
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, 
Ekscelencje Księża Biskupi,
Księże Kustoszu Sanktuarium Matki Bożej Jaśliskiej,
Szanowni Goście ze Słowacji,
Drodzy Uczestnicy dzisiejszych dożynek!

Od Święta Wniebowzięcia Najświętszej  Marii  Panny, patronki  dobrych
zbiorów,  nasze  polskie  drogi  zapełniają  rolnicy,  którzy  z  dożynkowymi
wieńcami idą do świątyń, aby podziękować Bogu za hojne dary ziemi. Dziś
przywiodły nas one do Sanktuarium Maryjnego w Jaśliskach, gdzie jesteśmy
uczestnikami  wielkiej  potrójnej  uroczystości.  Tu  bowiem,   jak  co  roku  w
ostatnią  niedzielę  sierpnia,  obchodzimy  wielkie  święto  ku  czci  Matki  Bożej
Królowej Nieba i  Ziemi  w Jej  łaskami  i  cudami słynącym jaśliskim obrazie,
uroczyście ukoronowanym przez Ojca Św. Jana Pawła II. 

To właśnie w tym obrazie,  Drodzy Słowaccy Goście, przyszła do nas
Matka Boska z Waszej ziemi. To Ona właśnie przez wieki i pokolenia łączyła
nasze  narody  więzią  miłości,  wzajemnego  zrozumienia,  poszanowania  i
zachęcała do współpracy w różnych dziedzinach życia. Tak było, tak jest i tak
– jestem głęboko przekonany – będzie z pewnością w przyszłości. 

Dzisiaj  także  wspominamy św.  Józefa  Sebastiana  Pelczara,  biskupa,
Wielkiego  Syna  Kościoła  i  naszej  podkarpackiej  ziemi.  Jego  osoba  jest
szczególnie związana z Jaśliskami. Św. Józef Sebastian z wielką miłością i
szacunkiem odnosił się do Was Drodzy Słowaccy Sąsiedzi. 

Ale dziś, Drodzy Zebrani, przybyliśmy tu głównie po to, aby świętować
dożynki, które wieńczą cały rok ciężkiej pracy, są podziękowaniem za plony  i
jednocześnie prośbą o obfitość zbiorów w roku następnym. 

Gromadzimy się tak licznie w Sanktuarium Maryjnym w Jaśliskach, aby
świętować  połączone  dożynki  archidiecezjalne,  wojewódzkie,  powiatowe,
gminne i parafialne. Jest to dzień wielkiego spotkania rolników przynoszących
płody ziemi w przepięknych wieńcach dożynkowych do stóp Jaśliskiej Pani.



Drodzy zebrani!

Mam zaszczyt i przyjemność zwracać się dziś do Was, tu zebranych nie
tylko  jako  Marszałek  Województwa  Podkarpackiego,  ale  przede  wszystkim
przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
współorganizatora dzisiejszych uroczystości. Jest mi niezmiernie miło widzieć
w  tym  jakże  szczególnym  miejscu  parlamentarzystów  z  naszego  regionu,
radnych  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego,  Pana  Wojewodę,
przedstawicieli  samorządów  powiatowych  i  gminnych,  starostów,  wójtów,
prezydentów miast, burmistrzów z terenu całego województwa podkarpackiego
oraz naszych Szanownych Gości  ze Słowacji,  ale  przede wszystkim cieszy
mnie  widok  delegacji  rolników  z  przepięknymi  wieńcami  dożynkowi,
reprezentującymi gminy naszego województwa.  

Przychodzimy dziś  dziękować za  dar  Chleba.  Przychodzimy prosić  o
sumienność w pracy na roli. Przychodzimy uroczyście podziękować wszystkim
ludziom, którzy nas żywią i dbają, by dostatek panował na naszych stołach.
Szacunek  do  ziemi  wyróżnia  Polskę  w sposób  szczególny  a  kult  chleba  -
symbolu  obfitości,  pomyślności  i  rodziny  -  na  polskiej  wsi  to  szczególna
tradycja.  

Drodzy Rolnicy!

Wielkim szacunkiem darzę Waszą ciężką pracę, wierzę głęboko, że jest
ona doceniana przez wszystkich tych, którzy korzystają z jej owoców. Jestem
przekonany,  że  pomimo  kłopotów  i  trudności,  jakie  sprawiła  tegoroczna
powódź,  uniemożliwiając  zbiór  zboża  na  znacznym  terenie  naszego
województwa, chleba nie zabraknie dla nikogo.  

Niech wolno mi będzie wspomnieć, że Samorząd Województwa swoimi
działaniami  wspiera rolnictwo i  rozwój  wsi  podkarpackiej.  Myślę  tu  przede
wszystkim  o  dotowaniu  badań  nad  nowymi  odmianami  roślin,  hodowlą
zwierząt, pomoc rolnikom zajmującym się skupem i przetwórstwem rzepaku a
także  rolnictwem  ekologicznym.  Z  dumą  podkreślam  fakt,  iż  nasze
województwo jest jednym z największych i najlepiej zorganizowanych rejonów



gospodarki  pasiecznej.  Organizacje  pszczelarskie  w  naszym  województwie
zrzeszają  łącznie  3  tysiące  osób,  którzy  pozyskują  50% produkcji  krajowej
najbardziej cenionego w świecie miodu spadzi iglastej. 

Pomimo  wielu  obaw,  jakie  mieliśmy  wszyscy  jeszcze  kilka  miesięcy
temu,  nasze  członkostwo  we  Wspólnocie  Europejskiej  okazuje  się  dla
polskiego rolnictwa szansą. Wiele trudności i nauki funkcjonowania w nowych
warunkach z pewnością przed nami. Dotychczasowe doświadczenia pokazały,
że umiemy wykorzystać możliwości, jakie daje nam Unia. Podkarpaccy rolnicy
złożyli 120 tysięcy wniosków o dopłaty bezpośrednie, w wyniku czego, tylko z
tego  źródła,  już  wkrótce,  na  naszą  wieś  trafi  około  280  milionów  zł.  Ich
właściwe wykorzystanie  może stać  się  wielkim krokiem naprzód w rozwoju
obszarów wiejskich  naszego regionu.  Zależy  to  jednak  od  nas,  od  stopnia
przygotowania do przyjęcia pomocy oraz od postawy samych rolników.   

Jako marszałek województwa, gospodarz tego regionu, czuję brzemię
odpowiedzialności  za  naszą  małą  ojczyznę,  piękną  podkarpacką  ziemię,  a
szczególnie  za los  podkarpackiej  wsi. Dziś  nadszedł  czas podsumowania i
refleksji nad tym, co przyniesie kolejny rok pracy. 

Szanowni Uczestnicy dzisiejszych dożynek!

Nasz wielki rodak Wincenty Witos mówił: „ile ziemi w polskich rękach,
tyle  będzie  i  ojczyzny”.  Ziemia  w chłopskich  rękach to  fundament  pokoju  i
trwania  narodu,  rolnictwo  to  bastion  naszej  polskości  i  naszej  gospodarki.
Niech dzisiejsza uroczystość będzie nie tylko dziękczynieniem Bogu za plony
ziemi,  ale także podziękowaniem podkarpackim rolnikom za ich wysiłek,  za
miłość i szacunek, który okazują ojczystej ziemi. Z wdzięcznością chylę głowę
przed Wami, obecnymi dziś w Sanktuarium Maryjnym w Jaśliskach. Dziękuję
za  trud  pracy  na  roli,  za  upór  i  determinację,  z  jakimi  –  mimo  wielu
przeciwności - trwacie na ojcowiźnie. Niech wolno mi będzie w tym uroczystym
dniu życzyć wszystkim z całego serca pomyślności, wytrwałości, dostatku dla
podkarpackiej wsi i jej mieszkańców. 

Szczęść Wam Boże!


