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nadane przez ministra rolnictwa „Za zasługi dla rolnictwa” panu
Gerardowi Frankowskiemu. Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń i wiązanki kwiatów pani Bronisławie Lidzbarskiej – pre-

zes szemudzkiego koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej – z okazji jej urodzin. W imieniu zebranych kwiaty wręczył Edmund Wentk.

Beata Węzeł

Dożynki Powiatowe w Bolszewie
Podczas dożynek powiatowych które w tym roku odbyły się
w Bolszewie - Gmina Wejherowo. Odbył się konkurs wieńców dożynkowych. Nasze wieńce dożynkowe zajęły bardzo dobre lokaty.
Wieniec wykonany przez sołectwo Warzno w kształcie łodzi rybackiej zajął w kategorii wieńców niekonwencjonalnych I miejsce.
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Z kolei wieniec wykonany przez sołectwo Łebno zajął drugie miejsce
w kategorii wieńców tradycyjnych. Przedstawiciele otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa
domowego.

Eugeniusz Walkusz
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Dożynki Parafialne
– Szemud 2006
W dniu 27 sierpnia o godzinie 11.00 w kościele parafialnym w
Szemudzie odbyły się dożynki pod przewodnictwem księdza proboszcza
Ireneusza Baryły oraz księży wikariuszy. Ksiądz proboszcz wygłosił kazanie
w którym podkreślił trud rolnika, jego ciężką pracę. Zaznaczył, że chleb
przyniesiony do kościoła przez starostów dożynek p. Marię i Bogdana Bieszk
z Przetoczyna jest darem Bożym stanowiącym wysiłek i pracę rolnika. Dzieci,
młodzież i panie przyniosły w koszach
owoce, grzyby, kuchy i miód, które zostały poświęcone. Wieniec dożynkowy został
wniesiony przez młodzież z Przetoczyna.
Wykonały go samodzielnie nasze panie z
tegorocznego zboża i kwiatów. Słowo Boże
wygłosiły dzieci i młodzież.
Po południu odbył się – z poczęstunkiem dla zaproszonych gości – festyn zorganizowany przez mieszkańców
Przetoczyna. Wraz z panią sołtys Haliną
Skwarło dokonaliśmy przywitania gości i
mieszkańców. Dzięki sponsorom i zbiórce
pieniędzy wśród mieszkańców możliwy był poczęstunek, gry dla dzieci i
młodzieży, konkursy, przejażdżki bryczką, strzelnica i inne atrakcje. Nasze
panie kupiły chleb, ciasta oraz kawę. Były występy dzieci, pokazy, loteria
fantowa. Zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych.
Artystycznie wykonane transparenty dożynkowe, słomiane kukły i
głośna muzyka przyciągały przejeżdżających
pobliską drogą mieszkańców gminy Szemud
(i nie tylko), a w rozstawionych namiotach
wrzało jak w ulu. Dożynki uważam za bardzo udane, pełne atrakcji, a rada wsi podjęła
już działania w kierunku organizacji kolejnych ciekawych imprez.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji dożynek i
powstania ciekawego programu, za ofiarność
i włożony trud. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości w realizacji dalszych planów na rzecz
wsi Przetoczyno oraz poczucia satysfakcji i
zadowolenia z podejmowanych zadań.

radny Ryszard Tomys
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Dożynki Archidiecezjalne
w Trąbkach Wielkich
Trąbki Wielkie - wieś gminna leżąca na Wyżynie Gdańskiej
w południowej części Powiatu Gdańskiego. Jak większość pomorskich wsi - typowo rolnicza. Wydawać by się mogło – nic
nadzwyczajnego, a jednak wyróżniająca się wśród innych polskich miejscowości. To tu od wieków przybywają pielgrzymi
z całego kraju ,aby przed cudownym obrazem Matki Bożej z
Dzieciątkiem wypraszać łaski dla siebie, swoich rodzin, krewnych
i znajomych.
To tu 10 września br wraz z pielgrzymami, przybyli rolnicy
Archidiecezji Gdańskiej, aby przed tym właśnie obrazem, złożyć hołd dziękczynny za tegoroczne plony. Wśród przybyłych
do sanktuarium nie mogło zabraknąć Gminy Szemud, którą
w tym roku reprezentowali rolnicy z parafii Św.Wojciecha
w Kielnie. Mszę św. dziękczynną odprawił Ks.Biskup Ryszard Kasyna
w asyście Ks.Prałata Franciszka
R ompy - pro b o s z c z a p a r a f i i
w Kielnie oraz Ks.Prałata Edwarda
Szymańskiego - proboszcza parafii i
kustosza Sanktuarium Matki Bożej w
Trąbkach Wielkich. W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia rodzinom nominowanym przez Kapitułę
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Promującą Wzorowe Rodziny a także dokonano oceny wieńców
dożynkowych. Komisja, której przewodniczył były Marszałek
Sejmu Pan Maciej Płażyński uznała za najpiękniejszą ikonę
dożynkową, wieniec wykonany przez mieszkańców Trąbek
Wielkich natomiast zdobywcą trzeciego miejsca został wieniec z parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha w Kielnie. W
tym miejscu podkreślić należy ,że wieniec, którego pomysł
poddała Pani Wentk (żona sołtysa z Warzna), został
wykonany przez mieszkańców Warzna a swoją oryginalnością wzbudzał podziw wszystkich uczestników
dożynek. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe puchary.
Gospodarze, tak jak zwyczaj nakazuje,
pomyśleli także o czymś dla ciała i po części
oficjalnej uroczystości zaprosili uczestników dożynek na festyn. Jak zwykle
można było skosztować chleba ze
smalcem i domowych wypieków
Trąbkowskich gospodyń. A na koniec ci, którym sił starczyło, mogli
potańcować. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Alicja Szarafin-Grządkowska
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17 września w parafii p.w. Św.
Wojciecha w Kielnie odbyły się
dożynki parafialne przygotowane
przez sołectwo Warzno.
Święto plonów rozpoczęło się
zjazdem traktorów na placu przy
remizie OSP w Kielnie. Przejazd
korowodu dożynkowego poprowadził „archaiczny” Ursus - traktor z
początku lat 50. wraz z dzielną obsługą; całość zamykał udekorowany „ciapek” ciągnący przyczepkę z
wieńcem. Po przyjeździe i przywitaniu przez ks. prałata Franciszka
Rompę na placu przykościelnym
nastąpiło wprowadzenie do świątyni. Plac, obejście kościoła i sam
kościół udekorowane były elementami żniwnymi, kwiatami polnymi
i kłosami.
Starostami dożynek byli pani Bernarda Bieszke i Wiesław Hopa
z Warzna. Po poświęceniu przepięknego wieńca w kształcie łodzi i
odśpiewaniu pieśni „Barka” rozpoczęto mszę świętą, podczas której złożono dary ołtarza: chleb, miód, grzyby. W kazaniu ks. prałat
Franciszek Rompa podkreślił jak ważna i trudna jest praca rolnika.
Modlitwy zostały odczytane w języku gospodarzy, tj. kaszubskim.
Podczas mszy w tle słychać było stukot poczciwego Ursusa, którego
obsługa pilnowała, by nie zgasł. Sołtys, pan Edmund Wendk podziękował wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach jak i samej
uroczystości, podkreślił również jak ważny w życiu rolnika jest traktor,
jak trzeba o niego dbać by mógł długo służyć, czego dowodem były
maszyny przybyłe na parking przy kościele. Po mszy starsi i młodzi
podchodzili do weteranów pól nie zwracając uwagi na te kolorowe,
piękne i nowoczesne maszyny; niejednemu łza zakręciła
się w oku. Gdzie te czasy, gdy
wieczorem w oddali było słychać miarowe pu, pu, pu.
Dzielna obsługa po zdjęciu kierownicy zademonstrowała technikę uruchamiania
ciągnika. Wszyscy z zaciekawieniem przyglądali się, nie
zwracając uwagi na plamiący
olej wyrzucany wraz z wodą
przez tłumik-komin. Po czym
korowód uformował się i wyruszył w drogę powrotną spotykając się z ciepłym przyjęciem na całej trasie przejazdu,
gdzie przy remizie po krótkim

Dożynki
Parafialne
w Kielnie

pożegnaniu wszyscy
uczestnicy rozjechali się
do domów.
Specjalne podziękowanie dla:
- pana Adama
Krawczyka za transport Ursusa,
- pana Ulenberg z
Tuchomia za przygotowanie i udostępnienie swojego zetora,
- policjantów
Komisariatu Policji w
Szemudzie za zabezpieczenie przejazdu,
- strażaków OSP
Kielno
- m i e s z k a ń c ów w s i
Kielno
- sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Warzno, mieszkańcom sołectwa Warzno
za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości i wieńca,
- wszystkich właścicieli ciągników biorących udział w korowodzie.

Bogdan Hewelt
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