
W tym roku świętowaliśmy w powiecie 
otwockim, który jest także „Stolicą Kultury 
Mazowsza”. Stadion Otwockiego Klubu 
Sportowego „Start”, 4 września, zamienił 
się w festiwal wieńców dożynkowych. 
Można byo też odwiedzić liczne sto-
iska (m.in. wystawienniczo-handlowe), 
posłuchać dobrej muzyki czy skorzystać 
z wielu innych atrakcji. Całość w pięknej 
i tradycyjnej oprawie 
obrzędowej.

Festiwal wieńców 
w Otwocku
Dożynki Województwa Mazowieckiego składają się zawsze z elementów zmiennych 
i niezmiennych. Zmienne to lokalizacja, program artystyczny, liczba gości czy pogoda. 
Wśród niezmiennych warto wymienić intencje, podziękowania za plony, złożenie hoł-
du wszystkim pracującym na roli oraz ceremonie dożynkowe. 

Różnorodne kształty i precyzyjne     wykonanie wieńców dowodzą, 
że Mazowszanom nie brakuje ani     wyobraźni, ani talentu
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Ceremoniał dożynkowy 
Ulicami miasta przeszedł odświętny 
korowód złożony z Orkiestry Dętej 
OSP Karczew, pocztów sztandarowych 
oraz oficjalnych delegacji wieńcowych 
z powiatów województwa mazowiec-
kiego. Chleb dożynkowy nieśli starosto-
wie dożynek – Monika Młot i Wojciech 
Ruszkowski. Wśród gości szli gospo-
darze uroczystości – marszałek Adam 
Struzik, wicemarszałek Janina 
Ewa Orzełowska, starosta 
otwocki Mirosław Pszonka 
i prezydent Otwocka Zbi-
gniew Szczepaniak. 

Triumfatorzy konkursów
Uroczystości rozpoczęła msza święta 
dziękczynna za tegoroczne plony, tuż 
po niej odbyły się obrzędy w wykonaniu 
zespołu Kądziołeczka, ceremonia wspól-
nego dzielenia chlebem, krótkie prze-
mówienia okolicznościowe, wręczanie 
odznaczeń branżowych i państwowych 
oraz zakończenie konkursów dla rolni-
ków i przedsiębiorców. Dwudzie-
stu pięciu rolników odebrało z rąk 

marszałka województwa mazo-
wieckiego i starosty otwockiego 

odznaki „Zasłużony dla rolnic-
twa”, siedmiu najlepszych 

przetwórców rolno-spo-
żywczych od 4 września  

Wieniec i bochen chleba to symbole od zawsze kojarzone z dożynkami
Przygotowanie każdego wieńca wymagało dużego nakładu pracy,  
ale niektóre szczególnie zaskakiwały formą
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Różnorodne kształty i precyzyjne     wykonanie wieńców dowodzą, 
że Mazowszanom nie brakuje ani     wyobraźni, ani talentu

Poszczególne wieńce przywoziły delegacje powiatowe, ale ich wyko-
naniem zajmowały się koła gospodyń wiejskich czy malutkie sołectwa

Powiat siedlecki w swoim wieńcu zaakcentował 
znaczenie rodziny w codziennym życiu
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nosi tytuł „Polskiego Producenta Żyw-
ności 2016 roku”, a dwunastu wyróż-
niono na szczeblu lokalnym nagrodami 
powiatu otwockiego. Część oficjalną 
zakończyło rozstrzygnięcie konkursu 
Agroliga 2016, w którym poznaliśmy 
tegorocznych mistrzów, wicemistrzów 
i wyróżnionych.

W zgodzie z tradycją wyplatania 
wieńców
To nieodzowna część dożynkowych ce- 
remonii. Wicie wieńców od wieków 
łączyło się z obrzędami dziękczynnymi 
za ukończenie żniw i prac polowych. Ple-
ciono je zwykle w kształcie korony lub 
koła, a jako materiałów używano zbóż, 
jarzębiny, owoców, kwiatów i koloro-
wych wstążek. Wieńców nie brakło także 
na Dożynkach Województwa Mazo-
wieckiego w Otwocku. 
W tegorocznym konkursie na najładniejszy 
wieniec dożynkowy komisja konkursowa – 
złożona z przedstawicieli Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, Starostwa Powiatowego  

w Otwocku i Urzędu Miasta Ot- 
wocka – oceniła ponad 40 wieńców 
z terenu Mazowsza. Pierwsze, dru- 
gie i trzecie miejsce przyznała  
kolejno powiatom: węgrowskie- 
mu, gostynińskiemu oraz zwoleń- 

skiemu. Wyróżniono też powiaty nowo- 
dworski, ostrołęcki i ciechanowski.

Informacyjnie i poznawczo
Na błoniach stadionu nie zabrakło licz-
nych stoisk handlowych, informacyj-
no-promocyjnych instytucji rolniczych 
i okołorolniczych, m.in. Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych, Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział Regionalny 
w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Warszawie czy Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Sto-
isko Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego zorganizowano w tym roku 
ze Stowarzyszeniem „Urzecze” oraz Fun-
dacją „Szerokie wody”. Niezależne dru-
gie stoisko UMWM promowało projekt 
zamontowania kolektorów słonecz-
nych w 12 mazowieckich szpitalach.

Artystycznie i smakowicie
Popołudnie z dożynkową sceną to obco-
wanie z artystami – zagrali m.in. Zespół 
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 
Bayer Full i Sarsa. Na nietypowym stoisku 
wśród łodzi, wikliny i drewna, dowie-
dzieć się można było o Mazowszu i Urze-
czu, posmakować potraw tradycyjnych 
i regionalnych, pośpiewać i potańczyć.

Szczytny cel
Ideą przyświecającą tegorocznej edycji 
wydarzenia była pomoc dla potrzebują-
cych. Przez całą imprezę zbierano środki 
dla walczącego z nowotworem małego 
Szymona oraz chorego na serce Krzysia.

Tekst i zdjęcia Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny  

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Niektórzy twórcy postawili na imponujące konstrukcje architektoniczne
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