
Dożynki w gminie Borne Sulinowo 

Tegoroczne Święto Plonów odbyło się w dniu 15 września w miejscowości Łączno. 

Organizatorami imprezy byli: Rada Sołecka Łączno oraz Centrum Kultury i Rekreacji                             

w Bornem Sulinowie. Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji rolników                    

i mieszkańców gminy. Następnie korowód z plonami i wieńcami dożynkowymi przeszedł pod 

specjalnie przygotowaną scenę dożynkową umiejscowioną na terenie sportowo-rekreacyjnym 

nieopodal Kościoła. Starościna i Starosta Dożynek, Pani Anna Lipiecka i Pan Grzegorz 

Groszewski, przekazali Burmistrzowi Bornego Sulinowa, Pani Renacie Pietkiewicz-

Chmyłkowskiej, dożynkowe bochny chleba. Pani Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej                    

Pan Dariusz Czerniawski, podzielili się chlebem ze zgromadzonymi gośćmi. 

Podczas tegorocznego Święta Plonów nie zabrakło ciekawych konkursów 

sprawnościowych dla publiczności. W ramach sportowej rywalizacji zwycięzcy konkursów 

otrzymali symboliczne nagrody rzeczowe. Miłą niespodzianką była prawdziwa uczta kulinarna                               

dla wszystkich uczestników dożynek. Każdy mógł skosztować pieczonego dzika z lasów ziemi 

szczecineckiej. Fundatorem tego specjału były władze samorządowe Bornego Sulinowa.  

W programie artystycznym imprezy znalazły się koncerty w wykonaniu zespołów: 

BORNEŃSKIE WRZOSY, DUET ELŻBIETA I KRZYSZTOF, BORNEŃSKIE PODLOTKI, 

STOKROTKI Z JUCHOWA, JARZĘBINY Z JELENIA, ONTIS Z SITNA, ORKIESTRA 

DĘTA 50+. Gwiazdą wieczoru był występ zespołu „FAJTERS”, który zaskarbił sobie sympatię 

uczestników dożynek. Zabawa przy występie zespołu „PLAY” trwała do późnych godzin 

nocnych. 

 Swoją obecność na dożynkach zaznaczył także ZODR w Barzkowicach poprzez 

wystawienie stoiska z prasą i literaturą związaną z rolnictwem. Tematykę rolniczą poruszano  

w rozmowach z doradcami. Głównym tematem była oczywiście kwestia pomocy                                       

dla gospodarstw w związku z suszą, ale rozmawiano też na temat ogólnych zagadnień 

agrotechnicznych. Uczestnicy dożynek chętnie korzystali z bezpłatnej literatury i prasy 

oferowanej przez ZODR.  



                                                     
Fot.1. Występy zespołów ludowych podczas dożynek Gminnych w Bornem Sulinowie         

                                             
Fot.2. Degustacja pieczonego dzika z lasów ziemi szczecineckiej                             



                                                              
Fot.3. Stoisko Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

podczas Dożynek Gminnych w Bornem Sulinowie       

                                                      
Fot.4. Prasa oraz literatura rolnicza na stoisku ZODR podczas Dożynek Gminnych                         

w Bornem Sulinowie 



 

 


