Z szacunku do tradycji i z miłości do zabawy – Ekumeniczne Dożynki w Brennej
Kalendarz imprez plenerowych Gminy Brenna jest bogaty w wydarzenia o różnym
charakterze. Znajdziemy w nim wakacyjne pikniki rodzinne, młodzieżowe dyskoteki, koncerty
gwiazd, eventy historyczne… W scenariuszach wielu tych imprez znajdujemy akcenty
folkowe i tradycyjne. Jedną z takich uroczystości są właśnie dożynki, które tego roku
przypadają na 26 sierpnia.
Dawniej święto żniw nie było w naszym regionie obchodzone tak hucznie jak obecnie.
Celebrowano je w obrębie danego gospodarstwa, czy zagrody. Brali w nim udział domownicy
i robotnicy zatrudnieni przez konkretnego gazdę. Wraz z ostatnią, zwożoną z pola furą
zboża, przynosili upleciony przez dziewczęta wieniec z różnych gatunków zbóż, kwiatów i
ziół. Szli ze śpiewem, dziękowali i modlili się z gospodarzami. Często w podzięce za pracę
właściciel gospodarstwa nie tylko wypłacał żeńców, ale też wołał dla nich muzykę, szykował
gościnę i tak bawili się, jak się to mówiło „do jesieni”.
We wszystkich góralskich regionach Polski ten skromny sposób obchodzenia dożynek dość
szybko ustąpił miejsca obchodom gminnym. I tak w czasach PRL ludzi pracy, w tym rolników,
darzono wielkim szacunkiem. Sami gospodarze natomiast nierzadko prześcigali się w
wielkości zebranych żniw, a gminne dożynki stały się dla nich okazją do pochwalenia się
własną gospodarnością i zasobnością spichlerzy.
Dożynki Ekumeniczne, które są jedną z najważniejszych imprez w Gminie Brenna, nawiązują
zarówno do starych tradycji góralskich, gospodarskich, jak i do późniejszych form
dziękowania Bogu za plony. Najbardziej charakterystyczną ich cechą jest ekumenizm
właśnie, w więc wspólne dziękczynienie (oraz świętowanie) przedstawicieli różnych wyznań
zamieszkujących gminę, głównie katolików i luteran.
“Bryńskie” dożynki od niemal trzydziestu lat przebiegają w podobny sposób. Prowadzi je
korowód jeźdźców konnych z flagami państwowymi, za którymi podąża delegacja zespołu
regionalnego, niosąca wieniec dożynkowy oraz bochen chleba.
W dalszej kolejności pojawiają się zespoły w pięknych strojach regionalnych, kolasy z
włodarzami, duchownymi, zaproszonymi gośćmi, wozy strażackie na sygnale, które
tradycyjnie już oblewają wodą tłumy widzów przy drodze, następnie kombajny i traktory (oraz
inne pojazdy) ustrojone gałązkami brzeziny, zbożem, słomą i innymi płodami ziemi. Poza
tradycyjnymi dekoracjami, często przedstawiane są na nich zabawne lub prowokujące do
zadumy scenki rodzajowe.
Gdy korowód dociera pod scenę Amfiteatru w Brennej Centrum, Gazdom Dożynek – czyli
gospodarzom, których co roku wybiera się spośród wielu najznamienitszych rodzin
gospodarskich w gminie - przekazany zostaje uroczyście chleb i wieniec dożynkowy. Obrzęd
dożynkowy kończy się obtańczeniem Gazdów przez zespół regionalny na scenie amfiteatru.
Następnie rozpoczyna się najbardziej podniosły moment święta żniw – nabożeństwo
ekumeniczne, odprawiane wspólnie przez proboszcza tutejszego kościoła katolickiego oraz
miejscowego pastora z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Jego punktem kulminacyjnym
jest symboliczne dzielenie się chlebem, który wśród uczestników roznoszą Wójt, Radni i
zaproszeni goście. Po nabożeństwie, przemowach i podziękowaniach rozpoczyna się
zabawa, pełna nawiązań do bryńskich tradycji góralskich, ale nie tylko.
W tym roku, jak zawsze, tradycji stanie się zadość, dzięki koncertom miejscowych zespołów
regionalnych, Orkiestry Dętej Czesława Grenia oraz obecności niezastąpionego wodzireja –
Jana Stasia. Tego roku widowisko uświetnione zostanie występami zespołów

folklorystycznych m.in. z Indii, Białorusi, Słowacji i Czech.
Impreza dożynkowa trwa do wczesnego ranka następnego dnia, a o dobrą zabawę dba
zespół prowadzący zabawę taneczną. Nie inaczej będzie w tym roku.
Zapraszamy do Brennej w niedzielę 26 sierpnia! Początek o godz. 14.00, szczegóły oraz
plakat pod linkiem: https://turysta.brenna.org.pl/pl/events/xxix-dozynki-ekumeniczne-orazmsff

