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Mimo, że tegoroczne lato 

nie było łaskawe dla wielu 
rolników a zbiory w wyniku 
susz i późniejszych nadmier-
nych opadów były zdecy-
dowanie niższe niż zazwyczaj, 
to rolnicy godnie uczcili świę-
to plonów. Tegoroczne gminne 
dożynki odbyły się w Nakle 
12.09 br. Obchody rozpoczęły 
się uroczystym nabożeństwem 
w kościele parafialnym. Przed 
kościołem uformował się 
korowód, który przeszedł 
ulicami Nakła do namiotu przy 
ulicy Tarnowskiej. Na czele 
korowodu można było zoba-
czyć konnych jeźdźców oraz 
bryczki, na których zasiedli: 
Wójt Gminy Zygmunt Cichoń, 
Wicestarosta Krzysztof Wyz-
dak, ksiądz Józef Mrocheń i 
starostowie dożynek. Tuż za 
nimi w rytmie marsza kroczyła 
orkiestra dęta z Łowkowic. 
Kilkudziesięciu muzyków 
gwarantowało uroczystą opra-
wę. Za muzykami szły wys-
trojone przedszkolaki i ucznio-
wie szkoły podstawowej nio-
sące transparenty, na których 
można było przeczytać: „Na-
sze ołpy w bala grają, bo 
dziennie mlyko popijają” lub 
„Nołkielskie bobaski piją 
mleko z wielkiej flaski”. Za 
dziećmi ciągnął się orszak 
bogato przystrojonych przy-
czep z koronami żniwnymi 
poszczególnych sołectw. Nas-
tępnie wozy prezentujące 
scenki rodzajowe skwitowane 
komentarzem: ”Najpierw my 
kupowali w Peweksie, teraz 
kupujemy w biedronce i lum-
peksie” lub „Stare tradycje 
znikają, bo dziś w sklepach 
wszystko mają”. Szczególną 
uwagę przykuła prezentacja 
Kątów Op., odnosząca się do 
tegorocznej powodzi. Obrazo-
wało ją przerdzewiałe czółno 
starej łodzi oraz suche gałęzie 
i śmieci, pod którymi znaj-
dował się podpis „Tegoroczne 
plony z Kątów”. Wiele zainte-
resowania budziły stare ciąg-
niki i maszyny rolnicze, które 
po remoncie przeżywają swoją 
drugą młodość. Dużo śmiechu 
oglądającym dostarczyła scen-
ka „Wiejskie wesele”, w której 
bardzo ciekawie umalowany 
wąsaty pan, wyciągał co chwi-
lę z kufajki flaszkę i pociągał 
co rusz kilka łyków czegoś 

mocniejszego. Na holu ciągnął 
on Audi 80 w wersji Cabrio z 
parą młodą. Po nich gospo-
darstwo ekologiczne na czte-
rech kółkach, z dwiema pa-
niami, z których jedna doiła 
kozę, a druga maślnicą wyra-
biała masło. Okraszono to na-
pisem: „Kto mlyko kozie pije 
tyn się długo pożyje, a kto pije 
gorzoła tyn się dostanie pod 
łopata od kopidoła”. Za nimi 
jechały wiedźmy, które mie-
szając w swoim dymiącym ko-
ciołku wskazywały na swój 
sporych rozmiarów szyld gło-
szący: „Do tego kociołka chce-
my z sejmu jednego matołka, a 
z tego zrobimy smaczną zupka 
i będzie zadowolona cała pols-
ka chałupka”. 

W części oficjalnej sta-
rostowie Łucja i Józef Szłapa 
przekazali Gospodarzowi 
Gminy -   Wójtowi Zygmunto-
wi Cichoniowi dożynkowy 
bochen chleba, który zobo-
wiązał się, że uczyni wszystko 
aby nikomu tego chleba nie 
zabrakło - co też od razu uczy-
nił, roznosząc go wśród zebra-
nych na imprezie mieszkań-
ców gminy. Włodarz  Gminy 
w swoim krótkim wystąpieniu 
podkreślił trud rolników oraz 
wyraził  wdzięczność za ich 
trudną pracę. Następnie przy-
witał zaproszonych gości. 
Wśród nich nie zabrakło 
Wicestarosty Powiatu Opol-
skiego Krzysztofa Wysdaka, 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Rudolfa Urbana, księży 
proboszczy  i Radnych Gmin-
nych. 

      Program artystyczny 
rozpoczęła swoim koncertem 
Strażacka Orkiestra Dęta z 
Łowkowic pod batutą Wiktora 
Poloczka.  Potem na scenę 
wkroczyły rozśpiewane  i roz-
tańczone dzieci z miejscowej 
szkoły. Młodzi artyści podbili 
swym występem serca publi-
czności. Gorącą atmosferę 
zabawy potrzymał zespół Duet 
Karo i przygotował biesiad-
ników na główną atrakcję: 
występ Kabaretu Młodych 
Panów znanych ze szklanego 
ekranu. Bisom i oklaskom nie 
było końca. Impreza zakoń-
czyła się zabawą taneczną z 
zespołem Bravo. 

Impreza została współfi-
nansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi IV 
LEADER  Programu Rozwoju 

Obszarów  Wiejskich na lata 
2007-2013. Kwota dofinanso-
wania 22335,78 zł. 
 
Imprezę finansowo i rzeczowo 

wsparli: 
-Bank Spółdzielczy 

Krapkowice 
-Spółdzielnia Pracy Surowców 

Mineralnych Opole 
-Firma Kamex Sp. z o.o Opole 
-Przedsiębiorstwo LABTAR 

Tarnów Opolski 
-Zakład Usług Remontowo –

Budowlanych MALIK 
Przywory 

-Przedsiębiorstwo Handlowo –
-Usługowe WANDA Nakło 

-Firma Remontowo – 
Budowlana KOLASA Nakło 
-Piekarnia Tarnów Opolski 

 
Organizatorami tegorocznych 
dożynek byli: Rada Sołecka 
Wsi Nakło oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Tarnowie 
Op. 

Sołtys Wsi Nakło składa 
serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy w jaki kol-
wiek sposób przyczynili się do 
organizacji Święta Plonów. 


