Święto Plonów w Biskupcu
Pomimo początkowo deszczowej aury, Powiatowo-Gminne Dożynki w Biskupcu zdecydowanie
uważać można za udane.
Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Zgodnie z tradycją, kapłan pobłogosławił chleb
upieczony z tegorocznych zbóż. W homilii nawiązał do idei dziękczynienia. Po mszy ulicami Biskupca
przeszedł barwny korowód prowadzony przez starostów Dożynek &#8211; Magdalenę Różańską-Brejnak i
Andrzej Brejnaka z Sołectwa Adamowo, którzy przekazali chleb na ręce starosty olsztyńskiego Małgorzaty
Chyziak i burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego.
– Cieszę się, że piękna tradycja Święta Plonów jest wciąż żywa w powiecie olsztyńskim i możemy co roku
dziękować hodowcom, sadownikom, pszczelarzom i ogrodnikom za to, że do naszych domów trafia świeży,
pachnący chleb oraz zdrowe produkty – powiedziała starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.
Starosta olsztyński uhonorowała gospodarzy wyróżniających się szczególnym wkładem w rozwój rolnictwa
w powiecie olsztyńskim. Wśród nich znaleźli się: Piotr Chojnowski z Pajtun w gminie Purda, Joanna Posoch z
Nowego Kawkowa w gminie Jonkowo, Katarzyna i Daniel Maliccy z Komalw w gminie Świątki, Marica i
Ryszard Nowakowie z Rusi w gminie Stawiguda, Halina i Andrzej Prusik z Najdymowa w gminie Biskupiec,
Anna i Waldemar Certa z Unieszewa w gminie Gietrzwałd, Iwona i Janusz Machałek z Jedzbarka w gminie
Barczewo, Janina i Marek Wołczak z Głotowa w gminie Dobre Miasto, Małgorzata i Zbigniew Krawczyk z
Mierek w gminie Olsztynek, Malwina i Dariusz Chodań z Lutr w gminie Kolno, Łukasz Grabowski z Studni w
gminie Jeziorany oraz Jolanta i Jan Surówka z Gad w gminie Dywity.
Dożynki to także tradycyjne konkursy. Wśród niezwykle bogatych stoisk przygotowanych przez sołectwa
przechadzali się nie tylko spragnieni wiejskich przysmaków goście, ale także komisja konkursowa
oceniająca wygląd stoisk. Najlepsze okazało się te z Czerwonki, wyprzedzając Borki Wielkie i zajmujące ex
aequo III miejsce Biskupiec Kolonie i Droszewo. Oceniano także chleby, przyznając kolejno od najlepszego
miejsca: Raszągowi, Rukławkom i Stryjewu.
W trakcie Dożynek przeprowadzony został również Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego. Decyzją
komisji konkursowej najpiękniejszy wieniec przygotowany został przez sołectwo Rzeck z gminy Biskupiec. II
miejsce przypadło w udziale sołectwu Kobułty również z gminy Biskupiec, a III – sołectwu Barkweda z
gminy Dywity. Nagrody finansowe przekazał Powiat Olsztyński.
W części artystycznej wystąpiły zespoły: Jezioranie, Kuźnia Artystyczna, Wapniaki oraz Babsztyl, a gwizadą
wieczoru był SŁAWOMIR.
Organizatorami Powiatowo-Gminnych Dożynek w Biskupcu byli: Powiat Olsztyński i Gmina Biskupiec.
Niżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia.
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