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Jab³kami jesieñ siê zaczyna 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 wrzeœnia 2009 ro-

ku w PSP w K¹tach Opolskich 
po raz kolejny odby³ siê Dzieñ 
Zdrowego Od¿ywiania, które-
go bohaterem sta³o siê jab³ko. 
Jak wiadomo, jab³ko to jeden z 
najstarszych owoców na œwie-
cie, który odegra³ du¿¹ rolê w 
dziejach œwiata i ludzkoœci. 
Któ¿ nie s³ysza³ o jab³ku zaka-
zanym, którym Ewa skusi³a 
Adama w raju albo o podstêpie 
z³ej królowej ofiaruj¹cej Œnie-
¿ce zatruty owoc. A jab³ko z 
napisem „Dla najpiêkniejszej”! 
Ile¿ wywo³a³o zamieszania: 
najpierw k³ótnia pomiêdzy bo-
giniami, a potem dziesiêcio-
letnia wojna trojañska.  

Ca³¹ wiedzê na temat 
tego rajskiego owocu gro-
madzili uczniowie przez nie-
mal ca³y wrzesieñ. Wykonali 
piêkne rysunki, plakaty, które 
sta³y siê ozdob¹ korytarza 
szkolnego i to one w³aœnie 
zmieni³y go w pachn¹cy sad. 
Dziêki wspólnemu wysi³kowi 
uczniów i nauczycieli powsta-
³a barwna wystawa przedmio-
tów z motywem jab³ka, która 
przyci¹ga³a jak magnez ka¿-
dego, kto wchodzi³ do szko³y. 
Obok znalaz³a siê wystawa 
ksi¹¿ek kucharskich z prze-
pisami i przetworami z jab³ek. 
Adam z 6a przygotowa³ pre-
zentacjê multimedialn¹ pt:  
”O jab³ku pó³ ¿artem, pó³ 
serio”, w której mówi³ o histo-
rii tego owocu, jego odmia-
nach, ale tak¿e w zabawny 
sposób pokaza³, ¿e jab³ko jest 
wszêdzie. Nasze przedszko-
laki, trochê onieœmielone, po-
chwali³y siê swoimi pracami 
plastycznymi, a Pawe³ z 6b 
przypomnia³ przys³owia i po-
wiedzenia o jab³ku. Po tej 
oficjalnej czêœci nast¹pi³ d³ugo 
wyczekiwany wystêp nowej 
grupy kabaretowej PARA-
SZKOLNI, która bawi¹c i 
rozœmieszaj¹c nas do ³ez, 
przypomnia³a najbardziej zna-
ne, choæ trochê zmienione 
motywy literackie z jab³kiem 
w tle. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ksi¹dz pra³at Gerard 
Sobota  otrzyma³ wyró¿nienie 
z r¹k Wójta Gminy za zas³ugi 
dla gminy Tarnów Opolski. 
Warto przybli¿yæ postaæ pro-
boszcza z K¹tów Opolskich 
ciesz¹cego siê ogromn¹ Sym-
pati¹ wœród parafian, odzna-
czaj¹cego siê  przedsiêbiorczo-
œci¹ jak i wspania³¹ pogod¹ 
ducha. 
           Ksi¹dz Gerard swoj¹ 
pracê duszpastersk¹ rozpocz¹³ 
w K¹tach Opolskich w 1970 
roku. Pocz¹tkowo jednak pe³-
ni³ rolê pomocnika dla scho-
rowanego proboszcza, który 
nie móg³ ju¿ wype³niaæ w pe³-
ni swoich obowi¹zków dusz-
pasterskich, tym bardziej, ¿e w 
owym czasie parafia K¹ty 
Opolskie posiada³a równie¿ 
swoj¹ filiê w Przyworach. 
Ksi¹dz pra³at wspomina z 
uœmiechem, jak to w³adze 
ludowe na pocz¹tku nie chcia-
³y zaakceptowaæ nowego ksiê-
dza w K¹tach. Dopiero po 2 
latach w 1972 roku w³adze 
zaakceptowa³y dokumenty z 
Kurii Diecezjalnej i ksi¹dz 
Sobota zosta³ pe³noprawnym 
proboszczem w K¹tach.  No-
wy proboszcz spotka³ siê od 
razu z bardzo ¿yczliwym przy-
jêciem. Wszelkie inicjatywy 
cieszy³y  siê  bardzo du¿ym 
poparciem ze strony parafian. 
Mimo trudnych warunków z 
pozyskaniem materia³ów bu-
dowlanych w latach socjaliz-
mu, stara³ siê realizowaæ niez-
bêdne remonty parafialnej 
œwi¹tyni. Bardzo aktywnie re-
monty wspomagali mieszkañ-
cy K¹tów.  Na przestrzeni lat 
które ksi¹dz pra³at jest w 
K¹tach, parafialny koœció³ do-
czeka³ siê nowych okien, re- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
montu dachu oraz elewacji, a 
tak¿e  cztery  razy by³ ju¿ ma-
lowany wewn¹trz. Mimo ¿e 
koœció³ prezentuje siê wspa-
niale, ksi¹dz Gerard woli nie 
wyliczaæ, czego by jeszcze nie 
chcia³ zrobiæ, pocz¹wszy od 
nowych koœcielnych ³awek, 
koñcz¹c na nowej, bardziej 
estetycznej posadzce. W ostat-
nich latach szczególn¹ uwagê 
przyk³adano do remontów koœ-
cio³a tak, by na wypadaj¹c¹ w 
tym roku 70 rocznicê konse-
kracji  prezentowa³ siê jak 
najbardziej odœwiêtnie i okaza-
le. Warto wspomnieæ, ¿e rów-
nie¿ plebania przesz³a w 
miêdzyczasie generalny re-
mont.       
       W 1981r. filia w Przy-
worach sta³a siê oddzieln¹ 
parafi¹, przez co ksi¹dz Gerard 
móg³ trochê odpocz¹æ od para-
fialnych obowi¹zków, ponie-
wa¿ niejednokrotnie w ci¹gu 
dnia mia³ cztery msze do 
odprawienia. Ksi¹dz pra³at nie 
spocz¹³ jednak na laurach. Nie 
min¹³ rok, a rozpocz¹³ starania 
o budowê koœcio³a w Choruli. 
Z³o¿y³o siê akurat tak, ¿e 
przepisy doœæ utrudnia³y budo-
wy wiêkszych koœcio³ów, ale 
na mniejsze do 600m
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 wyda-

wano zgody „od rêki”. Tak te¿ 
budowa zosta³a szybko ukoñ-
czona i ju¿ w czerwcu 1983 
roku konsekrowano koœció³. 
Warto wspomnieæ ¿e kamieñ 
wêgielny wmurowany w œwi¹-
tyniê zosta³ poœwiêcony przez 
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, a 
w mszy konsekracyjnej ucze-
stniczy³ obecny Ojciec Œwiêty 
Benedykt XVI. 
                 Przez d³ugie lata 
K¹ty Opolskie rezydowa³y 
siostry zakonne. Niestety bu-

dynek w którym mieszka³y by³ 
w op³akanym stanie, dlatego 
ksi¹dz proboszcz pod koniec 
lat 80-tych zdecydowa³, ¿e 
nale¿y wybudowaæ dom para-
fialny, w którym siostry mog³y 
by zamieszkaæ. Przy okazji 
mo¿na by³o by tam prze-
prowadzaæ lekcje religii, które 
w owym czasie nie nale¿a³y 
jeszcze do kanonu przedmio-
tów szkolnych. Budowa domu 
przebiega³a bardzo sprawnie i 
w krótkim czasie da³o siê 
ukoñczyæ inwestycje. Niestety 
w wyniku ma³ej liczby no-
wych powo³añ zabrano siostry 
z K¹tów. Lekcje religii nieste-
ty równie¿ przeniesiono do 
szko³y i dom parafialny nie 
spe³nia³ swojej pierwotnej roli. 
Na szczêœcie jest tam sala, w 
której organizowane s¹ od cza-
su do czasu spotkania senio-
rów lub imprezy rodzinne. S¹ 
równie¿ pomieszczenia nocle-
gowe, które mo¿na udostêpniæ 
w razie potrzeby. Ksi¹dz So-
bota nie ukrywa radoœci z 
powodu, ¿e w ostatnim czasie 
nadarzy³a siê okazja ulokowa-
nia w domu parafialnym w 
K¹tach Opolskich Gminnej 
Stacji Caritas. W stacji maj¹ 
przebywaæ pielêgniarki, w po-
mieszczeniach maj¹ znajdo-
waæ siê gabinety rehabilita-
cyjno-zabiegowe dla miesz-
kañców nie tylko K¹tów ale i 
okolicznych miejscowoœci. 
Rozmowy odnoœnie stacji 
Caritas wci¹¿ trwaj¹. Bardzo 
prawdopodobne, ¿e wszystko 
zakoñczy siê pozytywnie i 
przyniesie wiele korzyœci dla 
K¹tów w co bardzo wierzy 
ksi¹dz pra³at. 
            Na pytanie o to, czemu 
zawdziêcza ksi¹dz Gerard 
przyznanie przez W³adze Gmi-
ny wyró¿nienia Zas³u¿onego 
dla gminy, ksi¹dz Gerard 
skromnie odpowiada, ¿e nic 
wielkiego przecie¿ nie zrobi³, 
tylko wype³nia³ swoje obowi¹-
zki. Przyznaje zarazem, ¿e 
zawsze dobrze wspó³pracowa-
³o mu siê z w³adzami lokal-
nymi szczególnie na szczeblu 
gminy.  
 
        W imieniu mieszkañców 
gminy gratulujemy wyró¿nie-
nia i ¿yczymy ksiêdzu pra³a-
towi wielu ³ask Bo¿ych, zdro-
wia i si³y potrzebnej na ka¿dy 
dzieñ w pos³udze kap³añskiej. 


