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Przełom sierpnia i września to czas, kiedy w gminach obchodzone są święta plonów. Kiedy
dożynki będą obchodzone w poszczególnych gminach z terenu Śląska Cieszyńskiego?
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USTROŃ – 18 sierpnia 2019
W Ustroniu dożynki zostały połączone z obchodami Dni Ustronia. Tam dożynki odbędą się w niedzielę (18.08). O
14:00 odbędzie się korowód ulicami miasta, a następnie w Amfiteatrze zgromadzeni goście będą mogli wziąć udział w
obrzędzie dożynkowym. O godzinie 17:30 w Parku Kuracyjnym odbędzie się zabawa taneczna.
GOLESZÓW – 24 sierpnia 2019
W Goleszowie dożynki są połączone z Dniami Gminy Goleszów. W sobotę (24.08) o godzinie 13:00 ma wystartować
tam korowód dożynkowy. W planach również występ Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” oraz Orkiestry Dętej
„Goleszów Band”. W czasie trwania święta plonów rozstrzygnięty zostanie konkurs ogrodniczy, a następnie wszyscy
będą mogli bawić się z zespołem „Dynacord”.
HAŻLACH (Zamarski) – 24 sierpnia 2019
Tym razem w sobotę (24.08) w Zamarskach odbędą się Dożynki Gminy Hażlach. Korowód Dożynkowy wystartuje o
godzinie 14:00 ze skrzyżowania ulic Wiejskiej i Rajdowej. O 15:00 przewidziane są obrzędy dożynkowe z udziałem
Zespołu Regionalnego „STRUMIEŃ”, a o 16:00 odbędą się koncerty. W ramach wydarzenia zaplanowano również
uhonorowanie uczestników konkursu „Piękne Ogrody Wizytówką Gminy Hażlach” oraz podsumowanie projektu
„Gminnym Szlakiem z Kicakiem”. O godzinie 18:00 będzie można udać się na koncert zespołu „Baciary” a wieczorem
muzykę do tańca zapewni Dj ALVARO.

JASIENICA (Mazańcowice) – 25 sierpnia 2019
W tym roku Dożynki Gminy Jasienica odbędą się w Mazańcowicach. Obchody święta plonów wystartują w niedzielę
(25.08) o godzinie 12:00, kiedy to będą miały miejsce uroczystości u Gazdów. W planach przejazd korowodu, pokaz
wieńców dożynkowych, koncert Bieg Bandu z Jasienicy oraz festyn dożynkowy z zespołami.
BRENNA – 25 sierpnia 2019
W Brennej w tym roku odbędą się XXX Dożynki Ekumeniczne. O 14:00 wyruszy korowód dożynkowy, a następnie
odbędą się obrzędy dożynkowe, nabożeństwo ekumeniczne, a także koncerty. Atrakcję będzie koncert w ramach 32.
Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Po części oficjalnej będzie można wziąć udział w
festynie.
ZEBRZYDOWICE – 25 sierpnia 2019
W Zebrzydowicach święto plonów będzie połączone z pożegnaniem wakacji. Impreza rozpocznie się o godzinie 13:00
przy kościele Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach. Uroczystości dożynkowe odbędą się na terenie Amfiteatru w
Zebrzydowicach, a od godziny 18:00 muzykę do tańca zapewni zespół „MISTER TWISTER”. Wśród atrakcji znajdziemy
również karuzele, przejażdżki motorówką, czy pokazy sprzętu strażackiego.
STRUMIEŃ – 1 września 2019
Pierwszego dnia września Dożynki odbędą się w Parku Miejskim w Strumieniu. Impreza rozpocznie się o godzinie
15:00, kiedy wyjedzie korowód dożynkowy. O 16:00 rozpocznie się obrzęd dożynkowy w wykonaniu chóru
„NADZIEJA” z Drogomyśla. Następnie przyjdzie czas na część biesiadno-artystyczną, a o 19:00 rozpocznie się
dożynkowa zabawa taneczna.
DĘBOWIEC – 7 września 2019
Więcej informacji na temat przebiegu święta plonów wkrótce.
SKOCZÓW – 7 września 2019
W Skoczowie odbędą się 12. Ekumeniczne Dożynki Gminy Skoczów, połączone z 17. Regionalnymi Dniami Rybactwa.
W sobotę (7.09) o 15:00 korowód wystartuje z Placu Stary Targ. Pojazdom będzie towarzyszyła Orkiestra Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. O 16:00 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek, połączone z występem zespołu
Jetelinka z Jaworzynki. O 17 nastąpi ogłoszenie wyników Mistrzostw w Przyrządzaniu Potraw z Ryb Słodkowodnych
dla uczniów szkół gastronomicznych. Wśród atrakcji znajdą się również baseny z żywymi rybami, stoiska
gospodarstw rybacki i KGW Gminy Skoczów.
JAWORZE – 7-8 września 2019
W Jaworzu dożynki odbędą się w ramach wydarzenia „Jaworzański Wrzesień”. Aktualnie brak szczegółowego
harmonogramu, jednak wiadomo, że impreza zostanie połączona z zawodami Strong Drwal.
WISŁA – 7-8 września 2019
Aktualnie wiadomo, że wiślańskie dożynki, zostaną połączone ze Świętem Miodu. Aktualnie brak szczegółowego
harmonogramu, więcej informacji wkrótce.
CHYBIE – 8 września 2019 (Dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne)
W tym roku dożynki powiatowe odbędą się w Chybiu. W programie uroczyste rozpoczęcie mszą świętą (godzina
11:00), formowanie korowody przy ulicy K. Miarki w Zaborzu (13:30), obrzęd dożynkowy z udziałem zespołu
folklorystycznego „STRUMIEŃ”, a także koncerty i zabawa taneczna.
ISTEBNA
Szczegóły zostaną podane wkrótce
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