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Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Starych Skoszewach

W dniu 26 sierpnia 2012 roku, pomimo zachmurzonego nieba, na Mszę Świętą rozpoczynającą
Dożynki Powiatowo Gminno Parafialne przybyło wielu mieszkańców naszej gminy i powiatu.
Mszę Świętą celebrował gospodarz Sanktuarium Maryjnego w Starych Skoszewach ks.
proboszcz Andrzej Warszewik, który poświęcił także wieńce dożynkowe uplecione przez Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Nowosolna.

Organizatorami tegorocznego Święta Plonów byli Powiat Łódzki Wschodni i Gmina
Nowosolna: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Gminny Związek
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Nowosolnej i Parafia Stare Skoszewy.

Po mszy odbyła się część oficjalna i artystyczna tegorocznego Święta Plonów. Gospodarze
dożynek – Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz oraz Wójt Gminy Nowosolna Tomasz
Bystroński powitali przybyłych gości. Władze samorządu województwa reprezentował
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur oraz Dyrektor Departamentu
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Ryszard Kaliński.
Obecni byli także radni powiatowi oraz przedstawiciele gmin naszego Powiatu. Dożynkowe
chleby wręczyli gospodarzom Starości tegorocznych dożynek p. Marzena Balcerak z Plichtowa i
p. Krzysztof Patora ze wsi Wódka. Pomiędzy przemówieniami na scenie dożynkowej
zaprezentowały się: Parafialna Orkiestra Dęta ze Starych Skoszew, gminne zespoły ludowe
"Wiączynianka", "Seniorki z Kalonki" i "Byszewianie".

Po części oficjalnej przybyli mieszkańcy i goście mogli posilić się doskonałą grochówką
przygotowaną przez strażaków z OSP w Lipinach oraz smakowitymi lokalnymi potrawami
przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy. Po tej krótkiej przerwie na
scenie wystąpił Zespół Folklorystyczny „Kurpianka” z Kadzidła, prezentując pieśni i tańce
kurpiowskie. Występy wokalne i taneczne zaprezentowała także młodzież z GPCKiE w
Plichtowie, a programem biesiadno-kabaretowym bawiła widzów grupa „Chopcy z Łazisk”.

Podczas dożynek można było podziwiać poplenerową wystawę malarską prezentującą uroki
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Nie zabrakło chętnych do samodzielnego toczenia
naczyń z gliny na kole garncarskim, do czego zachęcała wystawa ceramiki artystycznej p. Anny
Zabelskiej. Można było również podziwiać piękne przedmioty zdobione przez p. Katarzynę Kraft
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starą techniką decoupage. Również najmłodsi mogli znaleźć coś dla siebie, gdyż organizatorzy
zadbali m.in. o blok konkursowy dla najmłodszych, wielkie dmuchane zjeżdżalnie oraz, dla
odważnych, mechanicznego byka do ujeżdżania.

Wspólne świętowanie zakończyło się w godzinach wieczornych zabawą przy ognisku i muzyce
zespołu "Polano".

GPCKiE w Plichtowie

GALERIA ZDJĘĆ
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