
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak to  
z Kosorowiczankami było 

 
yła sobie kiedyś wieś, 
rozciągająca się wzdłuż 

powiatowej drogi, otoczona 
polami i lasami. W tej wsi, a 
nazywała się ona Kosorowice, 
(uczeni do dziś spierają się od 
czego ta nazwa pochodzi, ale 
mieszkańców niewiele to 
obchodzi), żyli i pracowali 
ludzie. Pracowali, modlili się, 
a gdy była ku temu okazja, 
bawili się – grali, śpiewali, 
tańczyli… Ludzie ci zapra-
gnęli mieć własną świątynię i 
swojego proboszcza. Jak 
gromada czegoś zgodnie chce, 
to osiągnie. Wkrótce więc 
stanął we wsi kościół św. Jana 
Nepomucena. Jednak czegoś 
nadal kosorowiczanom brako-
wało. Pan Józef Schlappa 
zebrał grupkę dzieci, by utwo-
rzyć z nich parafialną scholę. 
Wkrótce dziecięce głosy słod-
ko wyśpiewywały na chwałę 
Panu i ludziom na uciechę. 
Ale… Przecież nie tylko dzieci 
chcą i potrafią śpiewać. 
Wkrótce na próby – zaczęli 
przychodzić i dorośli. Ze 
scholii powstał zespół ludowy 
„Kosorowiczanki”, nad
którym wkrótce patronat 
objęło miejscowe koło TSKN. 
Ale to nie koniec naszej 
opowieści… 
 Zespół – w różnych 
konfiguracjach osobowych – 
zaczął nie tylko uświetniać 
parafialne uroczystości, ale też 
brać udział w konkursach, 
przeglądach, „wodzić niedź-
wiedzia”, reprezentować so-
łectwo i całą gminę poza 
granicami wsi, województwa, 
regionu… Od 2000 roku 
opiekę nad zespołem objęła – 
śpiewająca od kilku lat w jego 
składzie – Renata Kowol. 
Przez lata ustalił się trzon 
zespołu – 10 niezawodnych  
pań. „Wszystkie razem i każda 
z osobna są na wagę złota!” – 
mówi o swoich koleżankach  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pani Renata. Choć okazjo-
nalnie (szczególnie przy wy-
konywaniu utworów sakral-
nych w kościele) skład się 
znacznie poszerza. Od zajęcia 
I miejsca na Festiwalu Chórów 
i Zespołów Śpiewaczych 
Mniejszości Niemieckiej w 
Walcach (2003 rok). „Kosoro-
wiczanki” niezmiennie utrzy-
mują wysoki poziom, biorą 
udział w festiwalach i prze-
glądach, gdzie osiągają suk-
cesy. Tradycją stały się też 
cykliczne występy dla kura-
cjuszy sanatoryjnych  w Ka-
mieniu Śląskim. Folklorysty-
czny repertuar i image zes-
połu, także uległ pewnej 
zmianie. Początkowo panie 
występowały w strojach inspi-
rowanych miejscową tradycją. 
Z czasem „dorobiły się” kilku 
kompletów scenicznych „oble-
czeń”.  Przez lata zespołowe 
śpiewniki wzbogaciły się 
znacznie osiągając grubość… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
książki telefonicznej. W bo-
gatym repertuarze mają 
utwory, których autorstwo jest 
znane, zasłyszane melodie od 
wieków „wędrujące” przez 
świat oraz własne. Pani Renata 
jest bowiem utalentowaną 
poetką i kompozytorką, jej 
koleżankom także pomysłów 
nie brakuje. Panie śpiewają 
pieśni w języku polskim, 
niemieckim, w gwarze śląs-
kiej. Kosorowiczanki stale się 
rozwijają, pogłębiają zainte-
resowania i poszerzają repertu-
ar. 
 Choć ostatnio zaczy-
na się doceniać zespoły 
tworzone (w całości lub w 
części) przez dojrzałe osoby, 
panie tęsknią za tym, by 
„wzmocniły” je liczniejsze 
młodsze głosy. Lubią i umieją 
śpiewać i chcą to robić nadal, 
lecz pragną „zarazić” swą 
pasją kolejne pokolenie. 
Życzymy by im się udało! 
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Dwudziestolatki! 
 

 imieniu nieobecnego 
Przewodniczącego 

Zarządu TSKN Franza Dylli 
list z gratulacjami odczytał 
Oswald Salla – wiceprze-
wodniczący Zarządu Gmin-
nego i Przewodniczący koła 
DFK Walidrogi. Nie zabrakło 
oczywiście na uroczystości 
Teresy Halupczok – Prze-
wodniczącej koła w Kosoro-
wicach. Jubilatki – jak przysta-
ło na zespół śpiewaczy – 
powitały zebranych piosenką. 
 Choć stoły zastawio-
no pysznościami, prawdziwa 
uczta jubileuszowa miała 
wymiar artystyczny. Zespół 
zaprosił bowiem do udziału w 
uroczystości zaprzyjaźnionych 
artystów: WAL-NAK – z 
kierującą nim Waltraudą Sallą, 
frenetyczne „dwunastolatki” 
(tyle mają stażu scenicznego) 
czyli „Echo Krośnicy”, mło-
dziutkie – nie tylko duchem – 
tancerki z formacji „Hałas” 
oraz Natalię Kuźnik. Zebrani 
gromko oklaskiwali każdy 
występ. Bardzo spodobały się 
też wszystkie pieśni „Koso-
rowiczanek”, ale szczególny 
podziw wzbudziło ich kolejne 
„wcielenie”. Panie bowiem 
wcieliły się w zespół… cy-
gański – wykonując wiązankę 
pieśni romskich. W końcu 
wszyscy zgromadzeni dali się 
porwać niesamowitej energii 
krośniczanek, które do brawu-
rowego układu taneczno-
gimnastycznego (do piosenki 
„Tak się bawi nasza klasa”) 
zaprosiły panów. Wiązanka 
popularnych melodii ludowych 
rozśpiewała i rozkołysała całą 
salę. Połączone głosy jubilatek 
i ich krośnickich koleżanek w 
zaimprowizowanym koncercie 
– bezcenne! 
 Obsługę muzyczną 
całej imprezy zapewnił Da-
mian Łukaszczyk, który czu-
wał nad sprawnym „poda-
waniem” podkładów muzycz-
nych oraz akompaniował 
„Kosorowiczankom” na
akordeonie. 
 Gospodynie imprezy 
pięknie dziękowały gościom 
za przybycie, kwiaty i 
prezenty. Szczególnie wyróż-
niona przez nie została Edyta 
Gołąb – „nadworna” kraw-
cowa, od lat dbająca o 
sceniczną garderobę zespołu. 

Poza tym pamiętano o spon-
sorach, którzy finansowo 
wsparli imprezę oraz tych, 
którzy zawsze służą pomocą. 
Byli to: Gminny Ośrodek 
Kultury Tarnów Op., Edyta i 
Jerzy Schneiderowie, Wójt 
Gminy, Krystyna i Krystian 
Soworkowie (właściciele ko-
sorowickich sklepów) oraz 
Stanisław Cebula (firma 

budowlana z Kosorowic). 
Wyrazy szacunku przekazano 
także przewodniczącej koła 
DFK Teresie Halupczok. 
Dziękowano także wspiera-
jącym zespół muzykom, do 
których – oprócz wspom-
nianego wcześniej Damiana 
Łukaszczyka – należą też 
Marcin Czura i Grzegorz 
Dziuk. Opiekująca się filią 

GOK-u, gdzie odbywają się 
spotkania i próby zespołu, 
Anna Zyła też otrzymała 
podziękowania. Do podzięko-
wań dołączono czerwone róże. 
 
      Dwudziestolatkom 
(piękny wiek!) życzymy 
kolejnych lat śpiewania i 
sukcesów! 
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