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Gminne Do¿ynki 
Anno Domini 2009 

 
 Tegoroczne gminne 
œwiêto plonów obchodzono w 
niedzielê 13 wrzeœnia w Koso-
rowicach. Ta na co dzieñ nie-
wielka miejscowoœæ, tego dnia 
rozros³a siê ogromnie, je¿eli 
chodzi o iloœæ osób w niej 
przebywaj¹cych – liczni goœ-
cie przybyli bowiem z ca³ej 
gminy, a nawet spoza niej. 
Mieszkañcy zadbali o imponu-
j¹cy wystrój swojej wioski – 
ju¿ u wjazdu wszystkich przy-
bywaj¹cych wita³y olbrzymie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿niwne wiatraki z „odpoczy-
waj¹cym” pod nimi s³omiany-
mi ¿niwiarzami. Do wejœcia na 
teren zabawy zaprasza³a kilku-
metrowa s³omiana para, a na 
wszystkich fanach piwa zrobi³ 
z pewnoœci¹ wra¿enie z³ocisty 
mega-kufel ustawiony w cent-
rum wioski. Zreszt¹ przy ka¿-
dej niemal posesji mo¿na by³o 
podziwiaæ okolicznoœciowe 
ozdoby – widaæ by³o, ¿e Koso-
rowiczanie nie ¿a³owali czasu, 
by zaprezentowaæ siê godnie 
podczas tego jesiennego œwiê-
ta.  
 Uroczystoœæ rozpo-
czê³a siê o godzinie 13.00 
uroczyst¹ do¿ynkow¹ msz¹ 
dziêkczynn¹, któr¹ w obec-
noœci w³adz gminy odprawi³ 
ksi¹dz proboszcz Piotr Janosz-
ka. Po obrzêdach sakralnych 
przyszed³ czas na œwieck¹ 
czêœæ imprezy – uformowa³ siê 
tradycyjny korowód i przebie-

rañcy wespó³ z orkiestr¹ dêt¹ 
Lhoist Opolwap, zespo³em 
Kosorowiczanki, w³adzami 
gminy, starostami oraz przed-
stawicielami so³ectw, wioz¹-
cymi korony ¿niwne poszcze-
gólnych wiosek, przemaszero-
wali na plac zabawy obok 
miejscowego OSP.  
 Naturalnie uwagê 
przyby³ych goœci przyku³y do-
wcipne komentarze przebie-
rañców uczestnicz¹cych w ko-
rowodzie. By³ zak³ad krawie-
cki „³ataj¹cy dziurê bud¿eto-
w¹”, nie zabrak³o te¿ delegacji 
z Warszawy w postaci...dwóch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uroczych kaczuszek, oraz cza-
rownicy, która miot³ê zamie-
ni³a na rower. G³ówn¹ nagrodê 
za prezentacjê zdoby³ zespó³ z 
Kosorowic ze swoim impo-
nuj¹cym "Gminnym punktem 
uszczêœliwiania zwierz¹t". 
 Ju¿ w namiocie ofi-
cjalnego otwarcia imprezy do-
kona³ gospodarz gminy Wójt 
Zygmunt Cichoñ. Przywita³ 
serdecznie wszystkich zebra-
nych oraz gor¹co podziêkowa³ 
rolnikom za ich trud i ciê¿k¹ 
pracê. Z r¹k starostów Marioli 
i Krystiana Cichoñ przyj¹³ do-
¿ynkowy bochen chleba, który 
obieca³ dzieliæ sprawiedliwie – 
co te¿ od razu uczyni³, rozno-
sz¹c chleb wœród zebranych w 
namiocie mieszkañców gminy. 
 Poœród zaproszonych 
goœci nie zabrak³o tak¿e Wice-
starosty Powiatu Opolskiego 
Krzysztofa Wysdaka, który w 
swej wypowiedzi zwróci³ uwa-

gê na wa¿noœæ takich trady-
cyjnych imprez jak do¿ynki w 
czasach, gdy dzieci coraz czêœ-
ciej wiedz¹ jak wygl¹da egzo-
tyczna ¿yrafa, a nie potrafi¹ 
ju¿ rozpoznaæ swojskiej Œwin-
ki. 
Byli tak¿e reprezentanci samo-
rz¹dowych w³adz gminy z 
przewodnicz¹cym Rady Gmi-
ny Rudolfem Urbanem na cze-
le i wiele innych, wa¿nych dla 
naszej spo³ecznoœci, osób.  
 Przy pysznym ko³a-
czu mo¿na by³o pos³uchaæ wy-
stêpów orkiestry dêtej Lhoist 
Opolwap oraz miejscowej du- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
my – zespo³u Kosorowiczanki. 
Nieco póŸniej pa³eczkê przej¹³ 
Darek Nowicki ze swoim zes-
po³em, którego wystêp, choæ 
nie pozbawiony ma³ych Man-
kamentów technicznych, przy-
pad³ bawi¹cym siê goœciom do 
gustu. Najwiêkszy aplauz, co 
spodziewane i zrozumia³e, 
zdoby³ jednak wystêp Kaba-
retu Skeczów Mêcz¹cych. Ar-
tyœci, znani ze swojej czêstej 
obecnoœci na ekranie naszych 
telewizorów podczas licznych 
biesiad i nocy kabaretowych, 
trafili w 100% w gusta audyto-
rium. Pewne, ¿e podczas ich 
szlagierowych skeczy nikt siê 
nie mêczy³ – chyba, ¿e liczyæ 
zmêczone od g³oœnego œmie-
chu miêœnie brzucha. Praw-
dziwe do¿ynki nie mog³yby siê 
jednak odbyæ bez porz¹dnej, 
wieñcz¹cej ca³oœæ, potañcówki 
– dlatego te¿ wieczorem o mu-
zykê do tañca zadba³ zespó³ 

Heaven. 
 Nastêpne do¿ynki za 
rok w Nakle – pozostaje tylko 
trzymaæ kciuki, by by³y rów-
nie udane co tegoroczne. 
Tymczasem gratulacje nale¿¹ 
siê Kosorowicom, które za-
pewni³y nam do¿ynki napra-
wdê godne wspominania. Oka-
zuje siê, ¿e przy odrobinie do-
brej woli z ka¿dej ze stron, 
wyœmienita zabawa jest mo¿li-
wa bez niepotrzebnych eksces-
sów, co zapewnia znakomite 
humory tak uczestnikom, jak 
organizatorom imprezy. 

Weronika Halenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wsparcia finansowego i rze-
czowego udzielili: 
 

- Zak³ad Produkcyjny 
„LABTAR” 

- Bank Spó³dzielczy Krapko-
wice Filia  Tarnów Opolski 

- Bank Zachodni WBK S.A  
Oddzia³ Tarnów Opolski 

- Spó³dzielnia Pracy Surow-
ców Mineralnych  Opole 

- Zak³ad Us³ug Remontowo – 
Budowlanych „MALIK” 

Przywory 
- LHOIST OPOLWAP S.A. 

Tarnów Opolski 
- Sk³ad Opa³u „WANDA” 

Nak³o 
- Zak³ad Budowlany 

„MALKAN” Antoni Zy³a 
Kosorowice 

- KAMEX Sp.z.o.o   
Henryk Ma³yska  Opole 

- Piekarnia Tarnów Opolski 


