Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy!
Gmina Pelplin należy do gmin rolniczych – powierzchnia użytków rolnych wynosi ponad 11 tys. ha, co stanowi 80 proc.
powierzchni gminy. Zboża w strukturze
zasiewów stanowią ok. 70 proc., zaś rzepak ok. 8 proc.
Święto plonów należy do jednego z
najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. Dożynki wyrażają radość i są czasem odpoczynku po trudach i żniwnym
znoju. Tegoroczne plony nie należą do najwyższych. Wpływ na to miały nie tylko
zabiegi agrotechniczne stosowane przez
rolników, bonitacja gleb, lecz także aura.
Tegoroczna zima swymi warunkami meteorologicznymi spowodowała wymarznięcie
prawie w całości pszenic ozimych. Zasiane
w to miejsce zboża jare dały plony niższe
niż z reguły osiąga się ze zbóż ozimych.
Deszcze padające w okresie żniwnym przeszkodziły w sprawnym przeprowadzeniu
zbiorów zbóż. Wiele plantacji z tego powodu ucierpiało znaczną obniżką plonów. W
tym wszystkim mieliśmy jednak szczęście
od Boga, że ominęły nas ulewy, huragany i
wszelkie nawałnice, które objęły pobliskie
gminy, m.in. Smętowo i Osiek. Nie obyło
się jednak bez strat w plonach.
Tradycja święta plonów sięga w Polsce
XVI w. W owym czasie w warunkach gospodarki dworsko-folwarcznej urządzali
je właściciele majątków ziemskich dla żniwiarzy. Wieniec dożynkowy zwany plonem
niesiony był przez najlepszą żniwiarkę w
uroczystym orszaku do kościoła, gdzie po
poświęceniu wręczany był właścicielowi
pola – gospodarzowi dożynek. Dożynki
gminne i parafialne mają swój początek w
latach dwudziestych XX w.
Najbardziej uroczyste a zarazem największe uroczystości dożynkowe odbywają
się w najważniejszym sanktuarium narodu
polskiego na Jasnej Górze w Częstochowie.
W uroczystościach tych uczestniczą setki tysięcy polskich rolników. Tradycyjnie
też odbywają się dożynki prezydenckie w
Spale zapoczątkowane przez prezydenta
RP Ignacego Mościckiego. Do tradycji należą również organizowane w województwie pomorskim dożynki wojewódzko-diecezjalne. Pelplin był ich gospodarzem w
2000 r. Od kilku lat odbywają się w trzecią

niedzielę września w Lubaniu, gm. Nowa
Karczma.
Zarówno te dawne, jak i współczesne
dożynki są nie tylko świętem wsi polskiej,
ale także przypomnieniem, że dzięki ciężkiej pracy rolnika możemy mieć codziennie
chleb na stole, że to właśnie tylko rolnicy
swoim trudem zapewniają bezpieczeństwo
żywnościowe całego społeczeństwa. Trud
rolniczy i ogromne znaczenie pracy rolnika podkreślał w swych homiliach Ojciec
Święty Jan Paweł II. Przytoczę tu jedną z
nich: Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej
ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju,
a w chwilach zagrożenia były gotowe tej
ziemi strzec i bronić.
Drodzy rolnicy!
Już od 2005 r. Polska jest członkiem
Unii Europejskiej. W naszym kraju w każdej dziedzinie życia zarówno społecznego, jak i gospodarczego zachodzą zmiany.
Zmiany te dotknęły również gospodarki
rolnej. Jesteśmy bliżej nowych technologii,
powstają nowe możliwości rozwoju nie tylko rolnictwa, ale wszystkich działów gospodarki narodowej. Nie odbywa się to bez
problemów i trudności. Nowe zawsze rodzi
nadzieje, ale także zmusza do wielkiego
wysiłku, wielu wyrzeczeń i poświęceń.
Myślę, że każdy z nas zdawał sobie sprawę
z tego, że wszystkiego nie będziemy mieli
od razu, że to wymaga czasu i pracy przynajmniej jednego pokolenia Polaków. Mam
nadzieję, że zwiększone środki w budżecie
UE dla Polski na lata 2007-2013 w znacznym stopniu zdynamizowały rozwój gospodarczy gminy, co z kolei poprawiło warunki ekonomiczne naszych mieszkańców.
Wszyscy razem tworzymy naszą małą
ojczyznę, jaką jest nasza gmina, ale także
swoją aktywną postawą możemy zmieniać
otaczającą nas rzeczywistość, osobiście
wpływać na zachodzące zmiany.
Szanowni uczestnicy dzisiejszej
uroczystości!
Na zakończenie swego wystąpienia
serdecznie dziękuję wszystkim sołectwom
naszej gminy, które przygotowały i przywiozły na dzisiejsze uroczystości wieńce
dożynkowe. Dziękuję sołectwom, które

przekazanie chleBa przez sTarosTów
gospodarzowi dożynek

wystawiły swoje reprezentacje do turnieju
sołectw. Mieszkańcom Bielawek dziękuję za
trud organizacji gminnych dożynek, dziękuję paniom z Koła Gospodyń Wiejskich,
dyrektorowi i pracownikom Miejskiego
Ośrodka Kultury za współorganizację.
Bardzo serdecznie dziękuję Wam
wszystkim, Szanowni Zebrani, mieszkańcom, gościom, za udział w tym ważnym
święcie. Życzę miłego spędzenia czasu,
udanej zabawy. Przedstawicielom sołectw
uczestniczącym w konkursach życzę prawdziwie sportowej rywalizacji”.
Atrakcją uroczystości dożynkowych był
występ na scenie zespołu folklorystycznego złożonego z członkiń KGW z gminy
Pelplin, kapeli „Nad Wierzycą” oraz młodych wokalistek – Nikoli Fredy i Natalii
Wensierskiej.
Tradycyjnie odbył się konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy (w
tym roku zwyciężył wieniec z sołectwa
Międzyłęż) oraz turniej sołectw, w którym
zwyciężyło sołectwo Bielawki.
Wieczorem na scenie wystąpił zespół „Wędrowne Gitary” z repertuarem
„Czerwonych Gitar”, bardzo gorąco przyjęty
przez publiczność. Do tańca w trakcie zabawy pod gołym niebem przygrywał zespół „Oktava”.
Sołectwo Bielawki, jako gospodarz dożynek gminnych, z pomocą Stanisława
Rąbały przygotowało dla wszystkich
poczęstunek.
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