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Nagrodzeni w konkursach 
NAJCIEKAWSZA PREZENTACJA: 

I miejsce: „Nakielskie Baby Boom” – Nakło 
„Łajba IIa” – Tarnów Opolski 

II miejsce: Przedszkole Publiczne Przywory 
i Publiczna Szkoła Podstawowa Kąty Opolskie 

III miejsce: 
- Filipinki – Kosorowice, - Polter Abynt – Miedziana 

- Unia Kobiet Wiejskich – Nakło 
 

NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE: 
I miejsce Zmodyfikowane Kury – Raszowa 

Jury przyznało też kilka wyróżnień. 
 

NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA: 
I miejsce ul. Łowiecka 2 
II miejsce ul. Wiejska 50 
II miejsce ul. Łowiecka 1 

Święto  
Pierwszego Chleba 

 

„Czego chcesz od nas 
Panie za Twe hojne dary…” 
pisał Mistrz z Czarnolasu. Py-
tanie to zadają sobie ludzie 
przynajmniej raz w roku, gdy 
przychodzi czas pożniwny. 
Czas obfitości, gdy należy 
okazać wdzięczność Stwórcy i 
Naturze za plony i docenić 
trud wszystkich pracujących 
przy produkcji oraz przetwór-
stwie żywności. Święto Plo-
nów sięga swą historią naj-
dalszych czasów ludzkiej cy-
wilizacji, a jego elementy – 
niezmienne od wieków – sta-
nowią o naszej łączności z po-
koleniami przodków. 

W gminie Tarnów 
Opolski co roku inne sołectwo 
bierze na siebie trud organi-
zacji Gminnych Dożynek. Te-
goroczne, 14 i 15 września, 
przypadło w udziale Miedzia-
nej. Już od jakiegoś czasu 
pierwszy dzień obchodów poś-
więcony jest współzawodnic-
twu międzysołeckiemu. Do 
Turnieju Sołectw karnie sta-
wili się sołtysi wraz z dobo-
rowymi drużynami. Pięknie 
prezentowali się ubrani w jed-
nobarwne koszulki, pełni ani-
muszu i wszyscy młodzi – bez 
względu na wiek!  

Jak zwykle konkuren-
cje pomyślane były tak, żeby 
dostarczyć - zarówno uczest-
nikom zmagań jak i widzom – 
maksimum rozrywki. Toczenie 
beli słomy i „tankowanie” na 
czas, zbijanie jajek batem, 
skakanie na „uchatych” pił-
kach czy przedzierzgnięcie się 
w roje pszczółek zbierających 
pyłek, redagowanie ogłoszeń 
na zadany temat… wszystko 
wśród salw śmiechu i przy 
gorącym dopingu. Nawet desz-
cz nie popsuł nikomu humoru! 
Najciekawszą jednak, wzbu-
dzającą najwięcej emocji, była 
konkurencja… dojenia krowy 
(jak prawdziwej, można zoba-
czyć na zdjęciu), do której 
zaproszono tez władze gminy i 
szacownych gości. Tu bez-
sprzecznym talentem wykazał 
się gość specjalny – burmistrz 
partnerskiego Bad Blanken-
burg Frank Persike. W ca-
łych zmaganiach, po wyrów-
nanej walce, zwycięskim zdo-
bywcą  miana Supersołectwa 
okazał się Tarnów Opolski, 

tytuł wicemistrzowski przy-
padł Walidrogom, a na III 
miejscu uplasowały się Koso-
rowice. Gratulujemy! 

Gdy zwycięzcy napa-
wali się chwałą, a wszyscy 
zawodnicy odpoczywali, sceną 
pod biesiadnym namiotem za-
władnęli członkowie różnych 
zespołów działających na tere-
nie gminy. Wszyscy mogli się 
pochwalić swoim dorobkiem i 
otrzymali zasłużone oklaski. 
Po nich do ćwiczenia ciała i 
ducha zachęcali karatecy z 
Akademii Sztuk Walki Tarnów 
Opolski. 

Koncert sióstr Chwał-
ka – Katarzyny i Klaudii był 
ostatnim - przed wieczorną za-
bawą - punktem bogatego pro-
gramu. Później i jeszcze póź-
niej w taneczną podróż zabrał 
wszystkich chętnych zespół 
Victoria. 

Dożynkowa niedziela 
podzielona była na część ob-
rzędową i biesiadną. Na długą 
trasę wyruszył barwny koro-
wód przedstawicieli wszyst-
kich miejscowości gminy, re-
prezentacji placówek oświato-
wych, organizacji i instytucji. 
Tradycyjnie na czele korowo-
du jechała orkiestra dęta Zak-
ładów Wapienniczych Lhoist 
SA oraz Gospodarz Gminy – 
Wójt Krzysztof Mutz wraz z 
gośćmi i Starostowie Doży-
nek - Cecylia i Jan Sparwa-
sserowie. Dożynkowe obrzę-
dy, choć niezmienne, określo-
ne obyczajem i utrwalone 
przez wieki, zawsze jednako-
wo wzruszają i radują. I tym 
razem nie zabrakło podnio-
słego nastroju i symbolicznych 
gestów. Po przemówieniach i 
podzieleniu się chlebem ze 
wszystkimi obecnymi, Gospo-
darz, Starostowie i Goście 
oddali scenę we władanie 
artystom. Najpierw orkiestra 
dęta łagodnie przeprowadziła 
słuchaczy od nastroju podnio-
słości do wesołej zabawy. Po 
niej na biesiadę zaprosił zespół 
Bajery. Podczas występów 
Komisja obradowała nad po-
działem nagród w Konkursie 
Koron Żniwnych oraz pozo-
stałych konkursach dożynko-
wych. Po występie ogłoszono 
wyniki i rozdano nagrody (wy-
ciąg z protokołu publikujemy 
w ramce obok). 

Z gorącym - jak zwy-
kle - przyjęciem spotkał się nie 

po raz pierwszy bawiący w 
naszej gminie kabaret RAK. 
Gdy Krzysztof Hanke z przy-
jaciółmi zakończył występ, 
nastąpiła bardzo podniosła 
uroczystość rozdania statuetek 
„Złotej Tarniny”. Były też 
kwiaty i gratulacje dla wszyst-
kich nominowanych i pamiąt-
kowa fotografia. (Relacja na 
stronie pierwszej.) Gdy zna-
mienici obywatele naszej gmi-
ny opuścili scenę, mikrofon 
przejęła Teresa Werner. Jej 

recital spotkał się z aplauzem 
wielbicieli, których spore gro-
no przybyło specjalnie, by po-
słuchać występu na żywo. 
Również niedzielny wieczór 
zakończył się zabawą tanecz-
ną. Tym razem przygrywał 
zespół Comodo. 

Dożynki 2013 przesz-
ły do historii. Przed zimą rol-
nicy i działkowcy mają jeszcze 
wiele pracy, a potem... Natura 
swoim rytmem (i kołem) się 
toczy... 

Święto


