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     Dożynkowe bochny chleba i płody rolne zebrane z gierałtowicjkiej ziemi w tym roku poświęcone 
zostały w kościele p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach podczas nabożeństwa 
dziękczynnego, które zainaugurowało tegoroczne gminne święto plonów. Mszę św. odprawiono 
21 września o godz 14.00, a sprawował ją proboszcz miejscowej parafii, ks. Marian Kasperczyk  w asyście 
ks. Antoniego Wyciślika z Przyszowic i ks. Michała Wolińskiego z Paniówek.

Wszystkim osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania tegorocznych Gminnych Dożynek w sołectwie 
Gierałtowice oraz tym, którzy czuwali  nad ich bezpiecznym przebiegiem (policja, strażacy, służby medyczne), organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania. Listę sponsorów i darczyńców zamieszczamy na 2 stronie dożynkowego dodatku specjalnego.

/Tekst i foto: Jerzy Miszczyk/

        o nabożeństwie przed świątynią uformowano korowód, na którego czele 
stanęła Orkiestra Dęta OSP Przyszowice pod kierownictwem Henryka 
Mandrysza. Przy dźwiękach muzyki kolorowy pochód skierował się w stronę 
placu Targowego w Gierałtowicach - głównej areny uroczystości 
dożynkowych. 
„Panie Gospodarzu”, ta tradycyjna pieśń dożynkowa wykonana przez 
połączone chóry gminy Gierałtowice pod batutą Beaty Stawowej, dała sygnał 
do rozpoczęcia uroczystości. Wójt gminy Joachim Bargiel w krótkich, acz 
serdecznych słowach powitał wszystkich mieszkańców gminy i gości 
przybyłych na święto plonów. Podziękował i wyraził uznanie dla rolników za 
ich trud i ciężką pracę, która przyczyniła się do tego, iż ziemia znowu wydała 
bogate plony. Per scientiam ad salutem (Przez wiedzę do zdrowia) - rozwinięcie 
tej łacińskiej sentencji było tematem przewodnim dalszej części wystąpienia.  
Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił również przewodniczący Rady 
Gminy Gierałtowice, Piotr Szołtysek. W chwilę potem starostowie dożynek  
Irena Rusin i Jan Pilny złożyli na ręce wójta dorodny bochen chleba upieczony 
z tegorocznego ziarna. 
Tę piękną ceremonię spod dachu olbrzymiego namiotu ustawionego przed 
sceną obserwowali licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy oraz przybyli na 
dożynki goście. W ich gronie znaleźli się posłowie: Jan Kazimierczak, 
Mirosław Sekuła, Andrzej Sośnierz. Gminne święto plonów swoją obecnością 
zaszczycił również Jan Stokłosa - dyrektor Centrum- Zach. Knurów Kompanii 
Węglowej SA.
Dożynki są okazją do uhonorowania wyróżniających się rolników, to właśnie 
ceremonia wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” była kolejnym 
punktem programu uroczystości. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie 
otrzymali: Eugeniusz Nocoń z Chudowa, Rafał Nocoń z Chudowa, Joanna 
Urbanik z Gierałtowic, Adolf Capek z Gierałtowic, Tadeusz Muszelok 
z Gierałtowic, Anna Promny z Paniówek, Urszula Woźnica z Paniówek, 
Eugeniusz Kuchta z Przyszowic, Władysław Rusin z Przyszowic.
  

P Odznaczenia wręczał wójt Joachim Bargiel i przewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice Piotr Szołtysek oraz sołtysi: Gerda Czapelka, Małgorzata Domin, 
Józef  Posiłek  i Zygmunt Szołtysek. 
Kolejną odsłoną uroczystości było przekazanie małej korony (symbolu 
ciągłości dożynkowej tradycji) przez sołtysa  Gierałtowic Gerdę Czapelkę, 
sołtysowi Paniówek Małgorzacie Domin, która w przyszłym  roku będzie 
gospodarzem gminnego święta plonów. Ten symboliczny akt zakończył 
oficjalną część uroczystości, a dał początek części artystycznej.
Jednak nie tylko występy były jedyną rozrywką tego dnia na placu Targowym. 
Chętni  mogli oglądać wystawy drobnego inwentarza, obejrzeć z bliska korony 
dożynkowe wykonane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich, odwiedzić 
stoiska serwujące regionalne przysmaki, czy wreszcie skorzystać z możliwości 
przejażdżki konnej. Namiot GCI, w którym odbywały się Małe Targi Pracy, 
stworzył okazję do połączenia przyjemnego z pożytecznym. Zainteresowani 
mogli tu zapoznać się z bogatą ofertą zatrudnienia i uzyskać na ten temat 
odpowiednie informacje.     
Koncert chórów z terenu gminy Gierałtowice otworzył część rozrywkową 
dożynek. Po chórzystach wystąpiły znane i lubiane zespoły: Hajer Kapela 
i Jambo Africa. Gorące rytmy rozgrzały zgromadzoną publiczność na przekór 
pogodzie, która w ten dzień nie rozpieszczała uczestników  bezchmurnym 
niebem i przyjemną temperaturą. W tej sytuacji gminny supernamiot zdał 
egzamin w 100 procentach, zapewniając publiczności schronienie przed 
mżawką i komfort biesiadowania w suchych ubraniach. Z przyczyn 
pogodowych przyspieszono również pokaz ogni sztucznych, który pierwotnie 
miał wyczerpać dożynkowy kosz atrakcji.                          
W dalszej części wieczoru aura okazała się na tyle łaskawa, że zabawę 
kontynuowano przy tanecznych melodiach zespołu Blue-Mix. Skoczne rytmy 
szybko porwały publiczność do tańca. Impreza zakończyła się w późnych 
godzinach wieczornych. A jak się bawiono? Najlepiej o tym wiedzą 
wypolerowane deski parkietu i zdarte trzewiki tancerzy.                      
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1.   Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
2.   Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Produkcyjno 
      Handlowo Usługowe „Stein Metal” Tomasz Kozik 
3.   Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo - Produkcyjne Maria Szołtysek
4.   Zakład Remontowo Budowlany Piotr Janicki i Jacek Janicki
5.   Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe Andrzej Kostrz
6.   Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „Smolnik”
7.   Gospodarstwo Rolne Jolanta i Marek Błaszczyk
8.   Firma Jamar Michał Jałowiecki
9.   Firma „Bryzik” Henryk Bryzik
10. „Auto-Trans” Piotr Jojko
11.  Artur Tomiczek 

12. Firma Handlowo Usługowa „Mistral” Jan Szukała
13. Spółka Jawna Domin Telekomfort
14. „Anter” APS Auto Perfekt Serwis Stefan i Teresa Pakura
15. Studio Urody Venus Adrianna Sadecka
16. Kółko Rolnicze z Gierałtowic
17. „Klimaty” Grzegorz Pietrowski
18. Mirosława Bałuszyńska
19. Marcin Gatner
20. Lucjan Mryka
21. Teodor Gilner
22. Cukiernia Teresa Czech
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