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P O W I A T

Do¿ynki gminne w Boryczy

S T R Z E L E C K I

Jemielnicki ¿niwniok

Po raz pierwszy w historii Borycz by³a gospodarzem gminnych
do¿ynek. - Tego najstarsi górale
nie pamiêtaj¹ - mieje siê Stefan
Sz³apa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej tej wsi.
Zapalono siê do takiego pomys³u po ubieg³orocznym jednodniowym festynie rodzinnym.
By³a to pierwsza du¿a impreza.
Uda³a siê i wszyscy chcieli czego wiêcej. Wiadomo, ¿e wiêto
plonów to najwa¿niejsza impreza
na wsi. Dlaczego wiêc nie podj¹æ
siê ich organizacji, i to od razu dla
Prezentacja koron ze wszystkich wsi

Koniec wakacji, prze³om sierp-

ca³ej gminy? Rada so³ecka Boryczy jest m³oda - rednia wieku nie
przekracza 32 lat. mia³e zamiary
nie odstraszaj¹ jej cz³onków. Pomys³ chwyci³.
-

W efekcie - w organizacjê te-

gorocznego ¿niwnioka w³¹czy³a
siê ca³a wie: nawet nastolatki
mia³y co robiæ w s³u¿bie porz¹dkowej, kieruj¹c samochody przyjezdnych na wyznaczone i ogrodzone parkingi. W dodatku wszyscy maj¹ nadziejê, ¿e choæ by³a to
Starostowie do¿ynek - Helena Kuboñ i Rajmund Korzeniec - otwieraj¹ korowód

pierwsza tak du¿a zorganizowana
tutaj impreza, to na pewno nie by³a
ostatni¹ - mówi Aurelia Bieniek,
jedna z wielu osób, która w niedzielê 29 sierpnia, nosi³a identyfikator z napisem Organizator.
Mieszkañcy przystroili ulice i
swoje posesje. Przed wieloma z
nich ustawione zosta³y scenki rodzajowe z kuk³ami - przebierañcami w roli g³ównej. Nie zabrak³o te¿
zabawnych opisów. Inwencji nie
brakowa³o równie¿ w pomys³owych przebraniach uczestników
do¿ynkowego korowodu, który

Wród przebierañców znalaz³a siê te¿ grupa Cyganów

po mszy dziêkczynnej za tegoroczne zbiory, przejecha³ przez Borycz.

nia i wrzenia to nie tylko czas, w

którym uczniowie ubolewaj¹ nad

koñcz¹cymi siê wakacjami. To tak-

¿e okres, kiedy tradycyjnie odby-

starostowie do¿ynek - Ma³gorza-

ta Swoboda i Bernard Ochman przekazali na rêce wójta gminy bo-

chenek chleba z tegorocznych

zbiorów. Oczywicie z ¿yczeniami,

waj¹ siê uroczystoci do¿ynkowe.

by nigdy go nikomu nie brakowa-

za plony ma na l¹sku bardzo bo-

wy.

Ten piêkny zwyczaj dziêkowania
gat¹ tradycjê, przejawia siê tak¿e
w ogromnym zaanga¿owaniu spo-

³ecznoci ca³ych wsi w przygoto-

wanie tej uroczystoci. Jak jest

³o, a jego podzia³ by³ sprawiedli-

O wytrwa³ej, a czasami bardzo
trudnej pracy mówili tak¿e w swo-

ich wyst¹pieniach przedstawicie-

le w³adz: wójt gminy Jemielnica Jo-

ono du¿e - mo¿na by³o zobaczyæ

achim Jelito i starosta powiatu

G¹siorowicach, gdzie wiêto Plo-

W czêci oficjalnej g³os zabra³ tak-

ca.

Helmut Padzior  pose³ na sejm

przedostatni weekend sierpnia w

nów obchodzi³a gmina JemielniProgram dwudniowego festy-

strzeleckiego Józef Swaczyna.

¿e obecny na tej uroczystoci

RP, oraz gocie z zaprzyjanionych

nu, towarzysz¹cemu tegorocznym

gmin: Wickede, Elsdorf i Lauta.

ny i ka¿dy - zarówno starszy jak i

nie w ¿yciu ka¿dej miejscowoci.

goæ - móg³ znaleæ co dla sie-

uczestników barwnego korowodu

Jedn¹ z g³ównych atrakcji ca-

im widzów, ale równie¿ póniej, w

cyjny korowód do¿ynkowy, w

korowód przebierañców zgroma-

ciele w³adz samorz¹dowych oraz

namiocie. Pocz¹tkowo pusty bar-

do¿ynkom by³ bardzo urozmaico-

m³odszy mieszkaniec gminy czy

bie.

³ej imprezy by³ wspania³y tradyktórym udzia³ wziêli przedstawi-

gocie z zaprzyjanionych gmin w

Niemczech. Korowód przy dwiê-

kach orkiestry dêtej z Kotulina

przemaszerowa³ na boisko LZS,

gdzie w ustawionym namiocie na

Do¿ynki to donios³e wydarze-

Widaæ to by³o nie tylko po iloci

przebierañców i towarzysz¹cych

czasie wspólnej zabawy. Barwny

dzi³ wielu widzów, a potem, ju¿ w

dzo szybko zape³nia³ siê spragnio-

nymi wspólnej zabawy. Tak¿e to-

warzysz¹ce imprezie atrakcje, jak

np. weso³e miasteczko cieszy³y siê
du¿ym wziêciem.

Wziêli w nim udzia³ oczywicie
tak¿e mieszkañcy wszystkich wiosek gminy Izbicko, z których ka¿da zaprezentowa³a w³asn¹ koronê
do¿ynkow¹.
Gocie, a by³o ich wielu, przyjechali nie tylko z gminy, ale i spoza niej, licz¹c na dobr¹ zabawê, rozpoczêt¹ ju¿ w pi¹tek sentymentalnym Spotkaniem po latach i zakoñczon¹ pónym wieczorem w
niedzielê pokazem sztucznych
ogni.

Z godziny na godzinê goci przybywa³o

Przed prawie ka¿d¹ posesj¹ pojawi³y siê scenki rodzajowe

Wójt Brygida Pytel otrzymuje pierwszy
bochenek chleba

Wieczorem - wspólna zabawa

Starostowie

z do¿ynkowym darem

