
 

„W pełnych kłosach zboże w wieńcu  

Niech przypomni nam o słońcu,  

O skowronku co nam śpiewał  

O pocie co oczy zalewał.” 

Helena Drosińska 

 

 

 

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To święto radości 

 i odpoczynku po ciężkiej pracy. To też święto zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków. 

W dniu 04.09. 2016 r w Lewiczynie odbyły się Dożynki Powiatu Grójeckiego  pod patronatem 

Marszałka Senatu RP p. Stanisława  Karczewskiego oraz posła na Sejm RP p. Marka Suskiego. 

W dożynkach wzięli udział włodarze naszego województwa, powiatu, duchowieństwo dekanatu 

grójeckiego, przedstawiciele gmin, sołectw, służb mundurowych, mediów, przedstawiciele biz-

nesu, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, stowarzyszenia, artyści,  ale  przede wszystkim rol-

nicy . W programie tegorocznych dożynek było bardzo wiele atrakcji,  między innymi: 

- Występ Parafialnej Orkiestry Dętej  

- Występ Zespołu Tańca Ziemi Nowomiejskiej 

- Występ Zespołu Tańca SGH . 

-Koncert Zespołu Fletnia Pana 



Odbyła się także prezentacja stoisk gminnych, degustacja potraw regionalnych, ekspo-

zycje firm z powiatu grójeckiego. Wydarzenia towarzyszące to zbiórka krwi motoserce, darmo-

wa mammografia, pokaz sprzętu wojskowego oraz motocykli . 

W trakcie dożynek nastąpiła  cześć konkursowa, do której zgłosiła się nasza szkoła -  

Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mie-

ście nad Pilicą.  Wzięliśmy udział we wszystkich kategoriach konkursowych: 

Konkurs na „Najładniejsze stanowisko” w tej kategorii zajęliśmy wyróżnienie. 

Konkurs na „Najlepszą potrawę regionalną” – ( pierogi i smalec domowy) zajęliśmy drugie miej-

sce. 

Konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, w tym konkursie nasi i uczniowie  zostali wy-

różnieni . Wienieczostał także  uhonorowany przez starostę powiatu grójeckiego poprzez po-

stawienie go w  ołtarzu głownym 

W uroczystości nie mogło zabraknąć akcentu w postaci wystawy prac dzieci ze Specjal-

nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą, która miała na celu 

promocję naszej placówki. Jej organizatorem był Zespół ds. Promocji i Rekrutacji. Prace dzieci 

cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników dożynek.  

Nauczyciele i uczniowie naszego Ośrodka przygotowali  przekąski dla oglądających na-

sze stoisko. Były przepyszne rogaliki, szarlotki, sernik oraz ciasto ze śliwkami– wszystkie  

z owocami z tegorocznych zbiorów, atakże   przekąski: marynowana papryka, kiszone ogórki, 

marnowane grzybki, pikle, dżemy, kompoty, domowy ketchup i sos czosnkowy. 

 W trakcie wystawy prowadzone były liczne rozmowy z dorosłymi oraz młodzieżą 

 i dziećmi dotyczące oferty naszego ośrodka.Rozdawano foldery i ulotki promujące naszą szko-

łę, w tym nowe kierunki kształcenia zawodowego w naszej placówce.  

Mamy nadzieję, że zostaliśmy zapamiętani!  

Joanna Skrzydłowska 

Kinga Zarychta- Rek  

 

 

 


