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15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane również Świętem Matki
Boskiej Zielnej, w Wólce Czepowej odbyły się dożynki parafialno-gminne gminy Kłodawa.

  

Dożynki rozpoczęły się uroczystą dziękczynną mszą świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia
NMP. Ks. prałat Jerzy Dylewski poświęcił dożynkowe wieńce, a włodarze miasta Piotr Michalak
i Katarzyna Hamiga odczytali Słowo Boże. Następnie barwnym korowodem wieńców, wśród
przyśpiewek i przygrywek, goście przeszli na plac dożynkowy. Tak rozpoczęło się coroczne
świętowanie zakończenia prac rolnych na wsi. Na dożynki zawitało wielu gości, którzy wyrazili
szacunek dla pracy rolników, podziękowanie za ich trud oraz cierpliwość Życzyli również, aby
nigdy nikomu nie zabrakło chleba. Tradycyjnie Starostowie Dożynkowi Helena Kotwasińska i
Jarosław Cieśliński złożyli na ręce władz gminy dorodny bochen chleba, a czyniąc to wyrazili
nadzieję, że symbol dzielenia się nim, będzie wyrazem jedności i wzajemnego poszanowania
oraz że nie zabraknie go w domach mieszkańców Gminy Kłodawa.

  

Wszyscy uczestnicy zostali obdzieleni częścią tak drogocennego daru, jakim jest nasz
codzienny chleb. Zanim uczestnicy dożynek udali się na poczęstunek przy stołach biesiadnych
przygotowanych przez 14 sołectw i organizacji, przeprowadzono XIII Gminny Przegląd
Regionalny Dziedzictwa Kulinarnego. Komisja konkursowa, której przewodniczyła Aneta
Niestrawska wicewojewoda, Katarzyna Hamiga zastępca burmistrza i Krzysztof
Krusiński-przewodniczący rady, miała bardzo trudne zadanie. Nagroda główna - Misa Sołtysa
powędrowała w tym roku do Rycerzewa, a pozostali uczestnicy kulinarnej rywalizacji zostali
obdarowani równorzędnymi nagrodami.

  

Najwięcej emocji towarzyszyło zmaganiom podczas sportowych turnieju sołectw o puchar
starostów dożynek. Rywalizację wygrał zespół z Bierzwiennej Krótkiej. W przeglądzie
twórczości ludowej głównym trofeum był Złoty Chochoł, który otrzymała Pani Irena Pasturczak.
W konkursie na najpiękniejszy tegoroczny wieniec żniwny – decyzją jury wygrały Pomarzany
Fabryczne. Na scenie wystąpili nasi lokalni artyści Lubonianki, Kłodawiacy i Solniczka Folk.
Niespodzianką dla publiczności był wspólny występ grupy tanecznej Gama i goszczącej z
zaprzyjaźnionego niemieckiego Oschatz. Specjalnie na Dożynki przyjechała również delegacja
samorządowców z miasta Oschatz wraz z burmistrzem Andreasem Kretschmarem. Dożynkowe
uroczystości trwały do późnych godzin nocnych. Wspólnej zabawie towarzyszyły koncerty
zespołów Kolorowe Gitary, Adexs i The Best.
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