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Pierwszoklasiści z 
Publicznego Gimnazjum w 
Tarnowie Op. 28.09.2011 r., 
na czwartej godzinie lekcy jnej 
zostali uroczyście przyjęci w 
poczet naszych gimnazjalis-
tów. 

Tym razem na zasko-
czonych uczniów czekał fa-
raon z całą swoja świtą. Mło-
dzież została poddana wielu  
próbom, które miały spraw-
dzić, czy podoła ona rozlicz-
nym obowiązkom oraz, czy  
będzie godnie reprezentować 
naszą szkołę. Wszystkie próby 
uczniowie przeszli pomyślnie i 
po wspaniałej zabawie – nad-
szedł moment powagi – ślubo-
wanie. 

Życzymy naszym no-
wym uczniom samych miłych 
chwil spędzonych w naszych 
murach, nawiązania nowych, 
wspaniałych przyjaźni oraz 
mnóstwa sukcesów w nauce. 

„Otrzęsiny” były tak-
że sprawdzianem (zdanym ce-
lująco) przez nowo wybrany 
samorząd uczniowski oraz 
przez jego opiekuna – panią 
Renatę Patolę. 
Ewa Pilarska – vice dyrektor 
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Święto Kartofla 
 
 Tak się złożyło w tym 
roku, że w Przyworach za-
równo dożynki parafialne, jak 
i tradycyjnie organizowane 
Święto Kartofla odbyły się w 
ty samym termin ie. Dodat-
kowym powodem do wspól-
nego świętowania był Mały 
Jubileusz Santexu. 

W niedzielę 18 wrze-
śnia gdy nabożeństwo dobie-
gało końca, załoga Kartofel-
festu dopinała wszystko na 
ostatni guzik. Na ławach po-
jawiły się ciasta, kawa i inne 
napoje, bo kto sobie wyobraża 
niedzielne popołudnie bez de-
seru? Pierwsi goście, nim za-
siedli do stołu, z zaskoczen iem 
przyglądali się lekko zdezelo-
wanemu "maluchowi" porzu-
conemu niby od niechcenia 
koło remizy. No ale o tym 
później. W tle zaczęła grać 
muzyka a konferansjer ogłosił 
rozpoczęcie Kartofelfestu! Za-
częto wykładać sałatki, ciaste-
czka, p lacki wytrawne i na 
słodko, wszystko czego dusza 
zapragnie - oczywiście z kar-
tofla! Nasi goście, kosztując 
tych pyszności, świętowali Ra-
zem z Iwoną Hasterok i jej 
formacją Santex, 5-lecie zało-
żenia grupy tanecznej. Trzeba 
dodać, że instruktorce jak i 
tańczącym dziewczynom nale-
ży się uznanie, ponieważ gru-
pa Santex jest jedną z naj-
bardziej utytułowanych forma-
cji tanecznych - o czym świad-

czą liczne dyplomy i puchary, 
które można podziwiać w Do-
mu Kultury. Dokonania Iwony 
i zespołu przedstawiono w 
formie programu telewizy j- 
 
 
 
 
 
 
 
 
nego z relacją na żywo!!! W  
ten oto sposób instruktorka 
udzielała wywiadu w "studiu 
nagraniowym", a prezenter 
Kiszka - grany przez naszą ko-
leżankę, również Iwonę – rela-
cjonował występy z Domu 
Kultury w Przyworach. Tym-
czasem na grillu pojawiły się 
pierwsze kiełbaski oraz ziem-
niaczki z masełkiem i rozma-
rynem mmmm... 

Wspomniany wyżej 
jubileusz nie był jedyną atrak-
cją dnia. Po występach tanecz-
nych przyszedł czas na pokazy 
ratownictwa drogowego – wła- 
 
 
 
 
 
 
 
 
śnie w tym celu został sprowa-
dzony wspomniany "maluch". 
Oprócz ochotników z naszej 
jednostki brali udział w poka-
zach ratownicy z Polskiego 

Czerwonego Krzyża, oraz 
ochotnicy z OSP Grudzice 
(serdeczne dzięki za wspar-
cie!). Takie pokazy naprawdę 
dają dużo do myślenia no i 
uświadamiają nam jak ciężka i 
odpowiedzialna jest praca ra-
townika... 

Furorę robiły, oprócz 
oczywiście pyszności, zrekon-
struowane pocztówki z dawny-
mi widokami Przywór (w dal-
szym ciągu do nabycia). Nie-
zastąpiony w roli przewodnika 
okazał się Henryk Gabor, któ-
ry z ogromną pasją wyjaśniał 
zainteresowanym co przedsta-
wiają poszczególne ilustracje 
na kartkach, niejednokrotnie 
opowiadając o historii Przy-
wór.  Uczta trwała do ostatnie-
go gościa zasiadającego na 
placu pomiędzy remizą a Do-
mem Kultury... Cieszymy się z 
pięknej pogody podczas festu, 
a także z obecności wielu  
mieszkańców! Ukłony kieru je-
my też w stronę tych, którzy  
podzielili się z nami swoimi 
domowymi specjałami z ziem-
niaków. 

Pomysł festynu wy-
szedł od Rady Sołeckiej, ale 
osób, które ten festyn zorgani-
zowały było oczywiście o wie-
le więcej. W tym miejscu pra-
gniemy podziękować wszyst-
kim ochotnikom, którzy poma-
gali nie tylko w organizacji ale 
też podczas prac porządko-
wych. Bez was byłoby napra-
wdę ciężko.     

          Agnieszka Okos 

Witamy wśród
gimnazjalistów

Dożynki sołeckie 
 
 Zwyczaj świętowania 
na zakończen ie żn iw jest tak 
stary jak uprawa ziemi. Bez 
względu na panujący nastrój, 
klimat, wyznawana religię lu-
dzie odczuwają potrzebę 
zwieńczenia swego trudu, po-
dziękowania naturze i bóstwu. 
W każdej wsi naszej gminy – 
oprócz udziału w Gminnych 
Dożynkach społeczność sołec-
ka organizuje swoje uroczys-
tości. 
 Najwcześniej i naj-
bardziej uroczyście w tym ro-
ku Święto Pierwszego Chleba 
obchodziły Walidrogi. 21 
sierpnia po mszy w kościółku  
filialnym pw. Świętego Krzy-
sztofa uroczysty korowód udał 
się na boisko, gdzie w obec-
ności zaproszonych gości wa-

lid rożanie świętowali zakoń-
czenie żn iw (o  szczegółach 
uroczystości można było prze-
czytać w poprzednim numerze 
naszego czasopisma). 
 Kilka sołectw: Tar-
nów Opolski, Miedziana, Ra-
szowa, zdecydowało się zor-
ganizować Dożynki Parafialne 
w tym samym dniu, co uro-
czystość gminną. Nadawanie 
sakralnego charakteru podzię-
kowaniu za plony podnosi ran-
gę święta. Uroczysta msza z 
takiej okazji jest podniosła, 
pełna symboliki. Ołtarze ozda-
bia się kwiatami, kłosami, wa-
rzywami i owocami. Korona 
żniwna zostaje z szacunkiem 
wprowadzona do świątyni i 
poświęcona. Pośród darów 
ofiarnych wiern i składają na 
ołtarzu p iękn ie przyozdobiony 
bochen chleba oraz różne 

artykuły żywnościowe, kosze 
owoców itp. Wszyscy rolnicy, 
ogrodnicy, sadownicy, hodow-
cy i pozostali ludzie p racy 
otrzymują specjalne b łogo-
sławieństwo. Kapłani w swych 
homiliach nawiązują do świę-
tości chleba i podkreślają zna-
czenie ludzkiej pracy. Nie-
rzadko upominają się o tych, 
którym „naszego powszednie-
go” nie starcza. 
 Uroczystości – poza 
terminem Gminnych Dożynek 
zorganizowali w Nakle 18 
września: Stowarzyszenie 
Przyjaciół Nakła, Rada 
Duszpasterska, Rada Sołecka, 
DFK i LZS. Był korowód, 
biesiada śląska, występy grup 
obrzędowych, tanecznych oraz 
dzieci szko lnych, a na koniec - 
zabawa. 
 Tego samego dnia 

odbyły się Dożynki Parafialne 
w Przyworach. Zazwyczaj 
podziękowanie za p lony odby-
wa się w tej wsi n ieco wcześ-
niej, w tym jednak roku połą-
czono je z „Kartoffelfestem” 
(patrz tekst „Święto Kartof-
la”). 
 W ostatnią niedzielę 
września swoją uroczystość 
miały Kosorowice . I tu, było  
to święto parafialne, z uro-
czystą sumą w kościele pw. 
Św. Jana Nepomucena. 
 Najd łużej, ze względu 
na kłopoty zdrowotne księdza 
proboszcza, zwlekali z organi-
zacją Dożynek Parafialnych 
mieszkańcy Kątów Op. Tu  
podziękowania Bogu, Naturze 
i ludzkiemu trudowi złożono w 
dniu 2 październ ika. 
Na podst. Informacji sołtysów; 
Oprac. I.Zielonka 


