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_XVII Gminne Dożynki w Puszczy Mariańskiej
W niedzielę 3 września, po raz siedemnasty w gminie Puszcza Mariańska świętowano tradycję związaną z zakończeniem zbiorów plonów - dożynki. Gmina Puszcza Mariańska pokazała swoją gościnność i przywiązanie do tradycji. Gospodarzami uroczystości dożynkowych byli: wójt Michał Staniak i przewodniczący samorządu gminnego Henryk Cebu~a.
Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, z których chętnie korzystali licznie przybyli mieszkańcy gminy oraz goście. Niestety nie dopisała pogoda, ale radosna - dożynkowa atmosfera skutecznie odstraszała deszczowe chmury.

W minioną niedzielę od rana padał deszcz,
nie była to dobra prognoza dla Dożynek Gminnych w Puszczy Mariańskiej. Jednak około
południa powoli następowała poprawa, a deszczowe opady wróciły tylko na chwilę.
Poświęcono bochny chleba
Tradycyjnie Gminne Dożynki w Puszczy
. Mariańskiej rozpoczęły się od mszy świętej w
intencji tegorocznych plonów, podczas której
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modlono się za zbiory i powodzenie producentów rolniczych. Proboszcz parafii p.w. św. Archanioła w Puszczy Mariańskiej, ks. Zbigniew
Borkowski podczas nabożeństwa poświęcił
chleby z tegorocznego zboża ułożone przed
ołtarzem. - Tojest piękny owoc pracy naszych.
rolników, owoc ich trudu itrwania na ojcowiźnie ... - mówił ks. Zbigniew Borkowski święcąc
chleb. Po uroczystości kościelnej, tradycyjnie
bochny chleba zostały przekazane samorządowcom przez wójta Michała Staniaka.
W korowodzie dożynkowym prowadzonym przez wiceprezesa Zarządu Gminnego
OSP Krzysztofa Sobczyka szli - strażacy,
poczty sztandarowe, samorządowcy niosący
chleb z tegorocznych zbóż oraz goście i mieszkańcy. Wszyscy z kościoła przeszli na teren
przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej, gdzie odbywały się uroczystości dożynkowe.

Licznie przybyli goście
Gospodarzami uroczystości dożynkowych
byli: wójt Michał Staniak i przewodniczący
Henryk Cebula. Pan przewodniczący przywitał licznie przybyłych goście na-.Święto Chleba" do Puszczy Mariańskiej. Wśród nich byli:
starosta Wojciech Szustakiewicz, wicestarosta
Grzegorz Dobrowolski, członkowie zarządu Leszek Kamiński i Kazimierz Sadowski, przewodniczący samorządu powiatowego Daniel .
Suchecki i radni powiatowi - Piotr Markowski,
Marian Czyżewski, Grzegorz Kłosowski, Danuta Skibińska i Franciszek Jankowski, Komendant Powiatowy Policji, insp. Arkadiusz Zgieb
i Komendant Powiatowy PSP mł. bryg, Roman

Rolniczej - Ryszard Błoński. Byli także obecni
sąsiedzi gminy Puszcza Mariańska - wójt gminy Radziejowice Urszula Ciężka i. wójt Bolimowa Stanisław Linart, a także były prezydent Żyrardowa i starosta żyrardowski - Stanisław Niewiadomski. Nie zabrakło radnych
samorządu gminnego, sołtysów i strażaków.

Aby nie zabrakło chleba na
stole
Wójt Michał Staniak powiedział, że dożynki są piękną narodową tradycją, przypominającą, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika, codziennie na stoły w naszych domach trafia chleb. - ...
Szczególne podziękowania kieruję do rolników,
gdyż to święto jest ukoronowaniem ich ciężkiej
pracy. Warunki pogodowe często są bardzo niesprzyjające i nigdy nie można zaplanować osiągnięcia określonych plonów. Tegoroczne plony
zbóż i owoców zostały osiągnięte w wielkim trudzie. Wszystkim pracującym na roli życzę, aby
ich ciężka praca miała też przełożenie ;;agodziwe dochody. .. - mówił wójt Michał Staniak
życząc dobrego świętowania. Włodarz gminy
odczytał pozdrowienia, jakie skierowali do
uczestników gminnych dożynek parlamentarzyści. Poseł Maciej Małecki, sekretarz stanu
w Kancelarii Rady Ministrów m.in. napisał: " ...
Dożynki to święto bardzo silnie zakorzenione
w naszej narodowej tradycji ... Dziękuję za trud
i zbiory, dziękuję za szacunek do ziemi i pielęgnowanie ojcowizny. To przecież rolnicy zapewniają wyżywienie narodu, a wasza praca
ma fundamentalne znaczenie dla pomyślności
wszystkich Polaków ... Sytuacja w polskim rolnictwie jest trudna i składa się na to wiele lat

t od POCZlltKU tej kauencji
pracujemy
w Sejmie RP nad rozwiązaniami poprawiającymi sytuację w rolnictwie. Już wprowadziliśmy
programy prorodzinne i prospołeczne. Zobowiązaliśmy się przed Polakami do ochrony polskiej ziemi i wytrwale do tego dążymy ...".
Poseł Piotr Zgorzelski w swoim liście słowa
uznania skierował do bohaterów tego dnia, do
rolników i producentów rolnych. " ...W tym
szczególnym dniu składam rolnikom podziękowania za to, że w codziennym trudzie troszczą
się, aby żaden owoc naszej ziemi nie został zmarnowany i aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło chleba. Życzę, aby przyszłoroczne plony były powodem do durny i satysfakcji. .."
Zanim zabrali głos goście przewodniczący
Henryk Cebula poprosił o minutę ciszy poświęconą tym, którzy walczyli i ginęli w obronie ojczyzny we wrześniu roku 1939.

zanredbań

Piękny dożynkowy czas
W swoim wystąpieniu starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował licznie zebranym za
uczestnictwo w dożynkowym "Święcie Chleba" w Puszczy Mariańskiej. Ze szczególnym
szacunkiem zwrócił się do rolników, dziękując
im za ich ciężką pracę. - ... Gdyby dzisiaj, podczas tej dożynkowej zabawy zaczął padać deszcz,
nie gniewajmy się na opatrzność, za kilka dni
będziemy mieli 8 września - Matki Boskiej Siewnej - czas, kiedy rolnicy będą wrzucali ziarno
w rolę, aby ono mogło zakiełkować, a w przyszłoset dać plon - muszą być "Stworzone odpowiednie warunki w glebie ... Dziękuję wszystkim, którzy zadbali o tegoroczne plony i czują
swojąpowinność polegającą na tym, że trzeba

SWC l

zoteruc, to co

DUg

nam

uup';. LU VVY~jJru-

wiacie, że nasza polska ziemia nie zarasta ostem
i innymi chwastami rolnikom, ale daje plony ... powiedział starosta Wojciech Szustakiewicz. W
swoim wystąpieniu podkreślał bardzo dobrą
współpracę samorządu powiatowego z władzami gminy Puszcza Mariańska, co przekłada się
na nowe odcinki dróg i na inne inwestycje.
List prezesa KRUS Wojciecha Sekścińskiego,
odczytała kierownik żyrardowskiej placówki
Aleksandra Kwasek. " ... To dzięki ciężkiej pracy
rolnika na nasze stoły trafia nasz polski chleb.
Produkcja rolna pozostaje jednym z filarów rozwoju gęspodarczego całego kraju, a rolnik to zawód szczególny. Od jego ciężkiej pracy zależą
nie tylko podstawy egzystencji narodu, ale także
pomyślny rozwój całego kraju ..." -usłyszeli zebrani. Sąsiad, wójt gminy Bolimów - Stanisław
Linart, przekazał życzenia kierowanie z jego gminy, jak i z sąsiedniego województwa łódzkiego.
Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej Ryszard Błoński na zakończenie swojego wystąpienia powiedział: - ... Niech ten piękny dożynkowy czas wypełni się radością i będzie odpoczynkiem po ciężkiej pracy. Szczęść wam Boże.
Po ceremonii otwarcia XVII Gminnych Dożynek w Puszczy Mariańskiej samorządowcy:

Wojciech Szustakiewicz, Grzegorz Dobrowolski, Daniel Suchecki oraz Michał
Staniak i Henryk Cebula z koszami pełny- mi kromek chleba i z
miodem dotarli do
wszystkich uczestników uroczystości. .

Tak wiele się działo
Na dożynkowym placu było wiele atrakcji. Uwagę zwracały stoiska
Kół Gospodyń Wiejskich. Po raz
pierwszy prezentowały się .Walerki" - gospodynie w Walerian z przewodniczącą Iwoną Wach. Ich kuch-

nia to smakowite ciasta, pierogi i inne wyśmienite dania. Natomiast dla Gospodyń Wiejskich
z Bartnik były to już drugie dożynki i również
niesamowite zapachy dobiegały z ich kuchni.
Ciekawą prezentację miało Stowarzyszenie Rodzin Familia" w Kamionie, które jest najmłodszym w gminie, gdyż zostali zarejestrowali od

jemy lokalnych
producentów
żywności, których produkty
regionalne są
zarejestrowane na specjal-

wydaniu "ŻŻ".

Dla ducha i ciała
Dożynkową cześć artystyczną rozpoczął występ Żyrardowskiej Orkiestry Ulicznej występującej pod kierownictwem Tadeusza Kurana. Ponad 1,5 godzinny koncert rozpoczęto. od światowej sławy utworu "La Paloma" , potem usłyszeli-

~..

.

20 lipca tego roku, a o swojej
aktywności mogli się już pochwalić podczas uroczystości dożynkowej - Lidia Kostrzewa i Agata Grzejszczak.
W ramach akcji MRIES funkcjonowało "wielobranżowe"
stoisko. Dariusz Marcinkowski oraz Terasa i Andrzej Lubeccy, częstowali daniami w
ramach Festiwalu Tradycyjnych Smaków w Puszczy
Mariańskiej. - Dzisiaj promunej liście Ministerstwa Rolnictwa, lub pretendują do tego, aby
tam się znaleźć - powiedziała
Katarzyna Niewczas. Ten ciekawy temat podejmiemy w kolejnym wydaniu "ŻŻ".
Jak zawsze nie zabrakło sto-

Ośrodka Doradztwa Rolniczego z prezentacją
płodów rolnych, żyrardowskiej
instytucji
KRUS, oraz Banku Spółdzielczego w Pusz-o
czy Mariańskiej. Było wiele innych stoisk,
handlowych i prowadzących działalność gospodarczą. Pomyślano także o naj młodszych
uczestnikach imprezy dożynkowej.
Jak co roku w ramach imprezy dożynkowej nastąpiło otwarcie kolejnej wystawy w
Galerii U NAS. Tym razem były to piękne
obrazy namalowane przez Magdalenę Kośka.
Wszyscy oglądający byli pod wielkim wrażeI niem twórczości artystki z Lublina, która pochodzi z Puszczy Mariańskiej, tutaj ma przyjaciół i znajomych, do których przyjeżdża,
/ bywa, że kilka razy w roku. Na rodzinnej ziemi po raz pierwszy pokazała swojąniezwykłą
/twórczość, o czym napiszemy w kolejnym

smy polskie SZlagiery uliczne I znane zagramczne. W repertuarze były m.in. takie utwory jak:
"Czerwone różę"; " Jadziem Panie Zielonka"; "U
cioci na imieninach"; "Modry len"; "Wiśniowy
sad", czy "Będziesz za mną tęskniła", a na zakończenie usłyszeliśmy - "Bando, Bando", czyli
"Rozstania już nadszedł czas". Na dożynkowej
scenie z tą piękną muzyką uczestników uroczystości dożynkowych radowali: Tadeusz Kuran,
Wiesław Strojek, Michał Paczkowski, Mirosław
Kuran,Michał Wojciechowski, Zbigniew Iźycki,
Andrzej Dwornik, Piotr Gryga, Jan Skowron i
Marceli Kuran.
Kolejnymi artystami, którzy wystąpili na scenie była grupa folklorystyczna "Jarzębinki", zespół, funkcjonujący przy stowarzyszeniu seniorów w Puszczy Mariańskiej od jesieni ubiegłego
roku, a jego liderkąjest Barbara Litrnańska. Występujący zaprezentowali ciekawy repertuar i zasłużenie otrzymali gorące brawa. Przez chwilę
'próbował padać deszcz, ale "Jarzębinki" okazały
się skutecznie i na kaprysy aury.
Na scenie pojawili się również
inni muzycy, zachęcający
publiczność
do tańca i zabawy.
Świętowanie zakończyło 'się zabawą taneczną, która trwała do
zmierzchu przy muzyce zespołu
VOILA.
Nikt nie żałował, że minioną
niedzielę spędził w gościnnej
Puszczy Mariańskiej. Zabrakło
słońca, ale gościnności było pod
dostatkiem.
Tadeusz Sulek

