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I miejsce  
Wieniec wykonany przez  

Sołectwo Helenów 

 

 

 
 

 

Wieniec został przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Dwórki Heleny 

Tegoroczny wieniec dożynkowy zgodnie z tradycja staropolską zostały uwieńczony krzyżem. Do jego 

wyplatania użyto wielu rodzajów zbóż, traw, kwiatów i ziół. Wszystkie materiały są naturalne, zbierane 

we własnych ogródkach, użyto zapomnianego już prosa, lnu a także owsu, pszenżyta i pszenicy. 

 

 

 



II miejsce  
Wieniec wykonany przez  

sołectwa  
Borki-Kosiorki - Mościbrody 

 

 

 
 

Wieniec jest wykonany z tegorocznych zbóż kłosów i traw. Podstawa wieńca stanowi druciana 

konstrukcja, którą oplatają kłosy owsa, pszenicy i Zyta. Wykorzystane zostały też ozdobne trawy, kwiaty, 

pestki, fasola, maki i kasza. Pomiędzy łukami znajduje się krzyż, na którym umieszone są dwa serca. 

Na jednym wizerunek Pana Jezusa na drugim Matki Bożej. Przy wieńcu pracowały panie z KGW 

z miejscowości Mościbrody i Borki Kosiorki. 

Dziękując Bogu za tegoroczne plony przynosimy na chwałę Panu wieniec dożynkowy sołectw Borki 

Kosiorki i Moscibrody kolonia. Sołtysem Kosiork jest Pani Regina Goś a Moscibród Pan Wiesław Bazak. 



III miejsce  
Wieniec wykonany przez  

Koło Gospodyń Wiejskich 
Radomyśl 

 

 
 

 

Korona żniwna uwieńczona krzyżem, a w jej wnętrzu Duzy bochen chleba który w tradycji polskiej 

i słowiańskiej jest symbolem pożywienia, dostatku, i pomyślności. Wieniec ten składamy Bogu 

w dziękczynieniu za tegoroczne plony, które zostały ustrzeżone przed zniszczeniem. Koronę wykonano 

z kłosów zbóż pochodzących z własnych upraw (pszenżyto, pszenica, jęczmień, owies oraz kwiatów. 

Pomysłodawcą wieńca jest pani Zofia Salomończyk, szkielet wykonał pan Józef Orzyłowski a panie 

z KGW wykonały to piękne dzieło. Z duma i radością prezentują ten wieniec panowie z Radomyśli. 

 



Wyróżnienie 
Wieniec wykonany przez  

Sołectwo Zabłocie 
 

 

 
 

 

 

Wieniec przedstawia godło Polski – orła w koronie. Wykonany został ze zbóż takich jak: owies, 

pszenżyto, jęczmień, pszenica. Ozdobiony jest roślinami z pół i ogrodów. Dodatkowym elementem są 

barwy narodowe w postaci biało czerwonych wstążek. 

 
 



Wyróżnienie 
Wieniec wykonany przez  

Koło Gospodyń Wiejskich Łupiny 

 

 

 
 

 

Wieniec dożynkowy ma kształt korony uwitej pszenicy, żyta, jęczmienia, pleciony na 8 metalowych 

obręczach. Wierzchołek wieńca zwieńcza krzyż – symbol wiary w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego 

i zmartwychwstałego. Drewniane podłoże symbolizuje Matkę Ziemie rodzącą: zboża warzywa, owoce, 

kwiaty, zioła, rośliny. Udekorowany słonecznikami, jarzębiną, miechunką peruwiańską, owocami dyni, 

bluszczem ogrodowym. 

Dożynki to dziękczynienie Panu Bogu za zebrane tegoroczne plony za urodzaj, za pogodę, siły i zdrowie 

pracujących na roli. Tego dnia szczególnym uznaniem cieszą się ludzie, którzy pracowali najszybciej 

i najlepiej. To oni są dzisiaj bohaterami święta dożynkowego. 



Wyróżnienie oraz Nagroda Serca  
od Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew 

Wieniec wykonany przez  
Sołectwo Śmiary 

 

 

 
 

 

 

 

Wieniec uwity ze zbóż, nasion oraz runa leśnego przedstawiający zagrodę wiejską w skład,  

której wchodzi: 

- chata wiejska 

- studnia, jako źródło życia 

- kapliczka, która jest symbolem naszej wiary chrześcijańskiej, przed którą modli się rolnik. 

 
 
 

 



Wyróżnienie 
Dziękczynny bukiet wykonany przez  

Koło Gospodyń Wiejskich Daćbogi-Pluty 
 

 
 

 
 

 

 Wieniec wykonany jest ze zboża, kłosów, różnych nasion, kwiatów. Przedstawia łódź na morzu, 

a w niej Jezusa miłosiernego z siecią wypełnioną rybami. 

Żagiel z napisem " Bądźmy Mocni w Wierze" nawiązuje, aby być wiernym misji Chrystusa , musimy 

zapewnić pokój i bezpieczeństwo nie tylko nam, ale również całemu światu, który potrzebuje 

miłosierdzia i pocieszenia w tak trudnych czasach .Bez wejścia na CHRYSTUSOWĄ ŁÓDŻ 

KOSCIOŁA, bez Chrystusa nikt nie jest wstanie przezwyciężyć zła i dopłynąć do celu podróży. 



Wyróżnienie 
Wieniec wykonany przez  

Sołectwo Wiśniew – Zespół Ludowy  
im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy” 

 

 
 

 

Wieniec dożynkowy sołectwa Wiśniew został wykonany przez panie z Zespołu Ludowego, Wiśniewiacy 

który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie, zespół w swym repertuarze posiada 

oryginalną, znaną w całym regionie  „Polkę Wiśniewską”, którą otworzyła oficjalna cześć festiwalu 

akompaniament Pan Stanisław Wróblewski. 

Wieniec to podziękowanie Panu Bogu za tegoroczne plony zbóż: pszenżyta, pszenicy, kwiatów traw 

i ziół. Wieniec ma kształt kosza w środku, którego znajduje się figurka Matki boskiej.  

Szczęść Boże – pracy rolników. 



Wyróżnienie 
Wieniec wykonany przez  

Mieszkańców wsi Stare Okniny 
 
 

 
 

 

Mieszkańcy Starych Oknin przynoszą wieniec uwity z zebranych kłosów tegorocznych zbóż. Wieniec 

ukazuje Serce Jezusa – kochające i ogarniające nas w każdej radości smutku i błogosławiące nam 

wszystkim. W centrum serca widnieje postać Maryi, Matki Boga. Maryja przypomina ludziom o 

całkowitym zawierzeniu Bogu i wielkiej ufności we wszystko co powiedział do nas Jej Syn.  

Wieniec jest wyrazem wdzięczności za tegoroczne zbiory i  pogodę podczas żniw. Stanowi zarazem 

prośbę, by nigdy nikomu nie brakowało chleba i byśmy umieli się cieszyć z posiadanego dobrodziejstwa. 

 



Wyróżnienie 
Wieniec wykonany przez  

Mieszkańców wsi Januszówka 
 

 

 

 

 

Wieniec dożynkowy przygotowany przez mieszkańców wsi Januszówka przedstawia Matkę Boską 

z Dzieciątkiem, wykonany z tegorocznych kłosów oraz ziarna. Wieś Januszówka dziękuje Panu Bogu 

za błogosławieństwo i obfite plony. 

 

 


