
P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

Barwnie, pomys³owo i z ...gwiazd¹ -tak najkrócej mo¿na scharakteryzo-waæ do¿ynki w Jemielnicy. Programimprez zwi¹zanych z nimi by³ takbogaty i ró¿norodny, ¿e roz³o¿onyzosta³ na dwa dni � 2 i 3 wrze�nia, ale�wiêto Plonów obchodzono w nie-dzielê. By³a msza dziêkczynna zategoroczne zbiory, do¿ynkowe koro-ny z ka¿dego so³ectwa (na konkursdo Bierkowic pojedzie w tym rokukorona z Jemielnicy), i kolorowi prze-bierañcy w barwnym korowodzie, su-n¹cym przez od�wiêtnie przystro-jon¹ wie�. Zabawa by³a przednia. Tym

w Jemielnicy

bardziej, ¿e organizatorom uda³o siê�ci¹gn¹æ na wystêp prawdziw¹gwiazdê � Eleni.Obecni na do¿ynkach przedstawicie-le delegacji z naszych partnerskichgmin Wickede  (Ruhr) i Laubusch(Lauta) byli zachwyceni organizacj¹do¿ynek,  poziomem artystycznymwystêpuj¹cych zespo³ów oraz wy-strojem ulic i posesji na trasie koro-wodu. Organizatorzy - serdeczniedziêkuj¹ mieszkañcom Jemielnicy,którzy aktywnie zaanga¿owali siê worganizacjê tegorocznych do¿ynek.

� W I Ê T O   P L O N Ó W
w Osieku

w Kad³ubie

Nie ma w³a�ciwie gospodarstwa, któenie anga¿owa³oby siê w przygotowa-nie do¿ynek w tej wsi, choæ mo¿naby powiedzieæ, ¿e to �tylko� para-fialne �wiêto plonów. Jest równiewa¿ne, jak przygotowane na skalêregionu.A przygotowania, jak wszêdzie, za-czynaj¹ siê na kilka tygodni wcze-�niej: trzeba zebraæ niedojrza³e jesz-cze zbo¿a, przygotowaæ stela¿ (tymzaj¹³ siê p. Ryszard Chmiel), potem -zacz¹æ ple�æ koronê, a w gronie, któ-re siê tego podjê³o trzeba wymieniæ:Annê Pato³ê, Ma³gorzatê Koik, El¿-bietê Sz³apê i Wiktoriê Kaczmarczyk.Ka¿dego roku korona jest nowa; i toz ni¹ powêdrowali od remizy para-fianie na mszê dziêkczynn¹ odpra-wian¹ przez ks. Franciszka Wolnika.Tam nast¹i³o po�wiêcenie darów, apotem - powrót z orkiestr¹ do remi-zy na poczêstunek i spotkanie (z obo-wi¹zkow¹ dyskusj¹).

So³ectwa kad³ubskie podzieli³y siêdo¿ynkami � organizuj¹ je na zmianêco roku. W tym � wypad³a kolej Ka-d³uba-Pieca. Starostami byli TeresaOchwat i Piotr Anderwald � najwiêk-si rolnicy w okolicy, a po mszy koro-wód � prowadzony przez amazonkêprzemaszerowa³ przez wie� na placzabaw przy rzece Jemielnica.Zanim uczestnicy do¿ynek wyruszy-li do ko�cio³a - wszyscy musieli naj-pierw odpowiednio siê przystroiæ

�wieniaczkami�, przygotowanymiwcze�niej z k³osów przez dzieci. Pomszy barwny korowód, prowadzo-ny przez amazonkê ze Spóroka (p.Kapicê), ruszy³ przez wie�. Przebie-rañców oczywi�cie nie brakowa³o, ika¿dy dobry pomys³ witany by³ zaplauzem, ale najwiêkszy wzbudzi³anajm³odsza ma¿oretka (czy te¿ raczej- kandydatka na ma¿oretkê) - Wikto-ria Urbañczyk. A potem - wspólne�wiêtowanie: zabawy, �piewy i ogni-ste tañce.

Takiej dekoracji jak¹ przygotowano
na do¿ynki w Suchych £anach, na-
wi¹zuj¹cej do samej istoty �wiêta plo-
nów - kosza wype³nionego chlebem
z tegorocznej m¹ki - nie by³o chyba
nigdzie indziej. Chleb pojawi³ siê rów-
nie¿ w do¿ynkowym wieñcu.
Do¿ynki, choæ so³eckie, to i tak za-
w³adnêly chwilowo wiêkszym obsza-
rem. Najpierw wszyscy stawili siê w
ko�ciele �w. Wawrzyñca w Strzelcach
OP., potem ulicami miasta przema-

w Suchych
£anach

szerowa³ taki pochód, jaki mo¿ecie
Pañstwo obejrzeæ na zdjêciu.
Dodajmy, ¿e Suche £any zosta³y za-
proszone jako gospodarz do¿ynek
diecezjalnych na Górze �w. Anny.

w Uje�dzie


