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Dnia 14 września br. w Krosnowicach  odbyły się Dożynki Sołeckie, w których udział wzięli Wójt
Gminy Kłodzko Stanisław Longawa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kłodzko Zbigniewem
Turem. Uroczystości rozpoczęła 
Msza Dożynkowa 
w Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba w Krosnowicach, której przewodniczył ksiądz biskup
Adam Bałabuch.

  

  

      

 Przybył do naszej miejscowości na specjalne zaproszenie księdza proboszcza Adama
Łyczkowskiego, który jako gospodarz dopilnował, by ten dzień był wyjątkowy. Zadbał o wystrój
kościoła parafialnego oraz ogrodu, w którym odbyła się dalsza część uroczystości.

  

Doznań było mnóstwo, występowało bowiem wiele grup i każda z nich prezentowała
przygotowany przez siebie repertuar. Święto dożynkowe przygotowały organizacje działające w
naszej miejscowości: Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Towarzystwo Miłośników
Krosnowic, Rada Parafialna, Rada Sołecka oraz Społeczność Szkolna, która przedstawiła
program artystyczny autorstwa Pani Lilianny Figurskiej mówiący o chlebie i plonach Ziemi oraz
ludzkiej radości i zabawie, która nastaje wtedy, gdy już wszystkie zbiory zostaną zebrane na
chwałę Bożą i użytek człowieka. Inscenizacja wzbogacona była o grę na fletach, którą
zaprezentowały dziewczynki z koła fletowego pod przewodnictwem Pani Lucyny Śliwki. Na
końcu wykonano taniec radości do słów i muzyki ludowej piosenki „Czerwone jagody”. Tańca
nauczyły się dziewczynki z koła teatralnego prowadzonego przez Panią Annę Hnatów-Bielę.
Program został przyjęty przez zgromadzonych gości z wielkim entuzjazmem.

  

W wydarzeniach tego dnia udział wzięli liczni samorządowcy z terenu powiatu kłodzkiego. Pan
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Edward Dąbrowa, jako sołtys przywitał zebranych gości i zaprosił do wspólnej biesiady, która
trwała do późnego wieczora. Degustowano żurek, pierogi, ciasta i inne potrawy przygotowane
przez krosnowickie Koło Gospodyń pod kierunkiem Pani Haliny Puk oraz mieszkanki
Krosnowic.

  

Biesiadnikom przygrywał na akordeonie Pan Henryk Prochera. W świat niosły się słowa pieśni
biesiadnych, płynęła muzyka, a wraz z nią niezapomniane chwile spędzone przy miłej aurze i w
doborowym towarzystwie zebranym w uroczych ogrodach parafii Krosnowice.
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  Tekst: Anna Hnatów-Biela  Zdjęcia: Kamila Machniowska   
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