RELACJA Z DOśYNEK
GMINNO-PARAFIALNYCH W RUDZIE
W dniu 18.08.2013r. w Rudzie odbyły się DoŜynki Gminno-Parafialne. O godzinie 1100
ruszył korowód z wieńcami doŜynkowymi do kościoła p.w. Bł. Honorata Koźmińskiego
w Chrośli na mszę dziękczynną z tegoroczne plony. Po zakończeniu podniosłego
naboŜeństwa i wspólnym podzieleniu się chlebem przybyli goście oraz zgromadzeni

mieszkańcy zostali zaproszeni na część artystyczną na plac przed remizą straŜacka w Rudzie.
Stowarzyszenie „Wrzosowianie” bawiło zaproszonych gości programem z humorem. Część
artystyczna rozpoczęła się pieśnią – hymnem doŜynek mówiącą o trudzie Ŝniw, a zakończyła
polką zachęcającą do wspólnej zabawy. Program zaprezentowany przez stowarzyszenie był
urozmaicony. Oprócz piosenek były równieŜ skecze, w których „artyści” w roli uczniów
przedstawiali realia szkoły gdzie uczniowie po pobieŜnym przeczytaniu lektury wyciągają
mylne wnioski – wszystko kojarzy im się z seksem. Byli równieŜ kresowiacy jadący w daleką
podróŜ do dzieci do LONDYNU ze zwierzętami oraz inną trzodą, którą próbowali pomieścić
w jakŜe nieduŜym autobusie. Oprócz piosenek i skeczy były równieŜ monologi, z których
moŜna było się dowiedzieć, jakie skutki moŜe przynieść wysłanie męŜa do sanatorium.
Mogliśmy równieŜ wysłuchać porad udzielonych przez bardzo znamienitego gościa, który
przyjął zaproszenie na tegoroczne doŜynki – sołtysa Kierdziołka.

W dalszej części doŜynek nastąpiło m.in. rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy
wieniec. Zdaniem jury najpiękniejszy wieniec przygotowany był przez mieszkańców wsi
Chrośla i to oni zajęli pierwsze miejsce. Drugie miejsce przyznano reprezentantom Dębego
Wielkiego, trzeci zaś przedstawicielom Rudy.
Niezapomnianym punktem tegorocznych doŜynek w gminie Dębe Wielkie było
równieŜ rozegranie pierwszego meczu na nowo otwartym boisku w Rudzie. Właśnie podczas
święta plonów klub Płomień Dębe Wielkie obchodził 25-lecie istnienia. Obecni ligowcy
zagrali towarzysko ze swoimi poprzednikami, czyli Płomieniem Old Boys Stars. Było gorąco,
ale padł remis 5:5.
Tegoroczne doŜynki w Rudzie zakończyły się zabawą taneczną, która trwała do północy.
Organizatorami niedzielnego wydarzenia był Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, Stowarzyszenie „Wrzosowianie” oraz proboszcz parafii pw. Bł. Honorata
Koźmińskiego w Chrośli.
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