
Jasełka  Europejskie  
w FSP w Przyworach 

 
Z okazji Świąt Boże-

go Narodzenia uczniowie klas 
I-III Filialnej Szkoły Podsta-
wowej w Przyworach wraz z 
paniami  Małgorzatą Groszek, 
Aleksandrą Kowalską i Jolantą 
Korytkiewicz przygotowali Ja-
sełka Europejskie.  

W tym roku szkolnym 
zdecydowano, że nie będzie to 
tradycyjna opowieść o naro-
dzinach Jezusa, ale przedsta-
wienie, w którym obok 
Świętej Rodziny i aniołów po-
jawiają się członkowie państw 
Unii Europejskiej. Poszczegól-
ni reprezentanci państw unij-

nych przynieśli małemu Jezu-
sowi wyjątkowe dary, charak-
terystyczne dla danego państ-
wa. Występ na scenie Domu 
Kultury w Przyworach bogaty 
był również w kolędy. Uczen-
nica klasy III - Ola Kałuża 
grała na skrzypcach, a Wik-
toria Szczerbik przepięknie 
śpiewała kolędy. Na spotkanie 
licznie przybyły rodziny ma-
łych artystów, by wspólnie 
spędzić przedświąteczny czas. 

Na Jarmarku Bożona-
rodzeniowym Weihnachtsmarkt 
w Opolu uczniowie przedsta-
wili także jasełka w języku 
niemieckim, przygotowane 
przez panią Joannę Kluge.  

Małgorzata Groszek 

Koncert Bożonarodzeniowy  
 

W święto Ofiarowania 
Pańskiego w kościele para-
fialnym w Kątach Opolskich 
odbył się koncert w wyko-
naniu dzieci z PSP z Oddz. 
Przedszkolnym w Kątach Op. 
Parafianie i zaproszeni goście, 
którzy w tym dniu przyszli do 
świątyni, mogli wysłuchać 
śpiewu pastorałek i kolęd oraz 
usłyszeć Ewangelię o Naro-
dzeniu Jezusa (Łk 2,1-14). 
Pieśni przeplatane były histo-
rią dotyczącą przyjścia na 
świat Zbawiciela. Organizato- 
rem koncertu była Anna 

Długosz, która  przygotowała 
chórek szkolny, narratorzy 
zostali przygotowani przez 
Joannę Wiktor. Do występu w 
kościele przygotowała również 
swoich wychowanków Alek-
sandra Trefler, kl. III zaśpie-
wała cztery kolędy, na key-
boardzie przygrywał uczeń tej 
klasy Pascal Schreiber. Nato-
miast Joanna Migoń przygo-
towała dzieci grające na 
flażoletach, które również 
swym występem uświetniły 
koncert. Ks. Franciszek Paszek 
- proboszcz parafii – oraz 
obecni przysłuchiwali się roz-
ważaniom i pieśniom. J.Wiktor 

Wspólne kolędowanie 
 

Dnia 16 stycznia 2011 r., 
jak co roku o tej porze, w 
Nakle odbył się koncert kolęd.  
Wspólne starania pracowni-
ków świetlicy i biblioteki do-
prowadziły do tego, że z roku 
na rok w koncercie tym 
występuje coraz więcej 
uczestników. 

 
W tym roku wystąpiły 

zespoły Albatros i Holidays 
oraz Śpiewograje z gimnazjum 
w Tarnowie Opolskim przygo-
towane przez panią  Małgo-
rzatę  Tatinę.  Podczas Uro-
czystości młodzież z tegoż 
gimnazjum pod kierownict-
wem pani Agnieszki Sosnow-
skiej przedstawiła także Ja-
sełka . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim uczest-
nikom za włożoną pracę, a 
słuchaczom i ks. Proboszczowi 
za serdeczne przyjęcie. 

Koncert Kolęd 
 

Atmosfera Świąt Bożego 
Narodzenia nieodłącznie wiąże 
się z kolędowaniem. Dlatego  
9 stycznia br. w niedzielę, 
tradycyjnie już w Kościele 
Parafialnym w Kosorowicach, 
odbył się Koncert Kolęd. 
Najbardziej znane i lubiane 
kolędy oraz pastorałki wyśpie-
wały nam w tym roku lokalne 
zespoły wokalne jak i instru-
mentalne: zespół „Rubato”, 
zespół „Kosorowiczanki” oraz 
Orkiestra Dęta Opolwap S.A. 
pod batutą pana Grzegorza 
Cyparskiego. Pomimo mroźnej 
aury koncert przyciągnął wielu 
słuchaczy, a wykonawcy 
wprowadzili nas ponownie w 
miłą i ciepłą atmosferę – mi-
nionych już świąt. Wspólne 
kolędowanie zakończyło się na 
spotkaniu przy kołaczu i 
ciepłej kawie.  

Już teraz zapraszamy 
Państwa za rok na kolejny 
Koncert Kolęd.  
 

„Kolędziołki” w Miedzianej - 
czyli  dobre słowo 

dla  i od  Maleńkiego. 
 
 W słoneczną niedzie-
lę,  30 stycznia 2011 roku w 
kościele p.w.  Błogosławionej 
Bronisławy odbył się niety-
powy koncert przygotowany 
przez dzieci i młodzież z 
Miedzianej. W trakcie insceni-
zacji wokalno-poetyckiej o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
charakterze bożonarodzenio- 
wym  zostały wykonane m.in. 
tradycyjne polskie kolędy, pas-
torałki, pieśni i piosenki prze-
platane piękną polską poezją 
oraz tekstami znanych i mniej 
znanych  poetów.  
 Pomysł przygotowa-

nia koncertu narodził się przy-
padkiem 28 grudnia 2010 ro-
ku. W trakcie kolędowego 
spotkania dzieciaki razem z 
panią Marią Płachecką posta-
nowiły przygotować dla mie-
szkańców Miedzianej niespo-
dziankę w postaci inscenizacji 
innej niż tradycyjnie prezento-
wane. Pierwsze próby odby-
wały się w domu pani Marii. 
Jednak szybko zrobiło się tam 
ciasno, gdyż dzieci sukcesyw-
nie przybywało. Czasu było 
niewiele, bo termin koncertu 
został wyznaczony, i zaakcep-
towany przez proboszcza. 
Scenariusz inscenizacji szybko 
nabrał właściwego kształtu. A 
potem już tylko śpiewaliś-
my…, śpiewaliśmy i uczyliś-
my się deklamować. Nad 
stroną organizacyjną czuwała 
Anita Psiuk, stroną muzyczną i 
scenariuszem zajęła się pani 
Maria. Rozpiętość wieku mło-
dych wykonawców była 
ogromna -   od 6 do 21 roku 
życia. Próby były wielką fraj-

dą zarówno dla wykonawców 
jak i prowadzącej. Dzieciaki z 
ogromnym sercem i zaangażo-
waniem (własnym a także ro-
dziców) przygotowywały re-
pertuar.  Nadszedł dzień kon-
certu.                      
 30 stycznia 2011 roku 
o godzinie 14.00  dziewiętnaś-
cioro młodych wykonawców 
zaprezentowało swój dorobek 
wokalny i recytatorski. Go-
dzinna inscenizacja stała się 
wielkim przeżyciem zarówno 
dla samych dzieci,  jak i ich 
rodziców oraz licznie przyby-
łych mieszkańców Miedzianej. 
Pięknie zaśpiewane kolędy, 
pastorałki i piosenki, z uczu-
ciem deklamowane wiersze 
wzruszyły do łez wielu słu-
chaczy. Spontanicznie i przy 
aplauzie widowni wykonana 
finałowa piosenka podbiła ser-
ca wszystkich przybyłych.  
 No, a potem była już 
tylko radość z dobrze wyko-
nanej pracy i odrobina zmę-
czenia, gdyż stres i skupienie 

w trakcie spektaklu dotknęły 
zwłaszcza najmłodszych wy-
konawców, nieprzyzwyczajo-
nych na co dzień do  takich 
emocji.  
 Przed nami nowe po-
mysły i wyzwania. Więc do 
następnego razu! A przy 
okazji, zapraszamy do naszego 
zespołu wszystkie dzieciaki i 
młodzież z Miedzianej, któ-
rych sercom jest bliska mu-
zyka i które chcą zrobić coś 
pożytecznego ze swoim wol-
nym czasem - świetnie się 
przy tym bawiąc.  
 Składamy podzięko-
wania rodzicom dzieci za po-
moc w nauczeniu ich wierszy i 
tekstów piosenek, panu Alfre-
dowi Kobieni za wsparcie 
naszego pomysłu, księdzu pro-
boszczowi Józefowi Kaczmar-
czykowi za życzliwość i „dob-
re słowo” oraz wszystkim, 
którzy brali udział w  naszym 
koncercie i dzielnie nam kibi-
cowali  w przygotowaniach!       
         Maria Płachecka                        
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