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Święto plonów w Suliszewie i Zamęcinie
20.09.2016.

CHOSZCZNO. Jeszcze tylko w Sulinie i Zwierzyniu mieszkańcy sołectw zabawią się na święcie plonów. W
minioną sobotę, jako przedostatni w gminie, chlebem upieczonym z tegorocznej mąki dzielili starostwie
SYLWIA MAZURKIEWICZ i TOMASZ SYBIDŁO z Zamęcina oraz EWA GARBICZ i PIOTR LEWANDOWSKI z
Suliszewa.

O tym, że w Zamęcinie zbliżają się dożynki, już od kilkunastu dni przypominały nieco humorystyczne
kompozycje ustawione przed świetlicą. W sobotę mieszkańcy wsi, najpierw wzięli udział w mszy
dziękczynnej, a następnie przemaszerowali na plac pod remizą, gdzie pełniący rolę gospodarzy tego
święta SYLWIA MAZURKIEWICZ i TOMASZ SYBIDŁO poczęstowali wszystkich chlebem. Oczywiście tym
upieczonym z tegorocznej mąki, a niezawodne panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o
kulinarny klimat tego wydarzenia. Przy stołach wielokrotnie zaznaczano, że gospodyniom i sołtysowi
MARKOWI ŻURAŃSKIEM mijający rok zapisze się do tych wyjątkowo udanych, bo po raz pierwszy od
wielu, wielu lat na Gminnym Święcie Plonów ich wieniec, a dokładniej jego wykonawcy zdobyli główną
nagrodę.

W Suliszewie gospodarzami dożynek byli EWA GARBICZ i PIOTR LEWANDOWSKI. Tu po mszy wszyscy
spotkali się w świetlicy, gdzie najpierw uczniowie z miejscowej podstawówki zaprezentowali krótki
program artystyczny, a następnie owacjami kwitowano przyśpiewki &bdquo;Jarzębinek&rdquo;, czyli
grupy wokalnej z KGW w Suliszewie. W tekstach nie mogło zabraknąć najważniejszych akcentów z życia
wsi. Panie śpiewały m.in. o koniecznym remoncie ul Zielonej oraz świetlicowych toalet, a także o
robotnym sołtysie i o drugim miejscu, które zajęły konkursie Głosu Szczecińskiego na najlepsze KGW w
województwie.
Na podkreślenie zasługiwała zwrotka, w której poskarżyły się, że przez kilka miesięcy plotły dożynkowy
wieniec, a gminna komisja, po raz pierwszy od wielu lat nie raczyła go docenić. &ndash; Przez wiele lat
wasze wieńce były wzorem dla innych sołectw i to chyba normalne, że niektórym w końcu udało się was
prześcignąć. Jesteście jednak społecznością, która jednoczy się w takich chwilach, więc życzę wam
wygranej w przyszłym roku &ndash; pocieszyła ich wiceburmistrz MAGDALENA SIEŃKO.
(kk, mn)
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