
    DRODZY  MIESZKAŃCY  SMARDZOWA! 

 

Dziękując za okazaną pomoc, 

 cieszę się, że są ludzie, którzy nie tylko mówią, 

co powinno być zrobione, lecz po prostu to robią; 

którzy zjawiają się zawsze tam, gdzie potrzebna jest ich pomoc. 

 

31 sierpnia 2019 r. Smardzów przeżywał  swoje najważniejsze święto 

DOŻYNKI, mające swój rodowód jeszcze w czasach 

średniowiecznych. W staropolszczyźnie nazywano je również 

wieńcowym (od największego symbolu tego święta – wieńca 

dożynkowego), lub okrężnym (okrążanie jesienią pól po zebraniu 

zbiorów). 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej wsi oraz przybyłym 

gościom, którzy swoją obecnością przyczynili się do uświetnienia 

tegorocznych uroczystości i którzy wraz z naszymi rolnikami 

dziękowali za doroczne plony. W tym roku szczególne podziękowania 

należą się p.Małgorzacie i Sylwestrowi Sorys wraz z synem 

Krystianem, p.Halinie i Pawłowi Cieślak, p.Sylwii i Krystianowi 

Dyduła, p.Yuliyi i Tomaszowi Wojtarowicz, p.Annie Staroń-

Staszewskiej, p.Emilii i Grzegorzowi Leśniak. 

Serdecznie dziękuję księdzu Proboszczowi Ryszardowi Filizofowi, 

który odprawił uroczystą mszę świętą w intencji rolników oraz za 

zebrane plony, będącą duchową oprawą uroczystości dożynkowych. 

Podziękowania należą się Z-cy Wójta Gminy Oleśnica 

p.Krzysztofowi Skórzewskiemu oraz Przewodniczącemu Rady 

Gminy p.Tadeuszowi Kunaj, którzy jak co roku uczestniczą w 

uroczystościach oraz wspólnej biesiadzie.  



Serdecznie dziękuję p.Sylwii Dyduła i p.Ryszardowi Hanzel za 

godne pełnienie funkcji tegorocznych Starostów Dożynek. 

Dziękuję najmłodszej mieszkance Smardzowa Oliwii Hold, która 

zechciała podzielić się swoimi umiejętnościami gry na harmonii, 

bierze udział w różnych konkursach i ma już na swoim koncie miejsca 

na podium. Dziękuję wszystkim śpiewającym, grającym i tańczącym 

zespołom, które kultywują tradycje – tańce i pieśni ludowe, nie 

zapominając o pięknych strojach. Dziękuję również chłopakom, 

którzy zechcieli rozegrać mecz piłki nożnej. 

Serdecznie dziękuję wszystkim paniom, które mocno zaangażowały 

się w ulepienie ponad tysiąca najlepszych ruskich pierogów oraz 

ugotowały pyszne zupy p.Elżbiecie Horynieckiej, p.Yuliyi 

Wojtarowicz, p. Barbarze Potaczek, p.Urszuli Stanisławczyk, 

p.Agnieszce Kras, p.Sylwii Dyduła wraz z p.Iwoną Bilak na czele, 

która dba o wyszukany kunszt smaku gotowanych potraw. Szczególne 

podziękowania należą się p.Szczepanowi Wójcikowi,  który co roku 

robi najlepszy domowy smalczyk. Dziękuję również Paniom, które 

zechciały włączyć się we współorganizację dożynek i upiekły 

domowe, pyszne ciasto.  

Dziękuję wszystkim, na których zawsze można liczyć, którzy mają 

wewnętrzną chęć udzielania się w naszej smardzowskiej wspólnocie. 

Dziękuję wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu 

przyczynili się do współorganizacji tegorocznego święta.  

Podziękowania kieruję również do sponsorów. Dzięki okazanemu 

wsparciu udało się w całości zrealizować program obchodów naszych 

dożynek w Smardzowie. 

 

                                            Sołtys                                                                                             

          Agnieszka  Podobińska 


