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akich dożynek Przywory 
jeszcze nie miały, a i - jak 

wieść powiatowa niesie – 
starostwo rzadko widuje. Gos-
podarze i organizatorzy zebrali 
niezły plon podziękowań i 
komplementów. Należało im 
się!  
           Uroczystość rozpoczęła 
się w sobotę 15 września. Już 
o godzinie 10 Stowarzyszenie 
„Nasze Przywory” zorganizo-
wało okolicznościowe spotka-
nie z młodymi piłkarzami oraz 
dziećmi spragnionymi ruchu i 
zabawy. Członkowie Football 
Academy zademonstrowali 
swym kolegom jak  pracują w 
czasie treningów (a starali się 
bardzo, żeby wypadło wszyst-
ko pokazowo i efektownie). 
Później rozegrano miniturniej 
oraz zabawy plastyczne. Nad-
wątlone zapasy sił zostały 
uzupełnione smakowitościami. 
Po wspólnym poczęstunku 
młodzi adepci „piłki kopanej” 
poczuli się na powrót pełni 
mocy i energii, więc ponownie 
stanęli na pozycjach, by po-
czuć się jak bliźniacze wcie-
lenie Roberta Lewandowskie-
go. 

Na placu przy ul. 
Powstańców Śląskich, gdzie 
odbywały się główne uroczys-
tości na długo przed Świętem 
rozstawiły się karuzele i  stra-
gany, stanęły namioty biesiad-
ne. Tam właśnie o 16.00 przy-
były dzieci z przyworskiego 
przedszkola, by na estradzie  
 
 
 
 
 
 
 
 
zaprezentować swój program 
dożynkowy. Później przed na-
miotem rozpoczął się Turniej 
Sołectw. Do walki o tytuł 
SUPERSOŁECTWA i Puchar 
Wójta Gminy (przechodni) 
stanęło 7 reprezentacji z sołty-
sami na czele. Choć turniej 
miał charakter rozrywkowy, a 
konkurencje były „śmieszne i 
ucieszne”, walczono z wielkim 
zapałem do upadłego. (Często 
dosłownie! Patrz zdjęcia.) Je-
dnakowoż żaden z uczestni- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ków nie poniósł szkody na 
ciele – choć nie obyło się bez 
uszczerbków na dobrym mnie-
maniu o sobie. Ostatecznie 
zwyciężyła najmłodsza z ekip 
– raszowska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tego dnia prezento-

wały się jeszcze zespoły tane-
czne z naszej gminy w „Tane-
cznym zawrocie głowy”. Wie-
le przyjemności dostarczył 
słuchaczom występ zespołu 
„Dwie Korony”. Wielu obec-
nych nuciło wraz z muzykami 
znane i lubiane przeboje 
„Czerwonych Gitar”,  jak się 
okazuje – opierające się wszel-
kim przemijającym muzycz-
nym modom. Na koniec zespól 
„Victoria” grał do tańca.  

Przez cała sobotę i 
wczesny niedzielny ranek mie-
szkańcy Przywór dekorowali 
swoje obejścia, wykonywali 
instalacje i na każdy możliwy 
sposób upiększali swoją wieś. 
Praca wrzała też w namiocie, 
w Domu Kultury, w domach i 
każdym miejscu, któremu 
przypadła rola w tej uroczys-
tości. O 10.30 pod kościół 

zaczęły podjeżdżać reprezenta-
cje gmin z całego powiatu. 
Korony z sołectw wybranych 
do występowania w imieniu 
tych gmin zostały wystawione 
przed świątynią. Uroczystą 
mszę dziękczynną Grocie Lur-
dzkiej koncelebrowali: Biskup 
Diecezji Opolskiej ks. Andrzej 
Czaja, Kapelan Diecezjalnego 
Duszpasterstwa Rolników Ks. 
Hubert Janowski oraz Pro-
boszcz Parafii pw. Matki Bos-
kiej Anielskiej ks. Józef Kacz-
marczyk. Podniosła liturgia, 
uroczysta homilia, błogosła-
wieństwa, podziękowania or-
kiestra towarzysząca okolicz- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nościowym pieśniom – wszy-
stko to tworzyło niezwykły 
klimat nabożeństwa, w którym  
splatają się ze sobą praca i 
modlitwa, wdzięczność i proś-
ba, współdziałanie ludzi, przy-
rody i Opatrzności. 

Spod kościoła ruszył 
barwny korowód. Na początku 
gospodarze dożynek – Starosta 
Powiatu Opolskiego Henryk 
Lakwa i Wójt Gminy Tarnów 
Opolski Krzysztof Mutz z 
duchownymi i najznaczniej-
szymi gośćmi. Za nimi podą-
żali wójtowie gmin i towarzy-
szące im osoby oraz delegacje 
zagraniczne z Niemiec i Ukra- 
 
 
 
 
 
 
 
 
iny. Dalej jechały korony i ich 
asysta z gmin składających się 
na powiat opolski, a później 
reprezentacje sołectw z naszej 
gminy. Jak to jest w zwyczaju  
 
 
 
 
 
 
 
 

nie brakowało dowcipnych 
scenek rodzajowych, transpa-
rentów, instalacji i wszelkiej 
maści przebierańców. Podczas 
przemarszu korowodu spiker 
przedstawiał kolejnych uczest-
ników i komentował całe 
zdarzenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uroczysta część ob-

rzędowa przebiegała zgodnie z 
pradawnym obyczajem i miej-
scowymi zwyczajami. Staro-
stowie Dożynek – Łucja i Nor-
bert Gajdowie, wręczyli Gos-
podarzom Dożynek zwycza-
jowe bochny chleba z pierw-
szego wypieku oraz małe pa-
miątkowe korony dożynkowe. 
Chlebem podzielono się z 
wszystkimi obecnymi na uro-
czystości. W przemówieniach 
okolicznościowych wspomina-
no przede wszystkim o boha-
terach i adresatach Święta 
Pierwszego Chleba – rolnikach 
i wytwórcach żywności, ich 
trudzie, poświęceniu, współ-
pracy z naturą i Opatrznością. 
Życzenia składał także, w 
imieniu delegacji z niemiec-
kiego Bad Blankenburg, bur-
mistrz tego miasta Frank 
Persike a także Katrina Olijnik 
– Sekretarz Powiatu Dolina na 
Ukrainie. Ukraińska delegacja 
przywiozła ze sobą w prezen-
cie tamtejsze obrzędowe ciasto 
– korowaj oraz pamiątkowe 
patery wykonane przez ucz-
niów jednej ze szkół rzemieś-
lniczych. Zagranicznych gości 
obdarowano przepięknie wy-
konanymi wiankami autorstwa 
jednej z mieszkanek Przywór. 

 
 
 
 
 
 
 
 
W części biesiadnej 

uroczystości wystąpił Mirek 
Jędrowski z zespołem. W 
przerwie biesiady z tym artystą 
ogłoszono wyniki konkursów 
dożynkowych.  

Niebywale uroczysty 
charakter miało wręczenie sta- 

T 

6 Gmina Tarnow Opolski 4  12


