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MĄKOSZYCE

Gminno-parafialne dożynki w Kuźnicy Grabowskiej (gmina Kraszewice) odbyły się 30 sierpnia. Rozpoczęły się mszą świętą polową przy
pomniku Jana Pawła II. Przewodniczył jej ks.
Tadeusz Małolepszy - proboszcz parafii Kraszewice, a towarzyszył mu ksiądz wikary Piotr
Wróbel.
Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy
z wieńcem przeszedł na stadion, gdzie miało miejsce oficjalne otwarcie obchodów. Pomysłowości mieszkańcom gminy Kraszewice nie można
odmówić, w korowodzie nie brakowało zabawnych scenek i przebierańców. Racławice częstowały kiełbasą ze świniobicia, sołectwo Kraszewice nr 3 (ul. Kwiatowa) świeżo upieczonym
chlebem, byli także siewcy i kosiarze z Mącznik
oraz... piesza pielgrzymka z Jeleni. Furorę robiła
platforma sołectwa Kraszewice nr 3 (ul. Sło-

Siedlików
Co prawda były to dożynki parafialne, ale
zorganizowane z taką fetą, że można je śmiało
porównać do gminnych obchodów święta
plonów.
Rolnicy z Siedlikowa w tym roku świętowali
w sobotę - 29 sierpnia.
Jak uczy tradycja, rozpoczęto mszą św.,
dziękując Bogu za chleb z tegorocznych zbóż.
Potem wszyscy udali się na plac przy sali OSP,
by bawić się i ucztować.
Niewątpliwie dzień ten uświetnili „Czajkowianie”. Oni to przygotowali obrzęd dożynkowy oparty na śpiewie i tańcu. Usłyszeliśmy
popularne przyśpiewki, przy dźwiękach których mieszkańcy Siedlikowa wręczyli chleb
gospodarzom tego święta - przedstawicielom
władz i sołtys wsi - Dorocie Derze. Ciekawym
i rzadziej na dożynkach spotykanym motywem

było obtańcowywanie dożynkowego wieńca.
Na dożynkach najważniejsi są starostowie.
Na siedlikowskich uroczystościach rolę tę pełnili: Magda Gruchot i Wiktor Stefański.
Pani Magda wraz z mężem prowadzi
10-hektarowe gospodarstwo. Specjalizują się
w hodowli bydła opasowego i trzody. Państwo Gruchotowie mają dwie córki - Martynę
i Kasię. Hobby pani Magdy to dobra książka.
Pan Wiktor gospodarzy na 120 hektarach.
Nastawiony jest na produkcję drobiu. Rocznie produkuje 30 tys. gęsi, 50 tys. kaczek, 60
tys. kurcząt. Ma dwie córki i czworo wnucząt.
Pasja pana Wiktora to myślistwo.
Artystycznym akcentem święta plonów były
śpiewne występy młodzieży. Jak na prawdziwą biesiadę przystało, nie zabrakło też jadła
i napojów.
Zwieńczeniem była zabawa taneczna.
A. Ł.

Starości dożynkowi:
Pani Aneta Gabryś z sołectwa Kuźnica Grabowska-Bigosy razem z mężem Marcinem i teściami
prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 27ha
(z dzierżawami 35ha). Ich gospodarstwo nastawione jest na hodowlę bydła mlecznego, opasów,
jałówek i cielaków. Główne uprawy to kukurydza,
łąki oraz mieszanki zbożowe.
Pan Zenon Kaźmierczak z Jaźwin wspólnie z żoną Grażyną prowadzą gospodarstwo
o powierzchni 33ha (z dzierżawami 70ha).
Główną ich działalność stanowi produkcja mleka
oraz hodowla bydła opasowego. Gospodarstwo
jest wyposażone w nowoczesną halę udojową.
Uprawiają głównie kukurydzę, zboża i łąki.

neczna), prezentująca obrady rządu. Na przyczepie zasiedli politycy: Komorowski, Tusk, Kalisz,
Palikot oraz Grodzka, sakramentu pokuty przy
okazji udzielał sam ojciec Rydzyk. „Dziś dożynki
są w Kuźnicy, przyjechali politycy, obradują tak
jak w rządzie czy po suszy dać pieniądze” - głosiło ich hasło przewodnie.
Uroczystość obrzędowa rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Przybyłych gości
przywitał wójt gminy Kraszewice, Paweł Koprowski. Następnie starostowie dożynek przekazali
gospodarzom chleb wypieczony z tegorocznego
ziarna oraz przepiękny wieniec dożynkowy upleciony przez mieszkańców sołectwa Kraszewice
nr 3. Gospodarze dożynek częstowali chlebem
wszystkich zgromadzonych gości. Starostami
dożynek byli: pani Aneta Gabryś i pan Zenon
Kaźmierczak, natomiast asystentami: p. Sylwia Nowak i p. Tomasz Bętkowski. Podziękowania oraz listę sponsorów odczytał sołtys Kuźnicy
Grabowskiej, p. Leon Owczarek.
Po zakończeniu obrzędu dożynkowego rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu zespołu
Zaprośnianki, Orkiestry Dętej OSP Kraszewice,
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Big Bend, Ogniska
Muzycznego GAMA oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej. O godzinie
19.00 wystąpił kabaret Teatr na Końcu Świata,
a następnie rozpoczął się koncert zespołu Besty.
Dla uczestników dożynek przewidziano pyszne
jadło, dobrze zaopatrzony bufet, grill, wystawy
i stoiska, a dla dzieci wesołe miasteczko, dmu-

chane zamki i trampoliny. Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna do białego rana.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego święta plonów.

Dożynki w gminie Kobyla Góra obchodzono uroczyście 30 sierpnia. Tym
razem odbyły się one w Mąkoszycach.
Zainaugurowała je msza św. dziękczynna w kościele parafialnym. Tuż po
niej korowód dożynkowy przemaszerował na boisko - poszczególne sołectwa
barwnie i obrazowo przedstawiły scenki
z życia polskiej wsi. Trzeba przyznać, że
pomysłów mieszkańcom gminy nie brakowało.
Największy entuzjazm wzbudziły
chyba hasła przytwierdzone do przyczep: „W Rybinie życie spoko płynie przy
herbacie, no i winie”, „Na krańcu gminy
mieszkamy i cywilizacji nie znamy, krowami pola oramy, kosą i sierpem plony
zbieramy, a cepem zboże młócimy”,
„Rolnik szuka żony! - sprzedam traktor,
sprzedam zboże i pojadę nad morze” czy
„Świat należy do młodzieży, stary robi,
młody leży”.
Zgodnie z wielowiekową tradycją
dożynki to przede wszystkim obrzęd

Asystenci:
Pani Sylwia Nowak z Kuźnicy Grabowskiej to
studentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Pomaga rodzicom w prowadzeniu 26-hektarowego gospodarstwa.
Pan Tomasz Bętkowski z sołectwa Kuźnica
Grabowska-Bigosy pracuje w jednostce wojskowej w Sieradzu. W wolnych chwilach pomaga
rodzicom w prowadzeniu 30-hektarowego
gospodarstwa.

chleba i wieńca. Starostowie dożynek - pani Sylwia Adamska z Ligoty
i pan Krystian Jakóbczak z Mąkoszyc, przekazali na ręce wójta bochny
chleba, wypieczone z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.
Rolnikom, za ich trud dziękował wójt
Wiesław Berski.
- Za wspaniały dar rolników, za
owoce pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, składam wam słowa największego

uznania. Dożynki są przede wszystkim
waszym świętem. Tak dawniej, jak i dziś
są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki pracy rolnika
trafia na nasz stół chleb.
O trudnym roku w rolnictwie mówił też
starosta
- Szczególny jest ten rok, bo od
początku nie układał się on najlepiej dla
rolników. Najpierw bezśnieżna zima,
następnie huragany i burze, później tropikalne miesiące letnie. Rolnik z powiatu
ostrzeszowskiego nie może powiedzieć,
że jest to udany dla rolnictwa rok. Jednak dożynki święcić trzeba, dziękczynienie składać.
Na smakoszy czekały dożynkowe
przysmaki i napoje (także wyskokowe).
A że tego dnia z nieba lał się żar, to rozchodziły się one w błyskawicznym
tempie.
W programie święta znalazły się
także: prezentacja muzyczna i kabaretowa zespołów Kobylogórzanie i Moherowe Berety, występ orkiestry dętej
z Czajkowa i towarzyszących jej mażoretek.
Sporo emocji wzbudził turniej sołectw.
Dojenie sztucznej krowy, sparing gladiatorek, najwolniejsza jazda na rowerze to tylko niektóre z zadań, z jakimi musieli
zmierzyć się reprezentanci poszczególnych wiosek. Ostatecznie w turnieju
zwyciężyli mieszkańcy Marcinek, II
miejsce zajęli przedstawiciele Ligoty,
trzecie miejsce wywalczył Ignaców.
Potem odbyło się losowanie nagrody
głównej loterii fantowej - roweru.
Zwieńczeniem
była
oczywiście
zabawa taneczna.
A. Ławicka

Podziękowanie

Organizatorzy dożynek w Marszałkach serdecznie dziękują wszystkim sponsorom za ofiarną pomoc
i życzliwość. Dzięki Państwa pomocy impreza mogła
mieć tak uroczystą oprawę.
Dziękujemy również mieszkańcom wsi Marszałki za
miłą, serdeczną atmosferę i owocne działania - mamy
nadzieję na dalszą współpracę. Słowa wdzięczności kierujemy także do księdza proboszcza za pięknie
odprawioną mszę świętą.

