Gosprzydowa. Dożynki Gminy Gnojnik
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Po raz kolejny Gosprzydowa była organizatorem dożynek, które od wieków wpisują się w
tradycję ludową. Dożynki są symbolem dorobku, ciężkiej pracy rolników i stanowią wyraz hołdu
społeczności wiejskiej. Tradycją jest, że święto plonów odbywa się u nas 15 sierpnia – w dniu
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – mówi naszej redakcji wójt Sławomir Paterek.
Święto plonów co roku odbywa się w innej miejscowości gminy. Po kilku latach wróciło
ponownie do Gosprzydowej. Tradycyjnie już świętowanie i dziękczynienie za tegoroczne plony,
udane – jak mówią tutejsi rolnicy – rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. Tadeusza Cetery, proboszcza tutejszej parafii. Warto dodać, że w homilii,
którą również wygłosił miejscowy duszpasterz, można było usłyszeć wiele ciepłych słów o
trudzie i pracy rolnika na polu.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że zawód rolnika jest najbardziej zbliżony do Boga, bowiem to z
pracy na roli powstaje chleb, który poprzez posługę kapłana staje się żywym ciałem Chrystusa.
Ksiądz przypomniał, że rolnicy są ostoją polskości. Po Mszy świętej, nastąpiła oficjalna część
uroczystości dożynkowych, która miała miejsce na boisku sportowym, gdzie ustawiona została
scena na której każda grupa wieńcowa mogła zaprezentować swoje dzieło ręcznie wykonane z
tegorocznych zbóż i ziół. Wszystkie wyglądały okazale. Warto dodać, że starostami
tegorocznych dożynek byli: Dorota Kurek i Józef Tekiela, którzy – wraz z wójtem – częstowali
uczestników kawałkami chleba i wiejskiego kołacza. Oczywiście wypieczonymi z tegorocznego
ziarna. Dodajmy, że w gronie zaproszonych gości była, m.in. Józefa Szczurek-Żelazko, poseł
na Sejm RP oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. - Nasze produkty regionalne, które
ponad wszelką wątpliwość są zdrowe i niepowtarzalne – mówiła. Z okazji święta plonów
przekazała słowa uznania dla wszystkich rolników. Dziękował także wójt Paterek.
Przygotowaliśmy występy artystyczne, degustacje potraw regionalnych oraz wiele atrakcji dla
dzieci. Święto plonów zawsze miało istotne znaczenie dla każdego gospodarza. Święto
dożynkowe jest ukoronowaniem całorocznego trudu i pracy rolników. Choć roczny cykl prac
polowych kończy się przed Adwentem, to po żniwach zawsze następował krótki czas
odpoczynku i radosnego świętowania. Uroczystości dożynkowe mają charakter ludowy i
religijny. Święto Plonów stało się wyrazem kultu maryjnego, szczególnie żywego w środowisku
wiejskim. - Razem podziękowaliśmy Bogu za plony i prosiliśmy o potrzebne łaski na kolejne
prace. – podkreśla wójt Sławomir Paterek.
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