
Zarząd Koła TSKN Kosorowice składa serdeczne 
podziękowania ofiarodawcom, którzy pomagali przy 

organizacji „Weihnachtsmarktu”. 
- Tomaszowi Rega – sołtysowi wsi Kosorowice, 
- Radzie Sołeckiej, strażakom z OSP Kosorowice 

- chórowi „Kosorowiczanki” 
- nauczycielom i dzieciom Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

w Kosorowicach, Zofii i Adrianowi Joniec 
- Elżbiecie Reinert, Dorocie Malik, Anieli Lisek, Jadwidze 

Dyga, Dorocie Gebauer, - Damianowi Żur, 
- Ludwikowi Zmuda, Rudolfowi Rygol – „Tomi Markt” 

- Krystynie Soworka i  Edycie Schneider, 
- Radosławowi Denisz – Pub „Victoria” 

Im się chciało chcieć…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z cenną i rzadką w 

dzisiejszych czasach inicjaty-

wą wystąpili rodzice uczniów 

klasy czwartej z Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Nakle. 

Widząc, w jakim stanie znaj-

duje się sala w której uczą się 

ich dzieci i znając problemy 

finansowe szkoły, zdecydowa-

li się we własnym zakresie 

przeprowadzić remont pomie-

szczenia. Wszyscy rodzice 

wpłacili pewną kwotę na 

zakup potrzebnych materia-

łów. Dodatkowe środki przyz-

nane zostały z budżetu gminy. 

Roboty ruszyły w 

październiku. Rodzice praco-

wali pełną parą, poświęcając 

popołudniami swój wolny 

czas. Usunęli stare powłoki 

malarskie, oczyścili sufit, po-

łożyli gładź tynkową, poma-

lowali ściany i podłogę, 

wymienili listwy przypodłogo-

 

 

 

 

 

 

 

we oraz gniazdka i prze-

łączniki elektryczne. Panie za-

dbały nawet o osłonki do 

doniczek dopasowane do kolo-

ru ścian. 

Czwartoklasiści od 15 

listopada uczą się w czystej, 

pięknie wyremontowanej kla-

sie. Śnieżnobiały sufit odbija 

światło, a ciepły, pomarań-

czowy kolor ścian dodaje 

energii dzieciom i nauczy-

cielom. 

Wysiłek rodziców to 

nie tylko wartość włożonej 

przez nich pracy i materiałów, 

ale przede wszystkim, do-

skonała lekcja wychowania 

obywatelskiego dla ich dzieci. 

Żadne, nawet najbogatsze 

państwo nie jest w stanie 

zaspokoić wszystkich potrzeb 

swoich obywateli. Dlatego 

zamiast narzekać można 

wspólnie poświęcić trochę 

czasu i zrobić coś dla siebie i 

dla innych. Joanna Lachowicz 
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W Kosorowicach  
śpiewano kolędy 

 
Przedświąteczny nastrój 

zapanował  w Kosorowicach. 
Za oknem śnieg i mróz, a w 
tamtejszej świetlicy  unosił się 
zapach piernika,  grzanego wi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
na, rozbrzmiewały bożonaro-
dzeniowe melodie. Wszystko z 
okazji kiermaszu świąte-

cznego, który odbył się 12 gru-
dnia. Został przygotowany 
przez  Koło Mniejszości Nie-
mieckiej w Kosorowicach, 
księdza Piotra Janoszka, Radę 
Sołecką oraz zespół Kosorowi-
czanki. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. Wójt Krzy-
sztof Mutz i przewodniczący  
Rady Gminy Rudolf Urban. 
Na stołach przy których 
zasiedli mieszkańcy Koso-
rowic znalazły się pierniki, 
makowce oraz kawa. Można 
było również napić się 
oryginalnego niemieckiego 
glühwein czyli grzanego wina, 
skosztować ciasta, bigosu, 
barszczu z krokietami.  Wyda-

rzenie od strony artystycznej 
uświetniły występy lokalnych 
zespołów. Wśród nich były 
Kosorowiczanki, Pan Krystian 
Wojtala grający kolędy i pio-
senki bożonarodzeniowe oraz 

dzieci, które przedstawiły ins-
cenizacje jasełek. Wszyscy 
zgromadzeni byli mile zasko-
czeni nastrojem, który prze-
nosił ich w klimat zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia. 

Święty Mikołaj  
odwiedził dzieci 

 
Doroczna impreza miko-

łajowa odbyła się w świetlicy 
w Nakle. Dzięki wspólnym 
staraniom 4 grudnia udało się 
zorganizować wspaniałą zaba-
wę dla dzieci i rodziców. Jak 
przyznają organizatorki (Panie 
Małgosia i Lidia) z roku na rok 
w spotkaniu z św. Mikołajem 
uczestniczy coraz więcej osób, 
dlatego satysfakcja z efektów 
przygotowań jest coraz więk-
sza. Tegoroczne spotkanie 
zgromadziło około 90 dzieci, 
które wspólnie bawiły się 
przez blisko dwie godziny. 
Oprawę muzyczną zagwaran-
tował zespół Bravo, a dzięki 
licznym sponsorom przygoto-
wano paczki ze słodyczami. 
Spotkanie mikołajkowe prze-
biegło w bardzo miłej przed-
świątecznej atmosferze, a ma-
luchy nie ukrywały  radości z 
otrzymanych słodkości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie tylko książka, ale i teatr 
 

Grudniowe spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki z 
Przywór upłynęło pod zna-
kiem dwóch ważnych książek 
Katarzyny Rygiel oraz wizyty 
w Teatrze. ”Gra w czerwone” i 
„Ekspedycja Kolitz” to po-
wieści kryminalne pełne za-
plątanych intryg i wydarzeń. 
Na spotkaniu 10 grudnia 
zjawiły się osoby pasjonujące 
się dobrą książką.  „Gra w 
czerwone” - to powieść o 
wampirze który morduje swoje 
ofiary według najlepszych wy-
pracowanych przez lata wzor-
ców. Są to głównie mężczyźni, 
których ciała podrzuca na 
Wiślany brzeg gdzie prze-
chodnie znajdują trupy owi-
nięte w całun z czerwonego 
jedwabiu. Kryminał przeplata-
ny jest wątkiem romansowym.  
„Ekspedycja Kolitz” - to po- 
wieść o tajemnicach przesz-
łości, wątku historycznym,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niezwykłych odkryciach ar-
cheologicznych. Miasteczko 
Kolitz na Pomorzu, cysterski 
klasztor, lata 80 XIX wieku i 
niewyjaśnione zniknięcie mło-
dego historyka Otto Kleista. I 
tu autorka przenosi nas w 
czasy współczesne do Kolic 
gdzie grupa młodych arche-
ologów prowadzi prace w kla-
sztorze. Obie książki bardzo 
ciekawe i trzymające czytel-
nika do ostatnich stron w na-
pięciu.  Po spotkaniu panie 
wybrały się do teatru na sztukę 
„Zmierzch bogów” Luchino 
Viscontiego, która jest cieka-
wym obrazem rodzinnej walki  
o władzę która to prowadzi do 
katastrofy. Skondensowane zło 
i nazizm w jego wczesnym 
stadium Visconti ukazał na 
przykładzie niemieckiej rodzi-
ny von Essenbecków – właści-
cieli stalowni, która dla nazis-
tów ma wielką wartość jako 
fabryka sprzętu wojskowego.  

Świąteczne zwyczaje 
 

Uczniowie klasy pierw-
szej i trzeciej szkoły podsta-
wowej w Nakle odwiedzili 
tamtejszą filię biblioteki pub-
licznej. Na spotkaniu, które 
odbyło się 9 grudnia, dzieci 
uczestniczyły w pogadance na 
temat tradycji świątecznych 
oraz wysłuchały dwóch opo-
wiadań z „Niezwykłego czasu 
adwentu” czytanych przez pa-
nią bibliotekarkę. W drugiej 
części spotkania uczniowie 
klasy pierwszej kolorowali 
choinki świąteczne oraz scenki 
ze stajenki bożonarodzenio-
wej, natomiast uczniowie 
klasy trzeciej rozwiązywali 
krzyżówkę o Bożym Narodze-
niu. Bezbłędnie krzyżówkę 
rozwiązali Julia Sklorz, Szy-
mon Mejsyk, i  Dawid Smo-
larek. Zostaną oni obdarowani 
okolicznościowymi dyploma-
mi oraz książkami. 


