzyli 
tylko na to, co zrobi so³tys. 
Realnie patrz¹c, bez pomocy 
mieszkañców, so³tys niewiele 
by zrobi³. Ten system siê 
sprawdzi³ i myœlê, ¿e to jest 
klucz do sukcesu. 
      Nie chcia³bym te¿ nikogo 
specjalnie wyró¿niaæ, ale 
zgrzeszy³bym nie mówi¹c, ¿e 
najwczeœniej, bo ju¿ wiosn¹, 
przygotowania do do¿ynek 
rozpoczê³y panie z nieformal-
nego ko³a gospodyñ wiejskich. 
Efektem ich kilkumiesiêcznej 
pracy by³... rozstrój nerwowy 
ich mê¿ów oraz piêkna korona 
¿niwna - i za to je naprawdê 
podziwiam. Panie czuwa³y te¿ 
nad tym, aby obrzêdy by³y 
zgodne z wielowiekow¹ tra-
dycj¹. 
 
Jak ocenia Pan przebieg im-
prezy, czy jest Pan zadowo-
lony z frekwencji mieszkañ-
ców gminy? 
            Imprezê najlepiej po-
trafi¹ oceniæ goœcie, którzy 
zechcieli odwiedziæ Kosoro-
wice, ale negatywnych g³osów 
raczej nie s³ysza³em. Z mojego 
punktu widzenia by³o nieŸle. 
Frekwencja by³a wysoka. 
Mo¿e na pierwszy rzut oka 
wygl¹da³o to inaczej, trzeba 
jednak braæ pod uwagê 
rozmiary placu w Kosoro-
wicach. Na tak du¿ej powie-

rzchni nawet dwa razy wiêksza 
impreza i iloœæ ludzi nie zrobi-
³aby wra¿enia. Trochê ¿al, ¿e 
dŸwiêkowcy p. Darka Nowic-
kiego przesadzili z poziomem 
dŸwiêku, czym skutecznie wy-
gonili ludzi z namiotu, a szko-
da, bo ca³kiem dobrze œpiewa³ 
i przedstawi³ ciekawy repertu-
ar. Poza tym, pogoda dopisa³a, 
wystêp Kabaretu Skeczów 
Mêcz¹cych, który mia³ byæ 
gwoŸdziem programu by³ ta-
kim gwoŸdziem, iloœæ prze-
bierañców przekroczy³a moje 
najœmielsze oczekiwania (z 
samych Kosorowic by³o ponad 
100 osób), uda³o nam siê 
unikn¹æ wpadek organizacyj-
nych, chocia¿ raz zawis³y nad 
nami czarne chmury. Szcze-
gólnie mnie cieszy, ¿e nie by³o 
¿adnych burd za co wszystkim 
uczestnikom równie¿ serde-
cznie dziêkujê.   
 
Gminne Do¿ynki to ju¿ ko-
lejna du¿a impreza w tym 
roku na terenie so³ectwa Ko-
sorowice - czy to przypadek, 
czy efekt wzmo¿onej aktyw-
noœci lokalnej spo³ecznoœci? 
Czy Kosorowice maj¹ am-
bicje staæ siê jedn¹ z naj-
prê¿niej rozwijaj¹cych siê 
spo³ecznie miejscowoœci w 
gminie Tarnów Opolski? 
       OdpowiedŸ na pierwsz¹ 
czêœæ pytania mo¿e byæ Roz-
czarowuj¹ca, bo ani jedno, ani 
drugie. Do¿ynki gminne odby-
waj¹ siê w œciœle okreœlonym 
porz¹dku - co roku w innej 
wiosce naszej gminy i jest to 
bardzo ³adny zwyczaj. Nikt nie 
mo¿e siê poczuæ gorszy. W 
tym roku faktycznie mieliœmy 
kumulacjê imprez. Z tego 
powodu nawet zrezygnowa-
liœmy z organizacji Dnia Dzie-
cka, bo by³oby ju¿ tego za du-
¿o, a œrodki finansowe i mo¿-
liwoœci ludzi s¹ przecie¿ ogra-

niczone. Z tego co wiem Fes-
tyn Letni odbywa³ siê kiedyœ 
w Tarnowie Op., ale po po-
przednich do¿ynkach gmin-
nych w Kosorowicach zosta³ 
przeniesiony przez Wójta Zyg-
munta Cichonia do Kosorowic. 
Z góry by³o wiêc wiadomo, ¿e 
raz na osiem lat te dwie im-
prezy odbêd¹ siê w jednym 
roku. Jeœli festyn odbywa³by 
siê w Tarnowie Op. to w 
zesz³ym roku Tarnów by³by 
gospodarzem obydwu. 
            Tak wiêc jeœli chodzi o 
nasze aspiracje to stanowczo 
odpowiadam „nie!”, „nie!” i 
jeszcze raz „nie!”. Przynaj-
mniej nie za mojej kadencji! 
Co prawda mieszkaj¹c w tej 
gminie prawie trzy lata zauwa-
¿y³em i nawet bardzo mnie to 
cieszy, ¿e „Syronie” lubi¹ byæ 
w tym co robi¹ najlepsi, ale 
zdecydowanie muszê zaprze-
czyæ ¿ebyœmy siê kreowali na 
liderów. Nie uwa¿am ¿eby 
Kosorowice, jako spo³ecznoœæ 
by³y w czymkolwiek lepsze od 
innych wsi. Ja zawsze cieszê 
siê z sukcesów innych wiosek 
i uwa¿am, ¿e ka¿da ma jak¹œ 
rzecz charakterystyczn¹, której 
nie posiada inna wioska. 
Oczywiœcie jakaœ ma³a rywa-
lizacja jest wskazana i mo¿e 
byæ nawet ciekawa, ale nie 
mo¿e siê odbywaæ czyimœ 
kosztem, a tym bardziej nie 
mo¿e byæ podszyta wrogoœci¹. 
Podczas tych prawie trzech lat 
sprawowania funkcji so³tysa 
mia³em zaszczyt poznaæ wszy-
stkich so³tysów w naszej gmi-
nie i wiem, ¿e maj¹ takie same 
problemy, troski i sukcesy. 
Czasy wielkich zrywów Spo-
³ecznych minê³y bezpowrotnie 
i my te¿ nie jesteœmy w stanie 
przeskoczyæ pewnych rzeczy, 
niemniej mi³o jest s³yszeæ, gdy 
ktoœ mówi, ¿e w Kosoro-
wicach coœ siê dzieje.  
 

Powstanie boisko 
wielofunkcyjne  

w K¹tach Opolskich 
 

    Dnia 06.10.2009 r. 
zosta³a podpisana umowa na 
dofinansowanie projektu „Bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego 
w miejscowoœci K¹ty Opol-
skie” sk³adanego przez Towa-
rzystwo Spo³eczno -  Kultural-
ne  Rozwoju Wsi K¹ty Opol-
skie w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 dzia³anie 
313,322,323, „Odnowa i Roz-
wój wsi”. Zgodnie ze z³o¿o-
nym projektem Stowarzysze-
nie otrzyma dofinansowanie w 
wysokoœci 75 % poniesionych 
kosztów tj: 153.038,00 z³.  
Towarzystwo Spo³eczno-Kul-
turalne  Rozwoju Wsi K¹ty 
Opolskie prê¿nie dzia³a od 
2003 roku. W ramach swojej 
dzia³alnoœci min.: pielêgnuje 
istniej¹ce boisko sportowe, or-
ganizuje Wigiliê dla Samot-

nych, Do¿ynki wiejskie, Fes-
tyny, Dzieñ Seniora, remon-
tuje urz¹dzenia na placu za-
baw, wykona³o sanitariaty w 
szatni sportowej, zakupi³o 
automat do prania odzie¿y dla 
sportowców. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego to ich naj-
wiêkszy projekt, który wspo-
magany jest przez Urz¹d 
Gminy w Tarnowie Opolskim. 
Z³o¿ony wspólnymi si³ami 
wniosek zosta³ pozytywnie 
rozpatrzony przez Komisjê 

Nadzoruj¹c¹ Urzêdu Wojewó-
dzkiego z czego cieszy siê 
zarówno so³tys wsi Pan Jan 
Zaj¹c (jest on równie¿ pre-
zesem w/w Stowarzyszenia) 
jak równie¿ Wójt Gminy 
Zygmunt Cichoñ, który  od 
samego pocz¹tku popiera³ 
inicjatywê Stowarzyszenia  
oraz przy poparciu Radnych 
Gminy Tarnów Opolski wspo-
móg³ dzia³anie finansowo. 
Oby wiêcej takich Stowarzy-
szeñ w Naszej Gminie. 


