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Kto jest temu winien? 

 
W kosorowicach z inicjatywy 
OSP te¿ zastrzelili niedŸwie-
dzia. Na szczêœcie organizacje 
ekologiczne nie interwenio-
wa³y, poniewa¿ wszystko od-
bywa³o siê wedle tradycji. Za- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nim jednak niedŸwiedŸ zosta³ 
zastrzelony zosta³ oprowadzo-
ny po ca³ych Kosorowicach od 
domu do domu w asyœcie prze-
bierañców i muzykantów. Bar-
wny korowód liczy³ 32 osoby. 
By³ nie tylko liczny ale i roz-

œpiewany. Wœród przebierañ-
ców by³o a¿ siedmiu muzykan-
tów. Wszyscy mieszkañcy 
czynnie uczestniczyli w zaba-
wie z niedŸwiedziem. ¯adna 
gospodyni nie odmówi³a za-
tañczenia z dzikim zwierzem, 
przez co zagwarantowa³a sobie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pomyœlnoœæ w domu na ca³y 
nastêpny rok. Obchód z nie-
dŸwiedziem zakoñczy³ siê 
wieczorem w sali OSP w Ko-
sorowicach gdzie odby³a siê 
zabawa taneczna z zespo³em 
Eliot. 

Legendy i ciekawostki 
Zaginiona wieœ. 

 
Na terenie naszej 

gminy le¿y wiele miejsco-
woœci, które zaliczaj¹ siê  do 
grona starszych osad na terenie 
Œl¹ska Opolskiego. Na prze-
strzeni wieków doœwiadcza³y 
one wielu zawirowañ histo-
rycznych. Wiatr historii odcis-
n¹³ swoje piêtno w dziejach 
miejscowoœci naszej gminy. 
Wiele z wydarzeñ które mia³y 
miejsce nie by³y jednak nig-
dzie spisane, a osta³y siê je-
dynie w formie przekazów 
ustnych. Jedn¹ z legend jest 
mówi¹ca o nie istniej¹cych ju¿ 
osadach naszej gminy – Wie-
rzbiach i Tarnowcu. By³y to 
wioski le¿¹ce w okolicach 
Tarnowa Opolskiego i Koso-
rowic. Tarnowiec prawdowo-
dobnie by³ osad¹ starsz¹ od 
Tarnowa Opolskiego. Pierwot-
nie nazywano Tarnowiec – 
Tarnowem Ma³ym, a Tarnów 
Opolski jeszcze w Urbarzu z 
1532 nazywany by³ Tarnowem 
Wielkim (nazwa „ma³y” ozna-
cza w etymologii pierwot-
niejsz¹ historycznie siedzibê, 
co by potwierdza³o, ¿e Tar-

nowiec móg³ istnieæ ju¿ zanim 
powsta³a osada Tarnowa 
Wielkiego). Tarnowiec posia-
da³ okaza³y ksi¹¿êcy dworek 
myœliwski w którym rezydo-
wa³ kasztelan ksi¹¿êcy. Zbiera³ 
on coroczny czynsz od miesz-
kañców Wierzbia i okolicz-
nych osad. 

Niestety miejscowoœæ 
ta  oko³o 1550 roku w niewy-
jaœnionych okolicznoœciach 
opustosza³a. Legenda g³osi, ¿e 
wieœ w ci¹gu jednej nocy za-
pad³a siê pod ziemie. By³a to 
kara Boska za rozpustê i 
grzechy, których dopuszczali 
siê mieszkañcy Tarnowca. 
Bardzo podobny los spotka³ 
miejscowoœæ Wierzbie, le¿¹c¹ 
pomiêdzy Tarnowem a Koso-
rowicami. Nawet do niedawna 
starsi rolnicy, pola le¿¹ce przy 
drodze z Tarnowa do Kosoro-
wic nazywali Wierzbie. Le-
gendê o zapadniêciu siê owych 
wiosek potwierdza fakt, i¿ 
wœród mieszkañców Kosoro-
wic w dalszym ci¹gu ¿ywa jest 
bardzo podobna legenda o 
zamku stoj¹cym niegdyœ w tej 
miejscowoœci, który zapad³ siê 
pod ziemiê. Nawi¹zuj¹c do 
etymologii, mieszkañców Ko-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sorowic nazywano równie¿ 
„syruniami”. W prawdzie naz-
wa pochodzi podobno od tego, 
¿e Kosorowicach by³o bardzo 
popularne warzenie sera, ale 
siêgaj¹c do jêzyka staropol-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skiego s³owo „syry” oznacza³o 
„mokry”, „podmok³y”, co by 
potwierdza³o bagniste i pod-
mok³e tereny wokó³ miejsco-
woœci.   

A wszystkiemu winien 
niedŸwiedŸ czyli wodzenie 
niedŸwiedzia w Raszowej 

 
Wodzenie niedŸwie-

dzia zwane równie¿ wodze-
niem bera to szczególny ob-
rzêd karnawa³owy, poniewa¿ 
wystêpuje jedynie na Œl¹sku 
Opolskim, a kultywowany jest 
w nielicznych miejscowoœ-
ciach naszego regionu. Jest to 
tradycja wedle której barwny 
korowód przebierañców wœród 
których s¹ kominiarz, leœnik, 
cyganka, diabe³, lekarz, polic-
jant, œmieræ i para nowo¿eñ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ców, prowadz¹ uwi¹zanego na 
grubym sznurze niedŸwiedzia. 
Strój niedŸwiedzia wedle tra-
dycji powinien byæ sporz¹dzo-
ny ze s³omy, jednak wypierany 
jest coraz czêœciej przez stroje 
sympatycznych niedŸwiad-
ków. W Raszowej trzymaj¹ siê 
jednak tradycji i strój niedŸ-
wiedzia tam prowadzonego 
jest zawsze w pe³ni wykonany 

ze s³omy. I w tym roku z ini-
cjatywy rady so³eckiej i so³ty-
sa wsi Raszowa Joachima 
Stró¿yka zorganizowano w so-
botê 30 stycznia kolejne wo-
dzenie niedŸwiedzia. Barwny i 
bardzo liczny korowód odwie-
dzi³ ka¿d¹ posesje a gospo-
dynie mia³y obowi¹zek zatañ-
czenia z „berem”. Punktem 
kulminacyjnym wodzenia by³a 
wieczorna zabawa taneczna 
podczas której wszystkie nie-
powodzenia w wiosce i gmi-
nie, zosta³y zrzucone na nie-
dŸwiedzia. Tak jak tradycja 
nakazuje niedŸwiedŸ zosta³ za- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strzelony. Po czêœci obrzêdo-
wej rozpoczê³a siê zabawa 
taneczna wraz z zespo³em 
Bravo. Dochód z wodzenia 
niedŸwiedzia  zostanie przeka-
zany na zakup sprzêtu kuchen-
nego do œwietlicy. Organizato-
rzy dziêkuj¹ mieszkañcom Ra-
szowej i Utraty za mi³e przy-
jêcie i kultywowanie tradycji. 


