
 5 marca 2011 roku w 
Nakle w świetlicy odbył się 
„comber babski”, zorganizo-
wany przez Radę Sołecką. W 
przygotowanie imprezy szcze-
gólnie zaangażowały się Anna 
Patoła oraz Barbara Sonsala. 
Spotkania takie organizowane 
są od 3 lat i powoli stają się 

tradycją. Przygrywał DJ Beno. 
Czterdzieści pomysłowo prze-
branych pań świetnie się 
bawiło do późnych godzin 
nocnych. W zabawie uczest-
niczyły również panie z 
Tarnowa Op., które pozaz-
drościły nam tak wspaniałej 
imprezy. 

Baby rządzą !!! 
 
Dnia 29.01.2011r. Mniej-

szość Niemiecka W Raszowej 
zorganizowała po raz pierwszy 
"Babski Comber ". Panie 
wykazały duże zainteresowa-
nie imprezą. Przygrywał zes-
pół "Metron" a zabawę obsłu-
giwały 3 atrakcyjne kelnerki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panie poprzebierane w różne 
stroje tworzyły grupę smer-
fów, klaunów, kotów. Nie 
zabrakło też tancerek i kow-
bojów oraz tajemniczych "ara-
bek". Organizowane były Kon-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kursy: taniec z balonami, picie 
napoju na czas, zabawy zręcz-
nościowe. Atrakcją imprezy 
było wejście Krakowskiego 
Lajkonika, który swoim wyg-
lądem zachwycił wszystkich 
uczestników, a było ich prze-
szło 70. Gromkie śmiechy, 
liczne toasty i okrzyki towa-
rzyszyły paniom do późnych 
godzin nocnych. Uczestniczki 
kobiecego balu ze smutkiem 
opuszczały imprezę, ale pocie-
szyło je to, że organizatorzy 
obiecali coroczne organizo-
wanie spotkanie tego typu. 

Dzień Kobiet w Przyworach 
 
                    Mieszkanki Przy-
wór miały w tym roku aż dwie 
okazje do świętowania.  W lu-
tym, biblioteka i mniejszość, 
zorganizowały tam „Babski 
comber”. 6 marca, z okazji 
Dnia Kobiet, Lidia Urban - 
tym razem występująca w roli 
nie sołtysa, lecz pracownika 
filii Ośrodka Kultury – zapro-
siła panie do sali Domu 
Kultury w Przyworach. Zgro-
madzone panie w wieku od 20 
do 75 lat przeżyły  wspaniały 
wieczór hołubione nie tylko 
przez gospodynię, lecz także 
przez - specjalnie w tym celu 
zaproszonych – panów. Trzej 
przystojni młodzieńcy dosko-
nale sprawdzili się w roli 
kelnerów, a znany wszystkim 
Tolek Glensk - jak zwykle z 
humorem, swadą i rosnącą z 
wiekiem energią bawił i roz-
śmieszał. Prócz  przysmaków i 
występów były pląsy i wspól-
na zabawa do utraty tchu.  

Babskie spotkanie 
 
                      Najpierw wyda-
wało się, że niewiele pań w 
Tarnowie Opolskim zechce – z 
okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet - pobawić się we 
własnym, damskim gronie na 
imprezie organizowanej przez 
GOK, a nazwanej – zwyczaj-
nie - „babskim spotkaniem”. 
Gdy jednak wieść  się rozeszła 
(plakaty, ulotki i „marketing 
szeptany”), najpierw trzeba 
było przenieść imprezę do sali 
budynku OSP, a później zamk-
nąć listę (ku ogromnemu ża-
lowi spóźnialskich).  
                     Tak więc 4 marca 
wieczorową porą pół setki tar-
nowianek podążyło na miejsce 
z solennym zamiarem dosko-
nałej zabawy.  Jadło i napitki 
panie postanowiły zorganizo-
wać we własnym zakresie, ze 
składek także pochodziły środ-
ki na zapewnienie imprezie 
odpowiedniej oprawy muzycz-
nej. Zadanie to powierzono 
zespołowi „OXYGEN”. Na 
powitanie muzycy wręczyli 
paniom kwiaty i złożyli 
życzenia. 
                     Zabawa rozkręci-
ła się prawie natychmiast.  Nie 
było tu nikogo, kto „siedziałby 
w kącie i miał za złe”.  Przy-
siadano na chwilę, żeby się 
posilić i odrobinę odsapnąć i… 
bawiono się dalej.  Konkursy, 
karaoke, wspólne pląsy „z 
figurami”… Wszystko bawiło, 
wszystko się podobało.  Ba-
wiono się niemal do świtu!  Z 
kwiatem w dłoni z hymnem 
imprezy na ustach (pewna 
znana piosenka o tym, że 
„facet to …” wiadomo!) panie 
nieco zmęczone, ale pełne 
humoru wróciły do domów.   
                   W niedzielę, przed 
spektaklem przeprowadziliśmy 
sondę wśród uczestniczek za-
bawy. Wszystkie indagowane 
panie były zachwycone tą 
formą rozrywki. A pytane czy 
mają ochotę na powtórkę od-
powiadały: „od kiedy można 
się zapisywać?”. 
 
 Organizatorzy i obda-
rowane panie dziękują kwia-
ciarni „Storczyk” za kwiaty i 
bon rabatowy. Serdeczności 
należą się też Janowi Cze-
chowi, który pomógł w przy-
gotowaniu imprezy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W tłusty czwartek 
(3.03br.) sala filii GOK-u w 
Kosorowicach zapełniła się 
ponad setką odświętnie ubra-
nych pań. Zgromadziły się tu 
na zaproszenie nowego sołtysa 
Szymona Dygi i Rady Sołec-
kiej. Grono to, wspierane 
przez gospodarzącą w świetli-
cy panią Annę Zyłę przygo-
towało dla mieszkanek Koso-
rowic imprezę dla uczczenia (z 
pewnym wyprzedzeniem) 
Dnia Kobiet. Zaproszony do 
udziału wójt Krzysztof Mutz 
dodał przyjęciu splendoru. On 
to powitał serdecznie zgroma-
dzone panie, z którymi później 
(już mniej oficjalnie) wymie-

niał poglądy i serdeczności, a 
nawet dał się namówić na 
uczestnictwo w pląsach. Soł-
tys, który zabrał głos po gościu 
wygłosił płomienną, pełną 
humoru tyradę satyryczną. Ta 
mowa-skecz wprawiła wszyst-
kich w doskonały humor. Po-
tem dla swych sióstr, mam, 
babć, cioć i sąsiadek dzieci 
szkolne i przedszkolne przygo-
towały ciekawy i wzruszający 
program – przyjęty ciepło i 
gorąco oklaskiwany. Jadło i 
napoje krzepiły ucztujących, a 
Andrzej Walecko sprawdził 
się nie tylko jako muzyk, lecz 
doskonale poradził sobie w 
roli wodzireja, konferansjera, 
prowadzącego konkursy – jed-
nym słowem: człowieka-or-
kiestry! Panie, członkinie nie-
formalnego koła Kostrowic-
kich gospodyń, nie ustępowały 
pola sołtysowi przedstawiając 
kilka scenek satyrycznych. 
Pląsy przerywano nie tylko dla 
uzupełnienia wydatkowanych 

kalorii, lecz także po to, by 
przeprowadzić różne zabawne 
konkursy. Wszystkie z nagro-
dami! 
 Na pożegnanie każda 
z pań otrzymała kwiaty – na 
przypieczętowanie dobrych 
życzeń. Kolorowe tulipany w 
domowych wazonach przypo-
minały „własnym mężczyz-
nom”, że 8 marca każda przed-
stawicielka płci pięknej zasłu-
guje na – choćby skromny – 
dowód uznania, szacunku i 
miłości. 
 Koszty imprezy wzię-
li na siebie sponsorzy, którym 
organizatorzy i mieszkanki 
Kosorowic serdecznie dzięku-
ją.                            

Inf. T.Rega 
 

Sponsorzy: firmy budowlane:  
Stanisław Cebula, An toni Zyła, 
Moldom; sklepy: Edyta i Jerzy 

Schneider, Krystyna Soworka, Ewi 
Styl, Tomi-Markt;  fi rmy transportowe: 
T’RANS BERT, AD Trans; usługi: 
Pub „Victoria”, Zespół Muzyczny 
Andrzej Walecko 

Gmina Tarnow Opolski 1  112

Impreza na 100 pań


