
Zabawa andrzejkowa 
 

y zdążyć przed adwen-
tem, już 26 listopada 2011 

w Domu Spotkań w Nakle 
odbyła się zabawa andrzejko-
wa organizowana przez tam-
tejszą Radę So łecką. Ku  zas-
koczeniu organizatorów im-
preza trwała do późnych go-
dzin nocnych, a to znaczy, że 
była bardzo udana. Tradycyj-
nie o godz. 23: 00 był 
Walczyk Andrzejkowy, pod-
czas którego można było na-
być za dowolną opłatą ba-
beczkę z wróżbą. Było sza-
leństwo, tańce i wróżby. Ten, 
kto spędził andrzejki w Nakle, 
na pewno miło będzie je wspo-
minał. „Zapraszamy za rok” - 
zachęcają organizatorzy. Nale-
ży zaznaczyć, że dochód z za-
bawy Rada Sołecka przezna-
czyła na współfinansowanie 
imprezy miko łajkowej dla 
dzieci z Nakła.   Sylwia Kuznik 
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
 

rzy Kościele pw. Świętych 
apostołów Piotra i Pawła 

w Nakle 27 listopada miał 
miejsce kiermasz świąteczny. 
Od godziny 8 do 17 można 
było zakupić tam stroiki 
świąteczne wykonane przez 
dzieci z przedszkola i szkoły  
podstawowej z Nakła. Poza 
dekoracjami sprzedawano do-
mowe wypieki m.in. piern iczki 
świąteczne. Dla rozgrzania 
serwowano oczywiście grzań-
ca świątecznego a na nieco 
młodszych czekała herbatka. 
Organizatorem tego wydarze-
nia była Rada Rodziców 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałem Przedszko l-
nym w Nakle.    Sylwia Kuznik 
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Weihnachts markt  
w Przyworach 

 
Krok po kroku,  

krok po kroczku, 
Najpiękniejsze  

w całym roczku, 
Idą Święta, idą Święta… 

 
 w zasadzie biegną! Żeby 
tradycji stało się za dość, 

jak co roku w połowie ad-
wentu, zorganizowany został 
kolejny Weihnachtsmarkt w 
Przyworach. Zmarznięci goś-
cie zasied li w świątecznie 
udekorowanych namiotach i 
rozkoszowali się słodyczami 
przygotowanymi przez mamy 
przedszko laków i dzieci ze 
szkoły podstawowej oraz grza-
nym winem - bez niego nie 
mógłby się odbyć żaden festyn 
w tym zimowym czasie.  

Wnętrze Domu Kul-
tury rozbłysło wielobarwnymi 
światełkami, każdy kto wcho-
dził do środka mógł poczuć 
bliskość nadchodzących świąt. 
Najmłodsi przyworzanie z po-
mocą swoich rodziców zrobili 
stroiki na nasz mały jarmark. 
Przedszko laki również su-
miennie przygotowały się do 
części artystycznej. Urocze 
maluszki z wielkim przejęciem 
wyrecytowały wierszyki i ode-
grały przedstawienie o tema-
tyce oczywiście związanej z 
nadchodzącymi Świętami Bo-
żego Narodzen ia. Stoiska 
przygotowała również szkoła 

podstawowa i gimnazjum. W 
całej sali unosił się charak-
terystyczny zapach - zupełnie 
jakbyśmy byli w choinkowym 
lesie. Feeria barw ozdób cho-
inkowych, bibelotów i małych 
wykonanych ręcznie upomin-
ków przyprawiała o zawrót 
głowy. Swój debiut na 
Weihnachtsmarkcie miało  
również Stowarzyszenie „Na-
sze Przywory”, które pochwa-
liło się kilkoma zdolnymi 
członkin iami, prezentującymi 
swoje rękodzieła na stoisku 
stylizowanym na wig ilijny 
stół. 

Przy okazji wspom-
nijmy o strażakach – ochot-
nikach z OSP Przywory. Dzień  
wcześniej, z samego rana, wy-
ruszyli oni na poszukiwania 
jemioły. Z relacji jednego z 
nich dowiedziałam się, że było  
to nie lada wyzwanie! Bo jak 
coś robić to, dobrze - więc i 
jemioła nie mogła być byle 
jaka, ale świeża, zielona i 
rozłożysta. Tylko te, które 
przeszły wstępną selekcję, 
mogły zostać ścięte, by póź-
niej zdobić domy naszych 
gości. 

Podziękowania i wy-
razy uznania należą się człon-
kom Koła Mniejszości Nie-
mieckiej. Z ich środków sfi-
nansowano część ozdób, które 
posłużyły wytworzeniu świą-
tecznego nastroju. Także oni 
zadbali aby czas przy kawie i 
słodkościach umilał zebranym 
zespół Marvel, dopasowując 
swój repertuar do okazji. Nie 
zabrakło p ięknych polskich  
kolęd, a także tych śpiewanych 
w języku angielskim i nie-
mieckim. 

W radosnej atmosfe-
rze dzień powoli dobiegał koń-
ca. Mikołaj rozdawał słodycze, 
ufundowane przez stowarzy-
szenie „Nasze Przywory” i 
miejscowe DFK. Dla odmiany 
- po deserze – furorę robiły 
grillowane kiełbaski, a na pla-
cu między Domem Kultury a 
kościołem rozpalone zostały 
charakterystyczne dla przy-
worskiego festu małe ogniska, 
przy których można było  
ogrzać zmarznięte dłonie. Nie 
zapomniano również o najstar-
szych mieszkańcach Przywór. 
Zawitał do nich Mikołaj z 
małymi słodkimi upominkami 
w ręczn ie malowanych tor-

bach, które przygotowały zdol-
ne przyworzanki! 

A na koniec jeszcze 
dodam, że zgrana ekipa wo-
lontariuszy oraz członków Ra-
dy Soleckiej - z Pan ią Sołtys 
Lidią Urban na czele – spra-
wiła, że z pozoru szara nie-
dziela stała się najgorętszą i 
najbardziej kolorową niedzielą 
od ostatniego w naszej miejs-
cowości święta. 
Dzięki Wam wszystkim!Bez 
Was drodzy goście nie byłoby 
tak dobrze jak jest!!! 
                        Agnieszka Okos 
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Marcinkowa tradycja 
 

zień 11. listopada to 
polskie święto narodowe.  

Mieszkańcy naszego regionu 
wiedzą  również, że tego dnia 
w szczególny sposób ws pomi-
na się św. Marcina, biskupa z 
Tours. A w jaki sposób or-
ganizuje się obchody Dnia ś w.  
Marcina?O tym doskonale 
wiedzą mieszkańcy Kątów 
Opolskich, bowiem już od 
kilku lat tradycja ta jest tam 
pielęgnowana. 
 Również w tym roku  
mieszkańcy Kątów Opolskich, 
a także  goście z pobliskich  
miejscowości, zgromadzili się  
w piątkowe popołudnie w 
kościele parafialnym pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, 
by rozpocząć uroczystość, na 
którą przybył nawet były pro-
boszcz tutejszej parafii, ks. 
prałat Gerard Sobotta. Zgro-
madzonych powitał obecnie 
pełniący tę funkcję  proboszcz, 
ks. Francis zek Paszek i opo-
wiedział krótko o  św. Marcinie.  
Następnie dzieci z tutejszej 
szkoły przedstawiły bardzo  
ciekawy program artystyczny 
w języku polskim i n iemiec-
kim. Odczytany został życio-
rys św. Marcina. Można się 
było z niego dowiedzieć, iż 
święty znał wcześniej datę 
swojej śmierci. Nie mogło  
zabraknąć również przedsta-
wien ia legendy o świętym, gdy 
jeszcze jako żo łnierz legii 
rzymskiej podzielił się swoim 
płaszczem z ubogim. Młodzi 
aktorzy udowodnili, że w kun-
szcie teatralnym nie mają so-
bie równych, jednak najpięk-
niej zaprezentowali się naj-
młodsi wyśpiewując piosenki 
o biskupie z Tours. Nie zabrak-
ło także akcentu modlitewnego 
- dzieci odczytały wezwania 
modlitwy wiernych. 
 Ubogaceni doznania-
mi artystycznymi zgromadzeni 
wyruszyli następnie w pocho-
dzie po miejscowości. Obok 
barwnych lampionów najważ-
niejszym elementem pochodu 
była postać jeźdźca na koniu, 
symbolizująca patrona dnia.  
Niezastąpionym uczestnikiem 
całego przedsięwzięcia okaza-
ła się  orkiestra, która w tym 
roku po raz p ierwszy  przygry-
wała uczestnikom  „Marcin-
ków” - jak p rzy jęto w Kątach 
nazywać tę uroczystość.  Roz-

śpiewani i weseli uczestnicy 
dotarli w końcu pod dom para-
fialny, gdzie czekały na nich 
rogale świętomarcińskie oraz 
ciepłe napoje. Tradycyjnie 
każdy mógł również upiec 
sobie kiełbaskę przy ognisku. 
 Obchody dnia św. 
Marcina stały się już w Kątach  
tradycją – nie dziwi to, gdyż 
jest to okazja do spotkania 
przedstawicieli wszystkich po-
koleń, którzy wspólnie  mogą 
miło spędzić  czas. Dzięki tu-
tejszemu kołu  Mniejs zości 
Niemieckiej obyczaj ten może 
być pielęgnowany. Całe spot-
kanie odbyło się w ramach  
projektu „Konsolidierung der 
Begegnungsstätten” organizo-
wanego przez Związek Nie-
mieckich Stowarzyszeń Spo-
łeczno-Kulturalnych w Polsce 
(Verband der sozial-kulturellen  
Gesellschaften in Polen). 
Sylwia Michala, DFK Kąty Op. 
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