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Pierwszy weekend lipca 

już od wielu lat kojarzy się 
wszystkim mieszkańcom gmi-
ny z dobrą zabawą. Od mo-
mentu gdy festyn zagościł w 
Kosorowicach, organizatorzy 
nie mieli wątpliwości, że wy-
bór tego miejsca był strzałem 
w dziesiątkę. Tak jak w ubie-
głych latach, tak  i w tym roku 
zgromadził tłumy gości nie 
tylko z naszej gminy ale rów-
nież z ościennych powiatów. 
Sława gminnego festynu niesie 
się szerokim echem dzięki 
bardzo urozmaiconemu pro-
gramowi artystycznemu i 
wspaniałej atmosferze. To co 
go wyróżnia spośród innych 
imprez tego typu organizo-
wanych w okolicy, jest stały 
punkt programu w postaci ka-
baretów znanych z telewizji. 
Każdego roku mamy pewność, 
że „załapiemy się” na występ 
czołowej grupy kabaretowej.   

Całe dwa dni słońce to-
warzyszyło uczestnikom im-
prezy. W pierwszym dniu pre-
zentowały się zespoły folklo-
rystyczne w ramach X Woje-
wódzkiego Przeglądu Amator-
skiej Twórczości  Artystycznej 
„Wiatraki 2010”. Jury w skła-
dzie  Bogdan Jasiński, Elżbieta 
Oficjalska – Muzeum Wsi 
Opolskiej, Ingrida Sallomon - 
Państwowa Szkoła Muzyczna 
w Krapkowicach,  wyróżniło 
następujące zespoły.  
W kategorii zespoły śpiewa-
cze: 

I miejsce - 
"KOSOROWICZANKI" – 

Kosorowice 
II miejsce - "BABIE LATO" 

– Ozimek 
III miejsce - "OPOLSKIE 
DZIOŁCHY" – Antoniów 

III miejsce - "DZIÓBKI" – 
Biestrzennik 

W kategorii zespoły wokal-
no-instrumentalne: 
I miejsce - "LEŚNE ECHO" 

– Lubsza 
II miejsce - "PROSNA" – 

Praszka 
II miejsce - Zespół Pieśni i 

Tańca – Nysa 
III miejsce - "KARLIK" – 

Opole 
W kategorii zespoły wokal-
no-taneczne i taneczne: 

I miejsce - Zespół Pieśni  
i Tańca – Osowiec 

I miejsce - Zespół Pieśni  
i Tańca – Nysa 

II miejsce - Zespół Wokalno-
Taneczny "JAŹWINKI" – 

Bierdzany 
W kategorii folklorystyczne 
zespoły dziecięce i młodzie-
żowe: 
I miejsce - "GAGATEK" - 

Dobrzeń Wielki 
II miejsce - "WAL-NAK" – 

Walidrogi 
 

Po zakończeniu rywali-
zacji i wyłonieniu zwycięzców 
koncert dał zespół „Folk-
operacja”. Grupa zagrała pory-
wające do tańca folkowo 
góralskie utwory. Dzień za-
kończył się zabawą taneczną z 
zespołem „Heaven”. 

Niedzielne popołudnie 
rozpoczęło się blokiem tanecz-
nym zespołów Santex, Fuks, 
Decadance,  Element oraz Ha-
łas. Mimo wczesnej pory po-
kazy umiejętności tancerzy 
zgromadziły dużo widzów. 
Wszyscy jednak z niecierpli-
wością czekali na pierwszy z 
dwóch kabaretów, które miały 
wystąpić tego dnia. Im szyb-
ciej zbliżała się godzina wys-
tępu kabaretu, z minuty na mi-
nutę ludzi wokół oraz w na-
miocie przybywało, a sznur 
aut chcących wjechać do Ko-
sorowic ciągnął się kilkaset 
metrów.  Już na samym 
początku kabaret „Paranienor-
malni” został przyjęty gorący-
mi owacjami. Reakcje publiki 
zaskoczyły nawet samych ko-
mików, którzy zaczęli im pro-
wizować i odchodzić od zna-
nych wszystkim wersji skeczy. 
Wyszło im to fenomenalnie. 
Namiot pękał w szwach, a 
zgromadzeni tam ludzie pękali 
ze śmiechu.  Następnym pun-
ktem programu był występ 
zespołu „Brand New Cadi-
llacs”. Grupa chłopaków po-
kazała jak można fajnie bawić 
się do brzmień rock’n’rolla i 
bluesa. Tuż po rockowych 
brzmieniach wystąpił kolejny 
kabaret. „Neonówka” zagwa-
rantowała, że przez cały czas 
ich występu nikomu nie 
chciało się opuszczać namiotu. 
Znane wszystkim scenki, mi-
mo że oglądane wielokroć w 
telewizji, były tak samo za-
bawne jak za pierwszym Ra-
zem. Śmiech z namiotu niósł 
się w najdalsze części Koso-
rowic. Bisom nie było końca. 

Niestety czas był nieubłagany i 
trzeba było rozpocząć zabawę 
taneczną przy dźwiękach zes-
połu „Bravo”.  

Oprócz popisów artystów 
na terenie festynu można było 
skorzystać z wielu atrakcji. 
Karuzele, trampoliny, tor dla 
mini gokartów, autodrom, 
dmuchane zjeżdżalnie oraz 
liczne stoiska gastronomiczne. 
Panie z Banku Zachodniego 
WBK zdobiły twarze dzieci 
specjalnymi farbami, a star-
szych  częstowały ciastem oraz 
kawą. Nad bezpieczeństwem 
imprezy czuwała specjalnie 

wynajęta agencja ochroniars-
ka, dzięki czemu uniknięto 
niepotrzebnych incydentów i 
wszyscy czuli się bardzo 
bezpiecznie.  

 
Impreza została współfi-

nansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi IV 
LEADER  Programu Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich na lata 
2007-2013. Kwota dofinanso-
wania: 25000 zł. 

Nagrody dla laureatów 
„Wiatraków” w wysokości 
4000 zł ufundował Samorząd 
Województwa Opolskiego. 
 

 „Zaśpiewaj z nami – la-la 
O Śląskiej Ziemi – a-ha 

O Opolszczyźnie – o Ziemi 
Żyznej…” 

 Każdy nasz występ 
chciałybyśmy zaczynać od tej 
właśnie piosenki, propagatorki 
naszej pięknej Śląskiej Ziemi  
i rodzinnej wioski. Na X Wo-
jewódzkim Przeglądzie Ama-
torskiej Twórczości Artystycz-
nej „Wiatraki 2010” postawi-
łyśmy na repertuar zróżnico-
wany, aczkolwiek krótki – 10-
minutowy – przewidziany re-
gulaminem konkursu. 
 Zaśpiewałyśmy wią-
zankę składającą się z pieśni 
publikowanych i zasłyszanych 
oraz 2 utwory własne: „Czer-
wone trzewiczki” i „Nad stru-
mykiem”. I chyba był to strzał 
w dziesiątkę. I miejsce w Kon-
kursie dodało nam skrzydeł; 

mianowicie zmobilizowało do 
dalszej działalności i pracy, 
która jest wyjątkowo przyjem-
na i daje dużo satysfakcji, na-
wet wtedy, kiedy nie zdobywa 
się czołowych miejsc ani wy-
różnień. Takie właśnie przy-
jemne chwile utwierdzają nas 
w przekonaniu, że można, że 
warto, a nawet trzeba śpiewać 
dalej, tworzyć i podtrzymywać 
naszą kulturę, rozszerzając 
jednocześnie własne możli-
wości i oczekiwania. 
 Współpraca z mło-
dym, utalentowanym instru-
menttalistą, akordeonistą, ja-
kim jest Tomek Wicher, miała 
duży wkład i znaczenie dla 
zespołu na przeglądzie. 
 „Kosorowiczanki” 
działają przy kole D.F.K. w 
Kosorowicach. 
                           Renata Kowol 

Laureaci “Wiatraków”


