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Dziękują za to co jest
28.08.2018.

CHOSZCZNO. Mimo suszy i około 40 procent niższych plonów, pracownicy Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Rzecku zdecydowali się na organizację dożynek. &ndash; Trzeba dziękować za to co jest
&ndash; mówił w sobotę prezes KAZIMIERZ CZAPIEWSKI.

W to popołudnie spółdzielcy z RSP w Rzecku wielokrotnie podkreślali, że
ostatnie trzy lata dla rolników były wyjątkowo trudne. Przytaczali
ubiegłoroczne żniwa, które z powodu ulewnych deszczy zakończyli dopiero
22 września, a w tym roku dopadła ich susza i już 1 sierpnia, czyli o
ponad 50 dni wcześniej zebrali ostatni kłos zboża. Mówił o tym również
agronom PAWEŁ RYBAK, który w pożniwnym meldunku zaznaczył, że zjechali z pól już po 34 dniach.
Jeszcze konkretniej ostatnie klęski obrazował prezes KAZIMIERZ CZAPIEWSKI,
który poinformował m.in. o tym, że w ubiegłym roku suma opadów w tym
regionie wyniosła 1320 milimetrów, czyli o 100 proc. więcej niż
normalnie, a w tym roku deszczu było zaledwie 192 mm (prawie trzy razy
mniej od średniej).
Mimo tak niesprzyjających okoliczności spółdzielcy zdecydowali się na
organizację dożynek i podziękowanie za tegoroczne zbiory. Tym razem, podkreślając 100-lecie
odzyskania niepodległości, zrobili to w klimacie dworskiej uczty oraz w duchu mickiewiczowskich strof.
Gospodarzowi,
czyli K. Czapiewskiemu tradycyjny bochen chleba wręczyli starostwie CELINA DWORZAŃSKA
i wspomniany wyżej P. Rybak. Skoro były dożynki to i nie mogło
zabraknąć wieńców. Tym razem były dwa, a uplotły je panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Kiełpinie oraz pracownice spółdzielni i mieszkanki
Rzecka.
Tradycyjnie już, najwięcej śmiechu było przy występie zespołu
Spółdzielczanki. EWA SADOWSKA, która prowadziła tę uroczystość
zaznaczyła, że te teksty za każdym razem celnie i dowcipnie komentują
dobre i złe strony spółdzielczego życia. &ndash; Skład zespołu podobnie, jak
i tekst zmienia się każdego roku, a tym razem na scenie wystąpiły: SYLWIA BŁASZCZYK, CELINA
DWORZAŃSKA, WIESŁAWA FELISIAK, KATARZYNA GÓRSKA, JAGODA KACZOR, EDYTA KOŃCZAL, ANNA
RUTKIEWICZ, JUSTYNA SEROCZYŃSKA, ANETA SKOCZYLAS, BOŻENA STOKŁÓSKA, AGNIESZKA
SZYMCZYKOWSKA, EWA TOKA, EWA WOLNIAK i JOANNA ZIĘBA (w komplecie widzimy je na zdjęciu
głównym) - wymieniła wszystkie członkinie zespołu.
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