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Klwatka Królewska po raz drugi
Od samego rana na powiatowo-gminne dożynki ciągnęli do Klwatki Królewskiej, w gminie Gózd, mieszkańcy okolicz-
nych i dalszych miejscowości. Mimo zapowiedzianej zmiany pogody i wyraźnego ochłodzenia na placu szkolnym 
w Klwatce Królewskiej zjawiła się rzesza uczestników. Mszę św. odprawił, homilię wygłosił i poświęcił wieńce 
ks. biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej w asyście ks. kan. Jan J. Jarosza proboszcza parafi i 
 w Małęczynie i innych księży.

Zapowiadając świecką, obrzę-
dową cześć święta plonów Ma-
rek Oleszczuk przypomniał, że 
dożynki powiatowo – gminne 
w Klwatce Królewskiej odbywa-
ją się po raz drugi. Organizowa-
ne 1999 roku były pierwszymi 
po utworzeniu samorządowego 
powiatu radomskiego. Te drugie 
dożynki, nawiązując do polskiej 
i regionalnej tradycji rozpoczęli ich 
współgospodarze – starosta radom-
ski Mirosław Ślifi rczyk i wójt Paweł 
Dziewit – od powitania gości i prze-
kazania podziękowań dla rolników 
za tegoroczne zbiory. Barwny ko-
rowód wieńcowy poprowadzili 
starostowie dożynek: Kazimierz 
Adamczyk i Agnieszka Żaczek. 
Oni też przekazali dorodne boch-
ny chleba gospodarzom powiatu 
i gminy z przesłaniem, by ci dzielili 
go mądrze i sprawiedliwie. Zgod-
nie ze staropolską tradycją, starosta, 
wójt, przewodniczący rady gminy 
Krzysztof Molendowski i prze-
wodnicząca rady powiatu Teresa 
Bartosiewicz podzieli się chlebem 
z uczestnikami rolniczego święta. 

Oczekiwaną, ważną częścią 
ich programu była prezentacja, 
w formie tzw. obśpiewywania 
wieńców. Komisja konkursowa 
pod przewodnictwem Adolfa Krze-
mińskiego miała trudne zadanie, 
by wytypować te najpiękniejsze. 
Nagradzanym gorącymi brawami 
przyśpiewkom nie było końca. 
Wreszcie stało się jasne, że najcud-
niejszy wieniec wykonała repre-
zentacja Koła Gospodyń Wiejskich 
z Karszówki w gm. Gózd. Drugie 
miejsce zajął wieniec z sołectwa 
Chomentów w gm. Skaryszew, 
a trzecie ze Wsoli, gm. Jedlińsk. Re-
prezentacje wszystkich miejscowo-

ści otrzymały nagrody od starosty, 
wójta oraz upominki ufundowane 
przez Zakład Mleczarski Figand. 

Brązowym Krzyżem Zasługi 
zostali odznaczeni: Paweł Dziewit, 
Joanna Tkaczyk, Tomasz Skoczek, 
Sławomir Węgliński i Waldemar 
Trelka. Wręczył je wicewojewoda 
mazowiecki Artur Standowicz, 
który pogratulował odznaczonym 
i przekazał podziękowania i życze-
nia wszystkim rolnikom. Natomiast 
minister rolnictwa przyznał trzem 
mieszkańcom gminy medale „ Za-
służony dla Rolnictwa”. Otrzymali 
je Artur Żaczek, Andrzej Kamiński 
i Daniel Kobylarczyk. Także kapitu-
ła medalu „Zasłużony dla Powiatu 
Radomskiego” podjęła uchwałę 
o uhonorowaniu trzech osób. Są 
nimi: Krzysztof Deja, Lech Zahor-
ski i Adolf Krzemiński. Pamiątkowe 
grawertony od starosty, za zasługi 
dla rozwoju gminy i powiatu, otrzy-
mali Krzysztof Molendowski i Jan 
Wasiak.

Poseł na Sejm RP Marek Suski 
w wystąpieniu do uczestników do-
żynek stwierdził, że jednym z naj-
większych problemów jest obecnie 
niska cena owoców i płodów rol-
nych. Do rolników zwrócił się także 
starosta Mirosław Ślifi rczyk. W swo-
im wystąpieniu podkreślał, jak wiele 
zależy od samych rolników, ale także 
od polityki państwa. Akcentował też 
inspirującą rolę samorządów i insty-
tucji rolniczych dla rozwoju wsi i po-
zyskiwania funduszy zewnętrznych 
na inwestycje. 

Listy z podziękowaniami, ży-
czeniami i gratulacjami przysłali 
uczestnikom dożynek w Klwatce 
Królewskiej m.in. prezydent RP 
Andrzej Duda, poseł na sejm RP 
Mirosław Maliszewski i patronu-

jący dożynkom Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik. 

Goście dożynek mieli możli-
wość uczestniczenia w konkursie 
KRUS pn.”Pracuj bezpiecznie”. 
Strażacy z jednostek OSP prowa-
dzili pokazy udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Dużym 
powodzeniem cieszyły się kon-
kursy związane tematycznie z ży-
ciem dawnej wsi. Jednym z nich 
było robienie masła w masielnicy, 
w którym wystartowali wicewoje-
woda mazowiecki, wójt i starosta, 
a że efekty nie były najlepsze, więc 

www.radompowiat.pl www.gozd.pl

pomogły im w tym panie (i pan) 
z kół gospodyń. W efekcie wszyst-
kie stanęły na wysokości zadania 
i należny aplauz otrzymali: Teresa 
Pikiewicz z gm. Jastrzębia, Kazi-
miera Owczarek z gm. Wolanów, 
Małgorzata Kosakowska z gminy 
Jastrzębia i Grzegorz Bąk z Pionek. 

Atrakcji było zresztą więcej. 
Liczną widownię zgromadziło też 
młócenie cepem zboża. Tu bez-
konkurencyjni byli: Danuta Rychel 
i Marek Janiec z gm. Jedlińsk, Elż-
bieta Kiraga i Mieczysław Kraw-
czyk z gm. Kowala oraz Anna 
Bednarczyk i Józef Witek z gm. 
Jastrzębia. Najbardziej efektywnie 
rżnęli drewno piłą: Marek Nosal 
i Tomasz Gospodarczyk (Jastrzę-
bia), Agnieszka Żaczek i Artur 
Żaczek (Gózd), Sebastian Wójcik 
i Mariusz Dreja (Pionki).

Oczy cieszyły między innymi 
stoiska, oprócz wspomnianego 
KRUS-u, Powiatowego Zespo-
łu Doradczego Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Mazowieckiej Izby Rolniczej, Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Zakładów Mleczarskich 
Figand, Polskiego Związku Pszcze-
larskiego, stoisko z gołębiami.

W godzinach popołudniowych 
i wieczornych na obu scenach pano-
wały niepodzielnie zespoły ludowe, 
a wieczorem tłumy widzów oklaski-
wały zespoły Playboys i Akcent. 

Dożynki zakończył efektowny 
pokaz sztucznych ogni.

Organizatorzy – starosta radom-
ski Mirosław Ślifi rczyk i wójt gminy 
Gózd Paweł Dziewit – serdecznie 
dziękują patronom, sponsorom 
i darczyńcom dożynek.

Jurorzy mieli trudne zadanie przed wybraniem najpiękniejszych wieńców

Uczestnicy dożynek podczas mszy świętej

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz (z lewej) z piątką odznaczonych, których udekoro-
wał Brązowym Krzyżem Zasługi

Współgospodarze dożynek – Paweł Dziewit i Mirosław Ślifirczyk całują chleby wręczane im 
przez starostów dożynek

Starosta radomski Mirosław Ślifirczyk dzieli się chlebem z uczestnikami dożynek Na stoisku KGW Gózd same smakowitości

Taniec na dechach. Dla rozgrzewki, czy dożynkowej tradycji?


