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 Święto Plonów w gminie Wolsztyn odbyło się w tym roku w Gościeszynie. Część obrzędowa poprze-

dzona została Mszą św. w intencji rolników, którą odprawił ksiądz proboszcz miejscowej parafii  

Andrzej Szczepański. Korowód w kierunku boiska sportowego miejscowego LZS prowadziła Powia-

towa Wolsztyńska Orkiestra Dęta. Oprócz zaproszonych gości wzięli w nim udział także mieszkańcy 

gminy prezentując nowoczesny sprzęt rolniczy. Przemarsz podziwiali nie tylko mieszkańcy udekoro-

wanego Gościeszyna, ale i licznie przybyli mieszkańcy całej gminy. Główną część obrzędową popro-

wadził Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo. Wieńce dożynkowe z rąk Justyny i Daniela Żoków otrzymali 

gospodarze dożynek - Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, ks. Proboszcz oraz Sołtys. W dalszej 

części uroczystości koncertowała Orkiestra Dęta, wspomniany Zespół z Kębłowa oraz „Studio Pio-

senki Cantabile” i „Mini Forte” z Wolsztyńskiego Domu Kultury. Niezwykłym akcentem podczas Dożynek było powitanie Andrzeja Straburzyńskiego, który w 

tym dniu wrócił do Wolsztyna po dwumiesięcznej rowerowej eskapadzie dookoła Polski. W sumie pokonał aż 4538  km. 

Sołtys Gościeszyna Tomasz Tomiak: 
Te dożynki to niewątpliwie wyróżnienie dla naszej miejscowości. Za pośrednic-
twem Informatora chciałem podziękować mieszkańcom Gościeszyna, że tak wspa-
niale oddali się sprawie i pięknie przyozdobili wieś. 

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski: 
Bardzo się cieszę, że mieszkańcy tak pięknie przygotowali dożynki. Nigdy nie narzu-
camy nikomu organizacji święta plonów, to właśnie sołtys i społeczność tejże wsi 
zgłosiła chęć przygotowania tej niezwykłej uroczystości. Oczywiście podzieliliśmy 
się zadaniami i wszyscy wypełnili je bardzo dobrze; i Gościeszyn, i Dom Kultury, i 
sołtysi, i Urząd Miejski. W dzisiejszym święcie rolnicy także prezentowali maszyny 
rolnicze i ciągniki, chcieliśmy pokazać ten sprzęt, który w ostatnich latach zasilił 
gospodarstwa. Jesteśmy dumni z tego, że nasi rolnicy, tak samo jak gmina, potrafili 
wykorzystać przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i uzyskać spore fundusze. 
Ciekawym punktem dzisiejszego święta był powrót Andrzeja Straburzyńskiego, któ-
rego wystartowałem 1 lipca z Rynku i powitałem z powrotem tu w Gościeszynie. 
Cały czas śledziliśmy w Internecie jego trasę, to ciekawy pomysł promocyjny. 
Rolnictwo obecnie podlega najbardziej głębokim przemianom. Mamy na terenie 
gminy około 1000 gospodarstw, tych zarejestrowane powyżej 1 ha. Jednak tych, 
które są podstawowym źródłem utrzymania dla rodziny, mamy około 100. To go-
spodarstwa rozwojowe, inwestujące z programów pomocowych z Unii Europej-
skiej, rozwijają w ten sposób swoją produkcję i swoją konkurencyjność. Atutem 
polskich gospodarstw jest zdrowa technologia produkowania żywności, która jest 
dodatkowym argumentem na zachodnich rynkach. Śmiało można powiedzieć, że w 
ostatnich latach prześcignęliśmy rolnictwo w innych krajach. Często uprzednio za-
bierałem rolników, aby im pokazać, jak funkcjonuje rolnictwo we Francji, w Niem-
czech, w Holandii. Nie ukrywaliśmy tego, że byliśmy pod wrażeniem. Natomiast 
teraz tamci rolnicy przyjeżdżają tutaj i widząc tak zmechanizowane gospodarstwa, 
można powiedzieć, że mogą uczyć się od nas, bo są to już nowsze technologie. Za-
wód rolnika jest jednym z najtrudniejszych, bo muszą w swoich pracach uwzględnić 
nie tylko warunki rynkowe, ale muszą liczyć się z tym, że na ich plony ma także 
wpływ nieprzewidywalna natura. Takim właśnie dzisiejszym świętem wyrażamy 
ogromny szacunek dla tych ludzi. Pamiętajmy, że w gminie rolnictwo jest jedną z 
podstawowych filarów gospodarki. Wracając do obrzędu dożynkowego chciałbym 
nadmienić, że jesteśmy dumni z tego, że mamy Zespół Pieśni i Tańca „Kębłowo”. 
Na pewno wyróżniamy się tym nad inne gminy. Warto przypomnieć, że to jest ze-
spół wielopokoleniowy, obecnie skupia około 150 członków w różnych grupach 
wiekowych. Na takie właśnie uroczystości, i inne w naszej gminie, jest to zespół 
idealny, no i propaguje rodzimą kulturę, a to bezcenna wartość edukacyjna. Cieszy-
my się, że możemy wspomagać ten zespół. Zawsze powtarzam, że to nasze 
„wolsztyńskie <<Mazowsze>>”, promuje dobrze gminę, jak tamten zespół Polskę. 


