17 sierpnia 2021

Uroczystości dożynkowe w Kocku

Dożynki odbyły się dnia 15. sierpnia 2021 roku w dniu uroczystości odpustowej Parafii Kock pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przed Mszą odpustową i jednocześnie dożynkową
Burmistrz Kocka w swoim wystąpieniu zaznaczył, że 15. sierpnia 2021 to kolejna rocznica Bitwy
Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Po przemówieniu Burmistrza władze samorządowe złożyły
wieniec przy obelisku upamiętniającym wspomniane wydarzenie.
Następnie korowód wieńcowy poprzedzony pocztami sztandarowymi został wprowadzony do
świątyni. Liturgia Mszy Św. została uświetniona przez miejscowy chór parafialny, a liturgię słowa,
psalm i modlitwę wiernych wykonały panie
z zespołów śpiewaczych i kół gospodyń.
Wieńce dożynkowe zostały dodatkowo zaprezentowane podczas uroczystej procesji odpustowej. Po
Mszy Św. starostowie dożynek i korowód wieńcowy ze śpiewem pieśni “Hej ode wsi do miasta”
poprowadzili uczestników uroczystości dożynkowych
na Rynek. Na przygotowanej scenie odbyło się przekazanie a następnie dzielenie chleba.
W tym czasie ludowe zespoły z Górki, Tchórzewa i Talczyna wystąpiły z okolicznościowym
koncertem. Następnie zostały wręczone nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec.
Od godziny 16:00 na rynku rozpoczął się festyn. Mieszkańcy Kocka mogli cieszyć się wieloma
atrakcjami m.in.: Bajkowymi Animacjami dla dzieci, koncertem zespołu Daniela Gałązki, koncertem
zespołu Golden Life, piknikiem historycznym, pokazem
samochodów retro, lokalnymi specjałami kulinarnymi, trampolinami, dmuchanymi zamkami itd.
Całość imprezy zakończyła się o godzinie około 21:00 po rozdaniu autografów przez gwiazdy
wieczoru, grupę Golden Life.
1. Zespoły śpiewacze i Koła Gospodyń które wzięły udział w dożynkach i zaprezentowały swoje

wieńce:
– Białobrzegi KGW
– Górka Zespół Śpiewaczy
– Kock KGW
– Lipniak KGW
– Poizdów Wieś
– Poizdów Kolonia KGW
– Talczyn KGW
– Talczyn Zespół Śpiewaczy
– Tchórzew Kolonia KGW
– Wola Skromowska KGW
Komisja Wieńcowa Dożynek Gminno-parafialnych Kock 2021 w składzie:
1. Maria Myrosznyczenko przewodniczący
2. Marta Nowakowska członek komisji
3. Wojciech Myrosznyczenko członek komisji
Oceniła 10 wieńców zaprezentowanych na tegorocznych dożynkach. Komisja oceniła efekt
artystyczny zespołu wijącego własnoręcznie wieniec, który może być wykonany w stylu tradycyjnym,
klasycznym tj. koło, kula, serce, kogut czyli kopa
zboża, korona jako najczęściej spotykana forma.
Do wieńca klasycznego mogą być użyte tylko materiały naturalne, w tym zboża, kwiaty, warzywa i
owoce.
Przy tworzeniu wieńca o kształcie współczesnym dopuszczalne są różne formy tj. krzyże,
monstrancje, kapliczki, obrazy, postacie ludzkie, zwierzęce itd.
Komisja bierze pod uwagę czas poświęcony na wicie wieńca, jakość i ilość zboża użytego do wicia,
precyzję wykonania splotów, kolorystykę i pomysłowość przy planowaniu oraz tworzeniu tych dzieł
artystycznych jakimi są wieńce dożynkowe.
Podczas dożynek przeprowadzono akcję szczepień szczepionka jednodawkową. Chętnych było
bardzo dużo. Szkoda tylko, że dyspozytorzy odpowiedzialni za przydział szczepionek przeznaczyli na
akcję tylko 35 dawek. Chętnych było co najmniej drugie tyle.
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