
„Kto pracuje pod palącym słońcem, ten będzie jadł w cieniu” - to angielskie przysłowie trafnie charakteryzujące życie i pracę 
rolników było mottem tegorocznego gminnego Święta Plonów, które odbyło się 30 sierpnia w Paniówkach.   
Dożynkowymi bochnami chleba, upieczonymi ze zboża wyrosłego w tym roku na ziemiach gminy Gierałtowice, obdzieleni zostali 
przedstawiciele kościoła i władz gminy.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom, firmom i instytucjom, których działania przyczyniły się do zorganizowania Gminnych 
Dożynek w Paniówkach. Równie serdecznie dziękujemy: strażakom, policji i służbom medycznym za czuwanie nad ich bezpiecznym przebiegiem.

Organizatorzy dożynek

Uroczystości zainaugurowało poświęcenie koron 
dożynkowych. Ceremonia odbyła się na placu obok 
Parku Joanny w Paniówkach. Święcił proboszcz miej-
scowej parafii, ks. Michał Woliński. Następnie zebrani 
udali się do kościoła pw. św. Urbana, aby wziąć udział 
w nabożeństwie dziękczynnym. Mszę św. sprawował 
ks. Michał Woliński w asyście ks. Antoniego Wyciślika 
z Przyszowic i ks. seniora Jana Kurpasa z Paniówek. 
Jej uroczysty charakter podkreślił udział licznych 
pocztów sztandarowych. Piękną oprawę muzyczną za-
pewniły połączone chóry z wszystkich sołectw gminy 
Gierałtowice.
Po zakończeniu nabożeństwa przed kościołem zaczęto 
formować korowód dożynkowy. To odwieczny rytuał 
święta plonów. Barwny pochód wyruszył w stronę 
placu szkolnego w Paniówkach, gdzie miała miejsce 
druga odsłona uroczystości dożynkowych. Prowadziła 
go Orkiestra Dęta OSP w Przyszowicach pod dyrekcją 
Henryka Mandrysza. Zebrana na trasie publiczność 
gorąco oklaskiwała jego uczestników. Jak zwykle naj-
większy entuzjazm wzbudzały rodzajowe scenki zain-
stalowane na przewoźnych platformach. Podziwiano 
fantazję, dowcip oraz polot ich autorów i aktorów 
zarazem. Zachwyt wywołał również wzlot gołębi po-
cztowych wypuszczonych przed trybuną honorową. 
Podkreślić należy, że na całej trasie przemarszu miesz-
kańcy Paniówek ozdobili swoje posesje ciekawymi 
motywami dożynkowymi. Wszystko to łącznie z po-
godą sprzyjało wspaniałej atmosferze największego 
w roku święta rolników.
Kulminacja oficjalnych uroczystości miała miejsce na 
placu przed szkołą w Paniówkach. Wśród publiczności 
zgromadzonej pod namiotami zasiedli goście hono-
rowi dożynek. Obecni byli m.in.: Krystyna Szumilas - 
sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 
Adam Matusiewicz - wicewojewoda śląski, Jan Kazi-
mierczak - poseł RP, Mirosław Sekuła - poseł RP, 
Andrzej Sośnierz - poseł RP, Ladislav Kryštof - staro-
sta z czeskiego Uherskyego Brodu, Czesław Jakubek -

burmistrz Sośnicowic, Roman Włodarz - prezes ŚIR, 
Waldemar Dombek - członek Zarządu Powiatu 
Gliwickiego, Krystyna Kręgiel - kierownik Placówki 
Terenowej  KRUS. 
Na ręce wójta gminy Gierałtowice Joachima Bargiela 
złożono okolicznościowe listy z gratulacjami i życze-
niami od wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka 
i eurodeputowanej Małgorzaty Handzlik.   

Tradycyjne pieśni dożynkowe: „Plon, niesiemy plon” 
i „Panie Gospodarzu”, wykonane przez połączone 
chóry gminne pod dyrekcją Beaty Stawowej były 
zapowiedzią wystąpienia gospodarza dożynek  - wójta 
gminy Gierałtowice, Joachima Bargiela. 
Wójt powitał wszystkich uczestników i gości Święta 
Plonów. Podziękował rolnikom za ich trud włożony 
w uprawę ziemi. Kto pracuje pod palącym słońcem, ten 
będzie jadł w cieniu - to angielskie przysłowie było 
motywem przewodnim jego przemówienia.  
Wkrótce potem starostowie dożynek - Zofia Woźnica 
i Krzysztof Wilk z Paniówek przekazali na ręce wójta 
dorodny bochen chleba, wypieczony z tegorocznego 
ziarna.
W dalszej części uroczystości dożynkowych okoli-
cznościowe przemówienia wygłosili: Piotr Szołtysek - 
przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice i Roman 
Włodarz - prezes Śląskiej Izby Rolniczej. 
Symbolem ciągłości dożynkowej tradycji jest zwyczaj 
przekazywania małej korony dożynkowej. Małgorzata 
Domin - sołtys Paniówek, przekazała ją Zygmuntowi 
Szołtyskowi - sołtysowi Przyszowic. Bowiem to sołec-
two będzie organizatorem przyszłorocznego gminne-
go Święta Plonów. Nie obyło się również bez uhono-
rowania wyróżniających się rolników. Odznaczenia 
„Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Józef Czapelka, 
Artur Nocoń i Zbyszek Gabor z Chudowa. Jerzy Polok, 
Katarzyna Kleczka i Zbigniew Sado z Gierałtowic. 
Józef Mrozek, Anna Paszek i Maria Woźnica 
z Paniówek oraz Regina Krzysteczko z Przyszowic.
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Odznaczenia wręczał wójt Joachim Bargiel w towa-
rzystwie sołtysów: Małgorzaty Domin z Paniówek, 
Gerdy Czapelki z Gierałtowic, Józefa Posiłka z Chu-
dowa i Zygmunta Szołtyska z Przyszowic.

Ciężki orzech do zgryzienia miała w tym roku Kapi-
tuła Konkursu na „Najpiękniejszą Koronę Dożynko-
wą”. Po długich naradach eksperci doszli do wniosku, 
że wszystkie są piękne. Werdykt w takim wypadku 
mógł być tylko jeden. Miejsca drugiego nie przyzna-
no, a pierwszym obdarowano wszystkie korony.     
Dożynki były świetną okazją do wręczenia nagród 
laureatom konkursu fotograficznego pt. „Śladami 
Rolnika”. Nagrody wręczali wójt Bargiel i przewo-
dniczący RG Piotr Szołtysek. Otrzymali je: Sławomir 
Majka - I m,  Adam Benek - II m, Maksymilian Benek 
- III m i Paulina Gajewska - wyróżnienie. Ceremonia 
ta wyczerpała program oficjalnej części Święta 
Plonów. W czasie jego trwania tradycyjnie już swój 
namiot ustawiło Gminne Centrum Informacji, orga-
nizując  pod jego dachem  „Małe Targi Pracy”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy dro-
bnego inwentarza. Uczestnicy i goście dożynek mogli 
skorzystać również z bogatej oferty gastronomicznej. 
W licznych punktach serwowano regionalne przy-
smaki.  
Tymczasem sceną zawładnęli artyści. Program  otwo-
rzył znany m.in. z Listy Śląskich Szlagierów zespół 
Kamraty z Paniówek. W dalszej części wystąpiła 
gwiazda wieczoru - zespół Magic of Boney M. 
Po nich mocno rozgrzaną już publiczność bawił 
B.A.R. z Paniówek. Wyjątkowo uroczysty charakter 
dożynkowej zabawy podkreślił pokaz ogni 
sztucznych, które przez kilka minut pięknie świeciły 
na wieczornym niebie nad Paniówkami. 
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. 
Do tańca grał  zespół  Blue-Mix.   

Tekst i foto: J. Miszczyk

1.   Andrzej Kostrz - Chudow
2.   ANTER S. C. Teresa i Stefan Pakura - Paniówki
3.   Apteka św. Barbary Lucjan Matera - Gierałtowice
4.   Artur Tomiczek - Gierałtowice
5.   Auto-Trans Piotr Jojko - Gierałtowice
6.   Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. 
7.   Eko-Flora System S. C. - Przyszowice
8.   Firma Handlowo-Usługowa Mistral Jan Szukała - Paniówki
9.   Firma Jamar Michał Jałowiecki - Przyszowice
10. Gospodarstwo Rolne Jolanta i Marek Błaszczyk - Przyszowice

11. Henryk Bryzik - Gierałtowice
12. Instal Sanit - Paniówki
13. Kółko Rolnicze w Paniówkach
14. Metropolis Investments Sp. z o.o. -  Katowice
15. Ogrodnictwo Czesław Bednarek - Paniówki
16. Opel Kanclerz Sp. z  o.o. -  Przyszowice
17. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy - Knurów
18. Protech Dylus Marek - Paniówki
19. Ślusarstwo, Elektromechanika, Wulkanizacja Jan Tabath - Paniówki
20. Telekomfort Sp. Jawna - Paniówki
21. Drog-Bus Bogusław Łożyński - Paniówki
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Kołocz na dożynki ufundowali: 

Franciszek Nowak i Łucjan Mryka z Paniówek, 
Mirosława Bałuszyńska z Chudowa oraz Bronisław 
Jezusek i Teresa Czech z Gierałtowic.

Sponsorzy dożynek gminnych w Paniówkach


