
„Czadowe” Dożynki  w Kołbaskowie 

 

 

  Dożynki Gminne w Kołbaskowie odbyły się 26.08.2017 r. Uroczystości dożynkowe                     

z udziałem rolników, władz samorządowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców 

rozpoczęły się tradycyjne Mszą Świętą w intencji rolników i mieszkańców, którą odprawił 

ksiądz  Krzysztof Tracz. 

Część oficjalna rozpoczęła się powitaniem uczestników dożynek  przez  gospodarzy  

Panią Małgorzatę Schwarz Wójta Kołbaskowa oraz przewodniczącego Rady Gminy                      

Pana Zbigniewa Szczuplaka. Nie mogło zabraknąć uroczystego przekazania chleba na ręce 

włodarzy przez Starostów Dożynek - Panią Elżbietę Szewczyk-Poczwardowską                                                                    

z Kołbaskowa i Pana Jana Lwa  ze Stobna. 

„Obiecujemy, że chleb podzielimy sprawiedliwie tak, aby nikomu nie zabrakło”-

zapowiedziała Pani Wójt, po czym zgodnie z tradycją podzielono chleb i rozdano wśród gości. 

Pani Małgorzata Schwarz skierowała do rolników serdeczne podziękowania za ich trud                             

w codziennej, żmudnej pracy. Szczególne słowa uznania Pani Wójt skierowała do osób 

zaangażowanych w przygotowanie przepięknych wieńców dożynkowych oraz tradycyjnych 

wypieków z owocami, chleba i nalewek, które wzięły udział w konkursach, a którymi później 

mogli delektować się  wszyscy uczestnicy sobotniego święta. 

Najważniejszym jednak elementem dożynkowym były jak zwykle wieńce,                                

które symbolizują urodzaj i zebrane plony. Pięcioosobowa komisja oceniła 6 wieńców 

zgłoszonych do konkursu. Było to niezwykle trudne zadanie, gdyż wszystkie tegoroczne 

wieńce były wyjątkowo piękne. Po burzliwych obradach decyzją jury I miejsce zajął wieniec         

z sołectwa Pargowo, II miejsce wieniec z sołectwa Barnisław i III miejsce- sołectwo Moczyły. 

Pargowo i Moczyły reprezentować będą naszą gminę na XXX Barzkowickich Targach AGRO 

POMERANIA 2017 w wojewódzkim konkursie wieńców. 

W części nieoficjalnej wystąpiły gminne grupy artystyczne: „Retro” ze Stobna, 

”Nadodrzanki” z Moczył oraz „Siadliczanki” z Siadła Górnego. Z myślą o najmłodszych 

przygotowano liczne konkursy sceniczne. Gwiazdą wieczoru był zespół „Czadoman”,                           

który porwał do zabawy licznie zgromadzoną publiczność.  

 

 
                                                                                          



Fot.1.Poświęcenie chleba podczas Mszy Świętej Dziękczynnej w Kołbaskowie 

                    
Fot.2. Przekazanie chleba na ręce Gospodarza Dożynek - Pani Małgorzaty Schwarz                                 

Wójta Kołbaskowa  



      
Fot.3.Wieniec z sołectwa Pargowo - I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych 

 



    
Fot.4. Występ zespołu „Retro” ze Stobna 

                    
Fot.5. Baba i chłop z tegorocznych zbiorów zapraszają na Dożynki Gminne 


