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Dożynki - to szczególne wydarzenie obchodzone po zakończeniu prac na roli. Jest to czas dziękczynienia
za zebrane plony, a także wyraz szacunku dla każdego rolnika za ich ciężką pracę.
Niezmiennie od prawie 20 lat, 15 sierpnia odbyły się Dożynki połączone z Gminnym Przeglądem Wieńca
Dożynkowego w Surowej. Tradycyjnie część obrzędowa rozpoczęła się korowodem dożynkowym
prowadzonym przez Młodzieżową Kapelę Ludową &bdquo;Borowiacy&rdquo;. W korowodzie uczestniczyły
również grupy wieńcowe reprezentujące poszczególne sołectwa z naszej gminy jak i przedstawiciele
sołectwa Otałęż.
Wszystkich przybyłych na Święto Plonów, w imieniu organizatorów, powitał sołtys Sołectwa Surowa- Pan
Stanisław Miłoś. Poprosił on gospodarza uroczystości Wójta Gminy Borowa - Władysława Błażejowskiego
o uroczyste otwarcie Dożynek. Na wspólne świętowanie za tegoroczne zbiory przybyli: Poseł na Sejm RPKrystyna Skowrońska, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Jan Tarapata, Starosta Powiatu
Mieleckiego &ndash; Zbigniew Tymuła, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Jacek Tarnowski, Dyrektor
CKiSz w Połańcu - Joanna Juszyńska, Przewodniczący Rady Gminy Borowa - Marian Taran, Radni i Sołtysi
Gminy Borowa.

W krótkim programie artystycznym przygotowanym przez dzieci, młodzież i dorosłych z Surowej
przybliżone zostały dawne zwyczaje, obrzędy żniwne i dożynkowe.
Na ręce Pana Władysława Błażejowskiego &ndash; Wójta Gminy Borowa przedstawiciel młodzieży wręczył
bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Następnie odbył się ceremoniał dzielenia chlebem
wśród wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach.
Dożynkom zawsze towarzyszyły różne tradycje i zwyczaje, a najbardziej symboliczny jest wieniec.
Cieszymy się, że biorący udział w przeglądzie pielęgnują tę piękną tradycję i wkładają wiele pracy, trudu ,
aby zaprezentować tak piękne dzieła sztuki. W tym roku w Surowej można było podziwiać 16 wieńców
dożynkowych. Jak zawsze przybyli do nas gościnnie przedstawiciele sołectwa Otałęż, zaś z naszej Gminy
Borowa prezentacji wieńców dokonały sołectwa: Wola Pławska - 2 wieńce, Pławo, Borowa - 2 wieńce,
Sadkowa Góra, Gliny Małe - 2 wieńce, Gliny Wielkie - 2 wieńce, Łysakówek, Górki, Surowa &ndash; 3
wieńce.
W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki konkursu na &bdquo;Najsmaczniejsze ciasteczka dożynkowe
2017&rdquo;. W konkursie wzięło udział 10 Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu Gminy
Borowa. Komisja w składzie: Pan Marian Taran, Pan Zdzisław Moryto i Pani Krystyna Działowska przy
ocenie słodkich smakołyków brała pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z regulaminem i tematyką
konkursu, wygląd ciastka i dekoracja, smak, zapach, konsystencja, oryginalność i pomysłowość, estetyka
podania, nawiązanie do tradycyjnych przepisów. Po skosztowaniu wszystkich konkursowych ciasteczek
dokonała oceny i przyznała następujące miejsca:
1. Góreckie Stowarzyszenie Kobiet Victoria za &bdquo;góreckie ciasteczka wiśniowe z lawendą&rdquo;.
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Orłowie za &bdquo;ciasteczka drożdżowo-kruche&rdquo;.
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Glinach Małych za &bdquo;ciasteczka&rdquo;.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od organizatorów upominki zaś nagrodę za pierwsze miejsce
ufundował Sklep HITPOL z Borowej. Po ogłoszeniu wyników każdy mógł skosztować konkursowych
ciasteczek i samemu wybrać to najsłodsze.
Przez cały czas trwania imprezy można było podziwiać stoisko wystawiennicze przygotowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Połanieckiej. &bdquo;Z tradycją w nowoczesność&rdquo; z Maśnika.
Prezentowali oni robótki ręczne oraz tradycyjne smakołyki. Jak co roku można było również odwiedzić
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Ośrodek Kultury i Tradycji Ziemi Mieleckiej w Surowej i sprawdzić co od ostatnich Dożynek zmieniło się i
jakie nowe eksponaty się pojawiły.
Na zakończenie części oficjalnej zaprezentowała się ze swoim repertuarem Młodzieżowa Kapela Ludowa
&bdquo; Borowiacy&rdquo;, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej.
Biesiada dożynkowa zakończyła się z zespołem &bdquo;Braders&rdquo;.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do pielęgnowania i podtrzymywania dożynkowych tradycji
i zwyczajów i już zapraszamy na przyszły rok by wspólnie cieszyć się ze zbiorów borowskich rolników.
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