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Katolickiej, współorganizatorzy Dożynek,
przekazali przedstawicielom sołectw bochny chleba – symbol pracy, życzliwości
i szacunku. Następnie wszyscy uczestnicy: duszpasterze, goście, przedstawiciele
władz samorządowych i licznie przybyli
parafianie dzielili się chlebem. Podkreślało to wspólnotowy charakter uroczystości
i poczucia tożsamości z „małą Ojczyzną”.
Na terenie przykościelnym przedstawiciele poszczególnych wsi przygotowali
prezentację swoich miejscowości. Na stoiskach były płody ziemi i domowe przetwory. Można było degustować: pomidory, szynkę, kiełbasę, pierogi, kaszankę,
chleb ze smalcem i kwaszonym ogórkiem, ciasta i ciasteczka, soki warzywne
i owocowe i wiele innych smakołyków.
Starostowie Dożynek z symbolicznym
bochnem podeszli do każdego z stanowisk, aby podzielić się chlebem. Mieszkańcy Szczypiorna, Torunia Dworskiego,
Kikół, Brodów Parceli, Wymysłów, Wólki
Kikolskiej, Czarnowa, Goławic Pierwszych
oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen Władysława Sikorskiego serdecznie zapraszali do swoich
stoisk. Do skosztowania domowych wyrobów wędliniarskich i wypieków na swoim stanowisku szczególnie zachęcali gospodarze Dożynek – mieszkańcy Psucina
wraz z sołtysem Andrzejem Kilisiem.
Stoiska odwiedzili nasi goście z Wileńszczyzny, Wójt Gminy Pomiechówek,
Burmistrz Nasielska oraz duszpasterze
naszej parafii. Zwiedzaniu towarzyszyły
spotkania ze znajomymi i wzajemne poznawanie się mieszkańców. Był czas na rozmowy i wspólne plany na następny rok.
Dożynkowa niedziela stała się okazją
do spotkań, rozmów z sąsiadami i zna-

jomymi, dla których ciągle brakuje czasu.
Nareszcie były to spotkania wielopokoleniowe, ponieważ przybyły całe rodziny:
dziadkowie, rodzice, dzieci. Można było
porozmawiać z władzami samorządowymi i usłyszeć od gości z Litwy o sytuacji
rolników na Wileńszczyźnie.
Już dzisiaj wszyscy myślimy o następnym roku. Kontynuując „Gawędę o miłości do ziemi ojczystej” Szymborskiej,
którą tak pięknie cytował Edward Puncewicz na zakończenie uroczystości, powinniśmy powiedzieć:
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.
Niech więc ta nasza samorządowa
i parafialna WSPÓLNOTA TRWA, tak
pięknie jak podczas Dożynek.
Wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji Dożynek 2009 oraz tym,
którzy przygotowali kulinarne specjalności należą się wyrazy podziękowania
i szacunku dla ciężkiej pracy. Szczególnie dziękujemy mieszkańcom Psucina
za pełnienie funkcji gospodarzy Dożynek.

Dodatkowy, pożyteczny wymiar Dożynek 2009 to dobrowolne ofiary, które
zostały złożone przy poszczególnych stoiskach. Łącznie zebrana kwota w wysokości 2 959,14 zł została przekazana Stowarzyszeniu Grupa Rodzin z Dziećmi
Niepełnosprawnymi z Pomiechówka.
Brody Parcele
284,00 zł
Czarnowo
122,50 zł
Goławice I
391,40 zł
Kikoły
380,00 zł
Psucin
610,00 zł
Szczypiorno
167,00 zł
322,41 zł
Toruń Dworski
171,50 zł
Wólka Kikolska
340,00 zł
Wymysły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
170,33 zł
suma:
2 959,14 zł
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Smakowita oferta stoisk sołectw: Kikoły (na pierwszym planie) i Wymysły

Mariola Borzyńska
Parafialne Koło Akcji Katolickiej

Degustacja wyrobów wędliniarskich
na stoisku sołectwa Psucin
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Stowarzyszenie Grupa Rodzin
z Dziećmi Niepełnosprawnymi
z Pomiechówka składa serdeczne
wyrazy podziękowania
za wsparcie finansowe

Swojski smalec
na stoisku sołectwa Szczypiorno

Gazeta POMIECHOWSKA

