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18.09.2009.

W minion± niedzielê 13 wrze¶nia odby³y siê w Karasiu Do¿ynki Gminne.

W niedzielê 13 wrze¶nia 2009r. wie¶ Kara¶ by³a niezwykle od¶wiêtna, kolorowa i radosna. Powodem tej
od¶wiêtno¶ci by³o ¦wiêto Plonów, Do¿ynki Gminne, które w tym roku obchodzono w³a¶nie w Karasiu.Ju¿ na samym
wje¼dzie wszystkich go¶ci wita³y s³omiane postaci - baby i ch³opa. To za spraw± mieszkañców Karasia i
Samorz±dowej Szko³y Podstawowej w Wikielcu ca³a droga do g³ównego miejsca obchodów do¿ynek by³a udekorowana
kolorowymi wst±¿eczkami, balonami i kwiatami. Scena zadziwia³a przepiêkn± dekoracj± wykonan± z darów pól, ³±k,
sadów i ogrodów. Obchody ¦wiêta Plonów zainaugurowa³ korowód do¿ynkowy, na czele którego z bochnem chleba
upieczonego z tegorocznych plonów szli starostowie tegorocznych do¿ynek - pani Ewa Chmal z Karasia i pan Tomasz
Zió³kowski z Franciszkowa. Po przekazaniu symbolicznych darów w³odarzowi gminy , Wójtowi Gminy Krzysztofowi
Harmaciñskiemu i z³o¿eniu ich na o³tarzu, nast±pi³a ceremonia Mszy ¦wiêtej Polowej, któr± celebrowali nastêpuj±cy
duchowni: Ksi±dz Dziekan Marian Florek, Ksi±dz Proboszcz parafii Kara¶ Miros³aw Pyzio. Podczas Mszy uczczono
równie¿ jubileusz 20-lecia kap³añstwa ksiêdza proboszcza Miros³awa Pyzio z Karasia.Po uroczystej Mszy ¦wiêtej na
rêce szacownego jubilata przedstawiciele ró¿nych instytucji i stowarzyszeñ z Wójtem Gminy I³awa na czele z³o¿yli
gratulacje, ¿yczenia i kwiaty.Nastêpnie g³os zabra³ Wójt Gminy I³awa, który podziêkowa³ rolnikom za trud ich r±k ,
wyrazi³ swoje uznanie i szacunek dla ciê¿kiej pracy rolnika. Odczytano tak¿e listy gratulacyjne skierowane do
wszystkich rolników, które wp³ynê³y na rêce Wójta Gminy I³awa od Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sekretarza Stanu pana Piotra ¯uchowskiego, od Dyrektora Warmiñsko- Mazurskiego Oddzia³u Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Jolanty Marozas, od Starosty pana Stanis³awa Czajki, od Wojewody
Warmiñsko-Mazurskiego pana Mariana Podziewskiego, od Senatora Rzeczpospolitej Polskiej pana Stanis³awa
Gorczycy. Na wniosek Wójta Gminy I³awa pana Krzysztofa Harmaciñskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyzna³
osiem odznak honorowych "Zas³u¿ony Dla Rolnictwa". Odznaki przyznano nastêpuj±cym osobom: panu Józefowi
Koz³owskiemu z Gulbia, pani Irenie Kaszlewicz ze Starzykowa, panu Bogus³awowi Solisowi z M±tyk, pani Gra¿ynie
Wêg³owskiej z £awic, panu Zdzis³awowi Jastrzêbskiemu z I³awy, panu Janu ¦wi±drze z Kamienia Ma³ego, pani Zofii
Olejnik z Owczarni, pani Augustynie Michalika z Laseczna Ma³ego .Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
przyzna³ tak¿e odznakê honorow± za zas³ugi dla Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Przewodnicz±cemu Gminy
I³awa panu Romanu Piotrkowskiemu.Nastêpnie odby³ siê konkurs wieñców do¿ynkowych. W tym roku do konkursu
przyst±pi³o a¿ dziewiêtna¶cie so³ectw: £awice, Stradomno, Radomek, Franciszkowo, Ga³dowo, Ka³duny, Segnowy,
Skarszewo, Z±browo, Gulb, Sza³kowo, Gromoty, Laseczno, Wola Kamieñska, Rudzienice, Kara¶, Tynwa³d, Frednowy,
Makowo. W sk³ad komisji do¿ynkowej wchodzi³y nastêpuj±ce osoby: Jolanta Szulc - Wicemarsza³ek Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego, Zbigniew Gnaczyñski - Prezes Banku Spó³dzielczego w I³awie, Krzysztof Harmaciñski - Wójt
Gminy I³awa, Adam ¯yliñski - Pose³, Marian Florek - Ksi±dz Dziekan, Miros³aw Pyzio- Ksi±dz Proboszcz Parafii Kara¶,
Gra¿yna Piêkos - dyrektor Gminnego O¶rodka Kultury w Lasecznie.Po obliczeniu punktów komisja wy³oni³a i
nagrodzi³a nastêpuj±ce so³ectwa: Pierwsze miejsce zdoby³o Ga³dowo, drugie Radomek, trzecie Tynwa³d. Komisja
mia³a wielki k³opot z wyró¿nieniem trzech pierwszych miejsc, gdy¿ wszystkie wieñce spe³nia³y kryteria konkursowe,
by³y pomys³owe i piêkne. Po og³oszeniu wyników i wrêczeniu nagród odby³y siê wystêpy artystyczne.Przed licznie
zgromadzon± publiczno¶ci± Karasia i okolicznych miejscowo¶ci wyst±pi³y nastêpuj±ce zespo³y: Seniorzy z
Osiedlowego Domu Kultury "Polanka" i cz³onkowie klubu "Amazonki" z I³awy. Zespo³y dzia³aj±ce w GOK-u Laseczno:
zespó³ folklorystyczny "Gosposie", grupa wokalno-instrumentalna "Fantazja", "Dzieci Ziemi I³awskiej"( zespó³
finansowany z programu Dzia³aj Lokalnie VI), uczniowie z SSP Wikielec oraz wykonawcy zawodowi specjalnie
zaproszeni na tegoroczne do¿ynki. Szczególne uznanie publiczno¶ci zyska³ aktor teatru "Kwadrat" w Warszawie Szymon
Kusarek, który znanymi przebojami przeplatanymi ¶miesznymi anegdotami "uwiód³" do¿ynkow± publiczno¶æ (szczególnie
damsk±). Wiele braw zdoby³a tak¿e kapela podwórkowa "Sztama" z Pas³êka.W trakcie do¿ynek uczestnicy mogli
degustowaæ swojskie jad³o oraz napitki. Nie zabrak³o ogródków piwnych , stoisk, gdzie ka¿dy móg³ znale¼æ co¶ dla siebie.
Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê loteria fantowa , gdzie ka¿dy los by³ wygrany. Dzieci chêtnie odwiedza³y plac
zabaw.Pomimo kaprysów pogody liczna publiczno¶æ ¶wietnie siê bawi³a. Imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna "Pod
gwiazdami" z udzia³em zespo³u "3+1" z I³awy.
Organizatorami Gminnych Do¿ynek byli: Wójt Gminy I³awa, So³tys wsi
Kara¶ z Rad± So³eck±, Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie.
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