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Ekscelencjo Ks. Biskupie – Krajowy Duszpasterzu Rolników ! 

Czcigodni KsięŜa ! 

Drodzy Rolnicy ! 

Szanowni Państwo ! 

 

Począwszy od Święta Wniebowzięcia – polskie drogi zapełniają rolnicy 

niosący doŜynkowe wieńce do świątyń/, aby tam podziękować Bogu  

za hojne dary ziemi. Te kolorowe/, radosne korowody doŜynkowe/ 

spotkały się dziś przed Rzeszowską Katedrą/, aby świętować 

Wojewódzkie i Diecezjalne DoŜynki/, podziękować za tegoroczne plony/  

i prosić Opatrzność o ich obfitość w roku następnym. Jest to dzień 

wielkiego spotkania podkarpackich rolników i tych/, którzy korzystają  

z ich pracy. Widocznym wyrazem ich dziękczynienia/ są te przepiękne 

wieńce doŜynkowe/ składane u stóp ołtarza. 

O pracy rolnika mówił z szacunkiem/ błogosławiony Jan Paweł II/ 

podczas pielgrzymki do Zamościa w 1997 roku:  

„Nikt/ tak jak pracujący na roli/ nie moŜe zaświadczyć o tym/,  

Ŝe wyjałowiona ziemia nie daje plonów/, zaś pielęgnowana z miłością/ 

jest szczodrą karmicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem/ chylę głowę 

przed tymi/, którzy przez wieki uŜyźniali tę ziemię potem czoła/, a gdy 

trzeba było stawać w jej obronie/ nie szczędzili równieŜ krwi”. 

Bo praca rolnika wciąŜ jest wielkim dialogiem człowieka z Matką Naturą/, 

rodzinną ziemią i spuścizną po przodkach. To jest prawdziwy fundament 

naturalnej, wrodzonej chłopskiej godności/. O tę chłopską godność/  
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o szacunek dla trudu rolnika/ upominali się teŜ wielcy załoŜyciele ruchu 

ludowego/ tacy jak Wincenty Witos/ którzy pokazali/ jaka siła drzemie  

w jedności polskiej wsi. Te tradycje są aktualne takŜe w naszych 

czasach, gdy wieś jest obszarem wielkiej transformacji gospodarczej  

i społecznej/. To swoim wysiłkiem/ Drodzy Rolnicy/ ocalacie codziennie 

to/, co najcenniejsze w ludowej tradycji/, aby przechować te skarby  

dla potomnych.   

 

 

Drodzy Zebrani ! 

Mam zaszczyt zwracać się dziś do Was/ zebranych tutaj w Rzeszowie/, 

jako Marszałek Województwa Podkarpackiego a równocześnie 

Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 

Terytorialnych – współorganizatora dzisiejszej uroczystości.  

Jestem rad/, Ŝe na dzisiejszej uroczystości gościmy parlamentarzystów  

z naszego regionu/, Panią Wojewodę/, radnych Województwa 

Podkarpackiego/, przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych/  

- Starostów/, Wójtów/, Prezydentów Miast i Burmistrzów z całego 

naszego województwa/ a takŜe przedstawicieli instytucji 

współpracujących z rolnictwem. Szczególnie cieszy mnie widok delegacji 

rolników/ ze wspaniałymi wieńcami doŜynkowymi/, którzy przybyli tutaj 

do Rzeszowa/ ze wszystkich zakątków naszego pięknego województwa. 

Przychodzimy dziś dziękować Panu Bogu za dar chleba. Przychodzimy 

podziękować wszystkim Wam/, którzy nas Ŝywicie i dbacie o to/, aby nie 

brakło chleba na naszych stołach.   
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Drodzy Rolnicy ! 

Wielkim szacunkiem darzę Waszą cięŜką pracę i wierzę/, Ŝe jest ona 

ceniona przez większość tych/, którzy korzystają z jej owoców.  

Jestem przekonany/, Ŝe dzięki łaskawości niebios i Waszemu trudowi/ – 

nikt nie zazna głodu.  

Jako Marszałek Województwa/ gospodarz tego regionu/ czuję cięŜar 

odpowiedzialności za rozwój i pomyślność naszej „Małej Ojczyzny”/ 

pięknej ziemi podkarpackiej. Szczególnie zaś za los podkarpackiej wsi/ 

która jest mi znajoma i bliska. Dobrze rozumiem/ wszystkie troski  

i radości jej mieszkańców. Dziś jest czas radosnego świętowania/ dumy  

z owoców tegorocznego trudu/ i czas budowania planów na przyszłość. 

Niech ten świąteczny nastrój i radość/ trwa w waszych sercach jak 

najdłuŜej. Niech wasza praca zapewni wam dostatek i satysfakcję.  

 

Niech mi będzie wolno wspomnieć/, Ŝe Samorząd Województwa 

Podkarpackiego/ wspiera swoimi działaniami rozwój podkarpackiej wsi. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazały/, Ŝe umiemy wykorzystać 

moŜliwości/ jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. Właściwe 

wykorzystanie środków z PROW i innych programów/ przyczynia  

się do rozwoju obszarów wiejskich naszego województwa.  
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Szanowni Uczestnicy Dzisiejszych DoŜynek! 

Chcę w imieniu wszystkich tutaj zebranych/ prosić Ekscelencję Ks. 

Biskupa/ o przewodniczenie naszej wspólnej/, dziękczynnej modlitwie. 

Dziękuję  wszystkim organizatorom dzisiejszej uroczystości/,  

a w szczególności: ks. Duszpasterzowi Rolników Diecezji Rzeszowskiej/, 

ks. Proboszczowi Rzeszowskiej Katedry/, oraz moim współpracownikom  

z biura Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. 

 

Szczęść Wam BoŜe !!! 


