
Drodzy Rolnicy, 

Czcigodni Księża, 

Szanowni Państwo, mieszkańcy naszej gminy! 

Minął rok od zeszłorocznych dożynek, które odbyły się w Jamielniku, i w dniu dzisiejszym po raz 

kolejny gminną uroczystością dożynkową zamykamy tegoroczne żniwa. Tym razem spotykamy się 

w Lekartach, w przeddzień święta Matki Boskiej Siewnej, by podziękować stwórcy za plony, by 

wyrazić szacunek i uznanie naszym rolnikom za ich ciężką pracę. 

 

Szanowni Państwo, 

Miejsce tegorocznych dożynek nie jest przypadkowe. To w Lekartach dokładnie 90 lat temu 

założono Kółko Rolnicze, które w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku było kołem 

zamachowym dla rozwoju rolnictwa w naszej gminie. To w Lekartach mieszkał najbardziej znany w 

regionie przedwojenny rolnik, a zarazem społecznik, poseł i senator Augustyn Serożyński.  

To rolnicy z Lekart przed wojną i po wojnie decydowali o rozwoju tej miejscowości! Wspomniane 

Kółko Rolnicze nie tylko wspomagało rozwój rolnictwa, lecz także prowadziło działalność 

gospodarczą i edukacyjną. W tamtym czasie w Lekartach powołano Spółdzielnię Oszczędnościowo-

Pożyczkową, wybudowano mleczarnię, świetlicę i drogę z kamienia ciosanego wiodącą przez wieś.  

Szybki rozwój miejscowości przerwała niestety wojna. Kółko Rolnicze wznowiło jednak działalność 

w 1957 roku i prowadziło odtąd ożywioną działalność mimo realiów PRL-u. W 1956 roku delegacja 

rolników z Lekart wymusiła na przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie 

elektryfikację wsi. Dzięki ówczesnemu posłowi na sejm zapewniono Lekartom pierwszy w powiecie 

wodociąg. Czynem społecznym wybudowano utwardzoną drogę do Skarlina. Mając na względzie 

dobrze prosperujące gospodarstwa rolne w Lekartach, w 1965 roku odbył się tu szkoleniowy zjazd 

agronomów i kierowników służby rolnej z całego woj. olsztyńskiego.  

 

Szanowni Państwo, 

Przez minione cztery lata jako wójt tej gminy wizytowałem wiele gospodarstw, także tu, w 

Lekartach, i wielokrotnie rozmawiałem z rolnikami o ich problemach i sukcesach. I wiem, że tak jak 

przed laty, tak i dziś rolnictwo w naszej gminie stoi na wysokim poziomie i może być wzorem do 

naśladowania dla innych. Nasi rolnicy właściwie odczytują zachodzące zmiany społeczno-

gospodarcze i większość z nich korzysta z unijnych środków pomocowych, dzięki którym 

modernizuje swoje gospodarstwa i powiększa areały. 

Na zakończenie jeszcze raz pragnę wyrazić swój szacunek dla trudu codziennej rolniczej pracy i 

podziękować za jej owoce. Dziękuję też wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie 

dzisiejszego święta, a w szczególności Radzie Sołeckiej Lekart, mieszkańcom, starostom dożynek, 

dyrektorowi GCK, Pani Elżbiecie Olszcie i sponsorom. Jestem wdzięczny za to, że dzisiejsze gminne 

dożynki mogły się odbyć znowu, po 24 latach, tak jak sobie życzyłem, na prastarej i jakże bogatej w 

tradycje rolnicze ziemi lekarckiej.  

Życzę wszystkim rolnikom Szczęść Boże i niech Wam się darzy! 


