
5Gmina Tarnow Opolski6  07

(czytaj na nastêpnej stronie)

W konkursie na Wieniec 
Do¿ynkowy przyznano 

równorzêdne nagrody dla ka¿dej 
wsi. 

 
W konkursie na najbardziej 

oryginalny pomys³ prezentacji wsi 
przyznano: 

I miejsce – „Kocham Psiwory” 
Przywory 

II miejsce – „Wiejski 
reproduktor” – K¹ty Opolskie 
III miejsce – „Zlot czarownic” 

Kosorowice 
 

Wyró¿nienia: 
„Zestaw om³utowy”  K¹ty Op. 
„Zak³ad oczyszczania dróg” 

 K¹ty Op. 
„Pojazd z kucem”  Nak³o 

„Banda cyganów”  Raszowa 
„Myœliwi”  K¹ty Op. 

„Ka¿dy z innej bajki” Tarnów Op. 
„Fitnes-Center”  K¹ty Op. 

 
W konkursie indywidualnym 

przyznano: 
I miejsce – „Para m³oda  
w maluchu” – K¹ty Op. 

II miejsce – „Para m³oda na 
bryczce” – Kosorowice 

III miejsce – „Dostawa do domu” 
K¹ty Op. 

 
Wyró¿nienia: 

„Zbo¿e na export” – Tarnów Op. 
„Hodowla królików” – Tarnów 

Op. 
„Ma³y rolnik – du¿e plony” – 

Miedziana 
„Hulajnoga” – Miedziana 

Do¿ynki wiejskie 
„Z Twoich r¹k ¿yjemy” 

 
Walidrogi. Najmniej-

sza spoœród miejscowoœci  
w gminie Tarnów Op. œwiê-
towa³a do¿ynki ju¿ 26 sierp-
nia. Przed po³udniem w koœ-
ció³ku filialnym odby³a siê 
uroczysta dziêkczynna msza 
œw. Po obiedzie mieszkañcy 
wsi spotkali siê na boisku. 
Stoj¹ca na poczesnym miejscu 
korona przypomina³a o powo-
dzie wspólnej zabawy. Wali-
dro¿anie – i to zarówno w³a-
œciciele miejscowych firm jak  
i rolnicy – nie posk¹pili grosza 
na to, by godnie uczciæ 
zakoñczenie ¿niw. A pracowi-
te gospodynie napiek³y ciast, 
którymi czêstowano wszyst-
kich obecnych. Jak na imprezê 
folklorystyczn¹ przysta³o, wy-
st¹pi³y zespo³y: WAL-NAK 
oraz zaprzyjaŸnione „Echo 
Kroœnicy”. Dla lubi¹cych bar- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dziej wspó³czesne rytmy za-
tañczy³y dzieci z formacji 
„Ha³as”. Gdy doroœli statecz-
nie pogwarzali przy cieœcie  
i kawie, dzieci zaproszono do 
zawodów i konkursów. By³y 
biegi, wyœcigi w workach, 
rzuty pi³k¹, podnoszenie ciê-
¿arków – a w ka¿dej konku-
rencji nagrody dla zwyciêz-
ców. Sponsorzy zadbali te¿  
o ciekawe i dowcipne nagrody 
w loterii. G³ówn¹ – by³a ¿ywa 
dorodna gêœ. Wieczorem ba-
wiono siê przy muzyce. 

W imieniu so³tysa 
Wernera Piontka wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili siê do organizacji 
Do¿ynek So³eckich 2007 
serdecznie dziêkujemy. 
 

Raszowa. Raszowia-
nie so³eckie Œwiêto Plonów 
mieli 2 wrzeœnia. I oni, jak 
ka¿e obyczaj najpierw wziêli 
udzia³ w uroczystej mszy 
dziêkczynnej. PóŸniej spod 
koœcio³a ruszy³ korowód. 
Mieszkañcy potraktowali so-
³eck¹ uroczystoœæ jako wstêp 
do Do¿ynek Gminnych, tote¿ 
w korowodzie nie zabrak³o 
przebierañców i dowcipnych 
prezentacji na wozach. Koro-
wód przemaszerowa³ ulicami 
wsi, by rozwi¹zaæ siê na bo-
isku. Tam – dla spragnionych 
sportowych emocji – rozegra-
no mecz pi³karski. 

Kosorowice. W tym 
so³ectwie do¿ynki maj¹ przede 
wszystkim wymiar religijny. 
Przed msz¹ formuje siê pro-
cesja z koron¹. Na miejsce 
zbiórki przy kapliczce udaje 
siê kap³an z ministrantami. 
Odbywa siê tu poœwiêcenie 
korony i krótka liturgia. Na-
stêpnie w przyjêtym od dawna 
porz¹dku wszyscy udaj¹ siê do 
miejscowej œwi¹tyni. Po mszy 
œwiêtej ksi¹dz zaprasza do 
siebie na spotkanie przy stole 
gospodarzy i gospodynie. 

Miedziana. Tu, tak 
samo jak w Kosorowicach, 
Przyworach i Tarnowie Opol-
skim Do¿ynki So³eckie obcho-
dzono 16 wrzeœnia. W Mie-
dzianej wprawdzie nie ma 
rolników (utrzymuj¹cych siê 
ca³kowicie z uprawy roli), ale 
chleb wszyscy jemy, tote¿ 
wypada zañ raz do roku po-
dziêkowaæ Panu Bogu. W tej 
intencji w koœciele filialnym 
odby³a siê uroczysta msza œw., 

ze stoj¹c¹ na poczesnym 
miejscu koron¹ ¿niwn¹ i o³ta-
rzem udekorowanym p³odami 
ziemi. 

Przywory. I dla mie-
szkañców Przywór Œwiêto 
Pierwszego Chleba to uroczys-
toœæ religijna. Co roku wybie-
rani s¹ inni Starostowie, na 
których posesji rozpoczyna siê 
nabo¿eñstwo. W tym roku za-
szczyt ten spotka³ Pañstwa 
Kubatów. To spod ich domu 
wyruszy³a procesja, to do nich 
zawita³ ksi¹dz proboszcz by 
poœwiêciæ koronê i rozpocz¹æ 
dziêkczynne modlitwy. W pro-
cesji oprócz korony niesione 
s¹ kosze z darami – szczodrej 
ziemi i pracowitego cz³owieka. 
Mszê uœwietnia wystêp nie-
wielkiej orkiestry dêtej fun-
dowany rolnikom z pieniêdzy 
so³eckich. Po zakoñczeniu ob-
rzêdów i liturgii mszalnej 
ksi¹dz proboszcz zaprasza na 
II œniadanie. 

Tarnów Opolski.  
W organizacji do¿ynek i to 
zarówno so³eckich jak i gmin-
nych anga¿uj¹ siê w du¿ym 
stopniu tarnowscy stra¿acy.  
I by³o tak ju¿, zanim funk-
cyjny stra¿ak stan¹³ na czele 
so³ectwa. To na placu przed 
siedzib¹ OSP uformowa³ siê 
orszak towarzysz¹cy koronie 
¿niwnej. Ksi¹dz proboszcz  
w asyœcie ministrantów doko-
na³ poœwiêcenia korony, by 
póŸniej w uroczystej introduk-
cji przywieœæ j¹ przed o³tarz. 
W bie¿¹cym roku w Tarnowie 
do¿ynki so³eckie obchodzono 
nadzwyczaj skromnie – có¿ 
oszczêdnoœci¹ i prac¹ ludy siê 
bogac¹! 
 

Nak³o. Od lat organi-
zacj¹ do¿ynek w tej miej-
scowoœci zajmuje siê Ksi¹dz 
Proboszcz i Rada Parafialna. 
Oczywiœcie ich wysi³ki wspie-
rane s¹ przez ca³¹ spo³ecznoœæ 
so³eck¹ oraz dyrekcjê, perso-
nel i uczniów nakielskiej pod-
stawówki. Nie inaczej by³o 16 
wrzeœnia br. Z obejœcia Reginy 
i Manfreda Korzeñców korona 
¿niwna – uprzednio pob³ogo-
s³awiona przez kap³ana zosta³a 
wprowadzona do œwi¹tyni. Na 
placu przykoœcielnym czeka³a 
ju¿ druga korona – z Grabowa 
(filia parafii Nak³o). Obie 
korony pozosta³y w koœciele 
podczas uroczystej mszy 
dziêkczynnej, a póŸniej nie-

szporów. Po popo³udniowym 
nabo¿eñstwie rozpoczê³a siê 
dalsza czêœæ uroczystoœci. Ko-
rowód do¿ynkowy rozpoczy-
na³ powóz, w którym miejsca 
zajêli: Staroœcina Do¿ynek 
Regina Korzeniec, Starosta 
Franciszek Mehlich, ks. Józef 
Mrocheñ, Wójt Gminy Zyg-
munt Cichoñ oraz Dyrektor 
PSPzOP w Nakle Henryk 
P³atek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barwny korowód po 
objechaniu wsi rozwi¹za³ siê 
na placu przy szkole. Po czêœci 
obrzêdowej rozpocz¹³ siê 
program artystyczny. Przewo-
dnicz¹cy RG Rudolf Urban 
wzi¹³ na siebie obowi¹zki 
konferansjera. W bogatym  
i ró¿norodnym programie pre-
zentowa³y swe umiejêtnoœci 
przede wszystkim dzieci i m³o-
dzie¿. By³o „Jezioro £abêdzie”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w dowcipnej konwencji, baœñ 
o Œpi¹cej Królewnie i tañce 
wspó³czesne (szko³a w Nakle), 
zespó³ tañca nowoczesnego  
z Dañca, uroczy program wy-
konany przez podopiecznych 
tarnowskiego Domu Dziecka, 
gawêdziarka z Kamienia Œl¹-
skiego Patrycja Gorzel z dow-
cipnym monologiem, a tak¿e 
koncert studenckiego zespo³u 
wokalno-instrumentalnego ze 
S³awiêcic. Podczas ca³ej im-
prezy swoje losy oferowa³a 
loteria fantowa. Przy kawie  
i ko³aczu wszyscy bawili siê 
wspaniale. Na koniec – jak 
zwyczaj ka¿e – odby³a siê 
zabawa do¿ynkowa. 

Dawny obyczaj – 
choæ czêsto okrojony i nieco 
mniej uroczysty – przecie¿ 
istnieje, bo wdziêcznoœæ za 
chleb nale¿y siê: Bogu, Natu-
rze i Cz³owiekowi. 


