
Dożynki Powiatowo – Gminne Damasławek 2015 

W niedzielę, 30 sierpnia w Damasławku odbyły się  Dożynki Powiatowo-Gminne. 
 
Dożynki to dzień radosnego dziękczynienia za plony, okazja do wyrażenia radości                         
i wdzięczności oraz dumy z pracy rąk naszych rolników.  Ta piękna wielowiekowa tradycja, 
której wyrazem jest bochen chleba, to symboliczna, ale jakże istotna nagroda za miesiące 
trudu rolników, sadowników, producentów warzyw, działkowców, pszczelarzy, przetwórców. 
W niedzielę w Damasławku można było podziwiać okazałe wieńce dożynkowe przygotowane 
przez mieszkańców poszczególnych wsi i gmin naszego powiatu. 

Dożynkowe uroczystości zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, m. in. posłowie 
Stanisław Chmielewski i Maks Kraczkowski, senator Mieczysław Augustyn, gospodarze 
dożynek:  wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak, Wicestarosta Michał Piechocki, 
wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Wągrowieckiego, członkowie Zarządu Powiatu, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu, delegacje sołeckie przedstawiciele duchowieństwa          
z proboszczem parafii. pw. św. Stanisława BM Andrzejem Stefańskim. Licznie przybyli także 
mieszkańcy gminy Damasławek oraz mieszkańcy całego powiatu.  

Starostami Dożynek Powiatowo - Gminnych byli Teresa Kamińska i  Stanisław Niewiadomy 
ze Starężynka.  

Tegoroczne święto plonów zainaugurowała uroczysta msza św. dziękczynna odprawiona w 
kościele parafialnym w Damasławku. Po mszy uroczystości dożynkowe kontynuowano na 
stadionie.  

Podczas części oficjalnej starosta i starościna dożynek wręczyli bochen chleba upieczonego             
z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarzom dożynek – Wicestaroście i Wójtowi 
Gminy Damasławek. Po wystąpieniach przyszedł czas na tradycyjne dzielenie się chlebem 
gospodarzy z gośćmi dożynkowymi.  

Dożynki były również okazją do wręczenia wielu odznaczeń i nagród. 
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Marka Sawickiego, przyznane zostały         
4 odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”, za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, 
rozwoju wsi i rynków rolnych. 
Odznaczenia, o które wnioskował Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, wręczył w imieniu 
Ministra Rolnictwa Jarosław Sierszchulski, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Odznaczeni zostali: Zenona Bruss, Adam 
Grzewiński, Wojciech Poprawski i Ryszard Skotarek. 
                 
Nagrody Herbu Powiatu przyznane za całokształt swojej działalności zawodowej i 
społecznej osobom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju naszego powiatu, otrzymali: 

Krystyna Urbańska – osoba szczególnie zasłużona w tworzeniu i rozwijaniu kultury na 
terenie gminy Wągrowiec. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie. Autorytet dla 
wielu, którzy pragną działać na rzecz rozwoju kultury tradycyjnej w regionie. 



Katarzyna Kowalewska – inicjatorka powstałego w Oporzynie Koła Gospodyń Wiejskich i 
jego przewodnicząca, Gospodyni Roku 2013 w plebiscycie „Głosu Wągrowieckiego”. 
Magdalena Zygmunt - dyrektor Gminnego Ośrodku Kultury w Damasławku, która swoimi 
działaniami doprowadziła do pozyskania licznych dofinansowań na remonty Ośrodka, otwarte 
zostały liczne koła zainteresowań, członkini Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, 
Katarzyna Kluczyńska - właścicielka Centrum Ogrodniczego MARMAN w Wągrowcu, 
która nie ogranicza się tylko do działalności biznesowej, ale z zaangażowaniem udziela 
sponsorskiego wsparcia Wągrowieckiego Festynu Cysterskiego, Miejskiego Klubu 
Sportowego Nielba oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Piotr Nowak – ogrodnik, prezes prężnie działającego Koła Pszczelarzy w Łeknie, 
posiadający 50 uli, z czego co roku produkuje około tony miodu.  
Andrzej Barełkowski – właściciel gospodarstwa rolnego w Kaliszanach, prezes miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, aktywny członek Stowarzyszenia Przyjaciół Jeziora 
Kaliszańskiego.  
Artur Serewa ze Starężynka – wybrany na drugą kadencję do Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu, członek komisji do szacowania zakresu i 
wysokości szkód w gospodarstwach rolnych oraz komisji do szacowania szkód leśnych. 
Jerzy Kamiński – właściciel gospodarstwa rolnego w Starężynku, który od 25 lat pełni 
obowiązki sołtysa wsi, dzięki jego staraniom udało się zaadoptować budynek na świetlicę 
wiejską. 
Janusz Szymaś - właściciel gospodarstwa z Rościnna, działacz Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej i miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Tadeusz Kopała – przedsiębiorca z Bliżyc w gminie Skoki. Fachowiec w dziedzinie budowy 
urządzeń sanitarnych i inwestycji wodociągowych na terenie całego powiatu. 
Jerzy Wesołowski z Popowa Huby prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne, 
charakteryzujące się wysoką kulturą rolną, osiągający bardzo dobre wyniki produkcyjne. 
Adam Hoffmann z Popowa Kolonii – właściciel gospodarstwa rolnego oraz warsztatu 
mechanicznego, laureat aktywnie udziela się w pracach na rzecz swojej wsi i gminy 
Mieścisko. Członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mieścisku, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Mieścisko.  

Podczas dożynek powiatowo-gminnych w Damasławku ogłoszono wyniki plebiscytu Głosu 
Wągrowieckiego „Sołtys Roku 2015”. Zwyciężył Marian Witucki – sołtys wsi Sarbia w 
gminie Mieścisko. Pierwszym wicesołtysem został Kazimierz Perek z Sarbki w gminie 
Wągrowiec, a drugim – Iwona Kubicka z Żabiczyna, gmina Mieścisko. 

Oprawę artystyczną dożynek zapewnił zespół ludowy „Pałuki”, zespół The Cashed. Gwiazdą 
dożynek był Andrzej Cierniewski. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


