
Tegoroczne Dożynki Województwa  
Mazowieckiego zgromadziły 45 pocz-
tów sztandarowych, 30 delegacji 
wieńcowych wystawionych przez 
powiaty, kilkadziesiąt delegacji gmin 
z powiatu płockiego oraz parafii die-
cezji płockiej, setki rolników, przedsię-
biorców i gości. Na terenie płockiego 
lotniska stoiskami kusiły firmy zwią-
zane z rolnictwem, podziwiano eks-
pozycje płodów rolnych, kiermasze 
sztuki ludowej, stoiska instytucji oko-
łorolniczych, gmin, powiatów, woje-
wództwa mazowieckiego oraz lokal-
nych grup działania. 

Małe arcydzieła
Zaprezentowano ponad 80 przepięk-
nych wieńców dożynkowych, a za naj-
ładniejsze komisja konkursowa uznała 
kompozycje z powiatów: łosickiego, 
sierpeckiego i zwoleńskiego. – Widać 
olbrzymie zaangażowanie osób, które 
pracowały nad tymi dziełami sztuki. 
To wkład w kulturę, tradycję, historię. 
W ten sposób potwierdzamy zwyczaje 
naszych dziadów i ojców – dziękował 
rolnikom marszałek Adam Struzik.
Wieniec dożynkowy reprezentu-
jący Mazowsze zachwycał mister-
nym wykonaniem. Jego konstruk-
cją były cztery łuki wewnętrzne 
przedstawiające koronę wykonaną 
z pszenicy oraz cztery łuki zewnętrzne 
z trzech rodzajów zbóż, kielich 
z opłatkiem z drewnianej konstruk-
cji obłożonej ziarnami pszenicy, jęcz-
mienia i kwiatami zatrwianu. Dru-
gim elementem wieńca był krzyż.  

Do jego wykonania wykorzystano róż-
nego rodzaju ziarna: sorgo, słonecz-
nika, kukurydzy, gryki, kaszy jęczmien-
nej, rzepaku. Podstawą wieńca była 
mozaika z nasion (rzepaku, pszenicy, 
grochu, soczewicy). Do tego kom-
pozycje z ziół i kwiatów: lawendy, 
kocanki, zatrwianu, słonecznika, maku, 
lilii oraz kwiatów wykonanych z płat-
ków osikowych i kukurydzy. 

Gospodarze na medal
Honory starostów Dożynek Woje-
wództwa Mazowieckiego Płock 2015 
pełnili Bożena Garlej i Andrzej Bałdyga.
Starościna (wraz z mężem i synem) 
prowadzi rodzinne gospodarstwo 
rolne o powierzchni 180 ha, nasta-
wione na produkcję roślinną. Ponadto 
specjalizuje się w hodowli krów mlecz-
nych. Od wielu lat modernizuje gospo-
darstwo, korzystając ze wsparcia fun-
duszy europejskich. Jest prekursorką 
postępu rolniczego wsi. Uczestniczy 
też w życiu społecznym. Odznaczona 
medalem Zasłużony dla Rolnictwa. 
Starosta jest właścicielem w pełni 
zmechanizowanego gospodarstwa, 
wyposażonego w najnowocześniejszy 
sprzęt rolniczy, które prowadzi z żoną 
i synem. Zajmuje się uprawą rzepaku, 
zbóż oraz prowadzi hodowlę bydła 
opasowego. Od 1997 r. prowadzi wła-
sny tartak, w którym stworzył 15 no- 
wych miejsc pracy dla osób odcho-
dzących z rolnictwa. Od wielu lat 
aktywnie uczestniczy też w życiu 
społeczności rolniczej, angażuje się 
w prace społeczne i charytatywne. 

Odznaczony medalem Zasłużony dla 
Rolnictwa. 

Mazowiecka wieś pięknieje
Rolnictwo to istotna dziedzina gospo-
darki Mazowsza. Dlatego jednym ze 
strategicznych działań samorządu 
województwa jest wspieranie roz-
woju m.in. przetwórstwa, dbanie 
o podnoszenie jakości żywności, ale 
też wspieranie eksportu. Wytwarzanie 
dobrej żywności o najwyższej jakości, 
tzw. inteligentna specjalizacja. Do tej 
pory mazowieckie rolnictwo – łącznie 
z dopłatami bezpośrednimi – otrzy-
mało z unijnych dotacji około 9 mld zł. 
To są znaczące pieniądze, dzięki którym 
zmodernizowaliśmy gospodarstwa, 
rozwijaliśmy – obok produkcji rolniczej 

– mikroprzedsiębiorstwa w środowi-
sku wiejskim, tworzyliśmy grupy pro-
ducenckie, a część tych środków prze-
znaczyliśmy na lepsze funkcjonowanie 
wspólnot wiejskich. Sam Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007–2013 
to 1,3 mld zł, które wsparły również 
odnowę wsi – różnego typu usługi, 
takie jak oczyszczalnie ścieków, dostar-
czanie wody, ale też np. małą architek-
turę – a tym samym usprawniają życie 
i upiększają obszary wiejskie. Ostat-
nich 10 lat to znaczący postęp w roz-
woju, a wkrótce uruchomione zostaną 
nabory na projekty, które mogą otrzy-
mać dofinansowanie z nowego okresu 
programowania. 

Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej  

Sieci Obszarów Wiejskich

Na lekturę kolejnego eKSpresOWego przeglądu wydarzeń zapraszamy za miesiąc – tym 
razem kolumnę KSOW oddaliśmy największemu mazowieckiemu świętu plonów. Kra-
jowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim była na tych uroczysto-
ściach obecna – współorganizowaliśmy m.in. stoisko województwa mazowieckiego.

Ziemia Mazowiecka  
dziękuje rolnikom Fo
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Za najpiękniejszy wieniec dożynkowy uznano dzieło, które reprezentowało powiat łosicki

Część oficjalną zakończył przepiękny ceremoniał dożynkowy wykonany 
przez Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. druha Wacława Milke, 
którego tradycyjnym elementem było dzielenie się chlebem przez 
wszystkich zgromadzonych na lotnisku uczestników

Na wozie zaprzęgniętym w ogiery ze Stadniny w Łącku jechał wojewódzki 
wieniec dożynkowy

Jedną z imprez towarzyszących były Powiatowe Mistrzostwa w Carvingu (rzeźbienie 
w owocach i warzywach). Konkurs składał się z dwóch konkurencji: rzeźba w dyni lub 
arbuzie z motywem nawiązującym do logo dożynek (te prace przygotowano wcześniej) 
oraz kompozycja bankietowa wykonana ze wskazanych surowców. Sędziowie oceniali 
różnorodność technik, czystość cięć, oryginalność pracy, stopień trudności oraz ogólne 
wrażenie. Zwyciężył Dominik Świderski z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
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Chleb dożynkowy przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Usług 
i Przedsiębiorczości im. abp. A.I. Nowowiejskiego w Płocku 
pod kierunkiem nauczyciela zawodu Tadeusza Dorobka

Wieniec wojewódzki jest dziełem instruktorów Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie – Justyny 
Dyrdy, Marioli Grzelak, Bogusławy Wolińskiej i Macieja Marciszewskiego

Dożynkowy korowód otwierał zabytkowy wóz gaśniczy OSP Płock oraz Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej

Stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego sfinansowała Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich. Współorganizowała je Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki

Podczas mszy świętej w kościele pw. św. Jadwigi Królowej 
uczestnicy dożynek podziękowali za tegoroczne plony

Opracowała Agnieszka Bogucka
Zdjęcia Marcin Rzońca
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