
Czcigodni Kapłani, Wszyscy Dostojni Goście, Szanowni Samorządowi Gospodarze 
dzisiejszych uroczystości DoŜynkowych z Panem Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego, Drodzy i Szanowni Rolnicy 
Pragnę w dniu dzisiejszym, reprezentując Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wojewodę 
Podkarpackiego Panią Ewę Draus oddać hołd jakŜe trudnej, pięknej, symbolicznej i jakŜe waŜnej 
pracy polskiego i podkarpackiego rolnika. Tradycyjne, obchodzone od wieków doŜynkowe 
uroczystości, niosąc ze sobą przede wszystkim prosto z serca płynące dziękczynienie za zebrane 
plony, wzbogacają jednocześnie naszą narodową kulturę, choćby tymi pięknymi i wspaniale 
prezentowanymi wieńcami, ale takŜe całemu społeczeństwu przypominają o niezwykle waŜnej 
pracy polskiego rolnika. 

Szczególnie dzisiaj trzeba to podkreślać - pracy i roli w społeczeństwie waŜnej takŜe 
obecnie, w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i konkurowania na rynkach światowych 
z producentami o wiele zasobniejszymi od nas. W wielu przypadkach tę konkurencję 
wygrywamy - i ceną i jakością produktów, być moŜe, dlatego tak często słyszymy o tym,  Ŝe nasza wieś jest hamulcem postępu, a rolnictwo sprawia, Ŝe Polska się zbyt wolno rozwija.  
To nie jest prawda - większość krajów na świecie w sposób szczególny chroni swoich 
producentów rolnych i dba o właściwe wykorzystanie kaŜdego skrawka ziemi, nawet  
w warunkach skrajnie trudnych do uprawy. 

My teŜ w naszej Ojczyźnie powinniśmy mocniej sięgać do polskiej tradycji obrony ziemi  
i mniej kierować się zewnętrznymi opiniami a bardziej dbać o poszanowanie naszych własnych 
zasobów i narodowych interesów. A ziemia i rolnictwo jest na pewno waŜną, narodową sprawą. 
Dzisiejsze Święto jest takŜe okazją do podziękowania dla rolników - prawdziwych gospodarzy  
tej ziemi, którzy poprzez j ej uprawę zapewniaj ą chleb i poŜywienie dla całego społeczeństwa.  
To podziękowanie obejmuje takŜe podjęty szczególnie w ostatnich latach wysiłek modernizacji 
gospodarstw i metod produkcji pod kątem dostosowania do wymogów Unii Europejskiej.  
W naszym regionie w tym zakresie wydarzyło się wiele dobrego, choć wciąŜ jeszcze mamy wiele 
do zrobienia. Doświadczenia lat 2004 - 2006 wskazują, Ŝe Podkarpacie dzięki aktywności 
rolników i samorządów z obszarów wiejskich jest jednym z najlepiej przygotowanych regionów 
do korzystania z funduszy europejskich. Do chwili obecnej podkarpaccy rolnicy złoŜyli wnioski 
na kwotę dofinansowania 1217 min zł, otrzymali zaś 715 min zł. MoŜliwości przekształcania  
i modernizacji gospodarstw zostaną znacznie zwiększone w nowym okresie - w latach 2007 - 
2013 i jestem przekonany, Ŝe z działań zapisanych w przygotowanym na ten okres przez Rząd 
Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich skorzysta wielu podkarpackich rolników a słuŜby 
Wojewody i wyspecjalizowane instytucje rządowe będą im słuŜyć wszelką pomocą. 

Czcigodni KsięŜa, Dostojni Goście dzisiejszych uroczystości, Szanowni Państwo 

Trzeba powiedzieć, Ŝe tegoroczne wieńce doŜynkowe i symboliczny bochen chleba 
wieńczą tegoroczny trud podkarpackich rolników okupiony szczególnym wysiłkiem. W bieŜącym 
roku bowiem pogoda nie oszczędziła rolniczego trudu. Ze względu na występujące lokalnie 
powodzie a nawet gradobicia a następnie klęskę suszy plony podkarpackiej ziemi  
są skromniejsze, w niektórych regionach nawet znacznie skromniejsze niŜ zwykle, co szczególnie 
niestety widać tutaj - w północnej części województwa, w tym w powiecie stalowowolskim.  
Ze strony Rządu i Wojewody Podkarpackiego podejmowane są intensywne starania, by pomóc 
najbardziej poszkodowanym rolnikom i przynajmniej w części zrekompensować poniesione 
straty. Szacunki strat trwają jeszcze w 106 podkarpackich gminach, ale juŜ dzisiaj wiemy,  Ŝe ok. 24 tyś. gospodarstw z naszego województwa kwalifikuje się do uzyskania bezzwrotnej 



pomocy oferowanej przez Rząd. To staranie i determinacja w poszukiwaniu środków dla wsi  
i rolnictwa wskazuje, Ŝe Rząd Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego widzi i docenia ogromną 
wagę rolnictwa i polskiej wsi nie tylko w aspekcie spraw bieŜących, ale takŜe w ujęciu 
perspektywicznym związanym z podstawowymi funkcjami naszego Narodu i Państwa. 

Na zakończenie pragnę raz jeszcze podziękować podkarpackim rolnikom za tegoroczną 
pracę a takŜe organizatorom dzisiejszych doŜynek za kultywowanie pięknej polskiej tradycji 
łączącej róŜne środowiska polskiej wsi w wymiarze regionalnym. śyczę wszystkim 
podkarpackim rolnikom, a szczególnie tutaj zgromadzonym obfitych plonów, społecznego 
uznania dla Waszej pracy, dobrych cen na wytworzone produkty i wszelkiej pomyślności. 
Wszystkim zgromadzonym pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia od Pani Wojewody, 
składając na ręce Pana Marszałka okolicznościowy adres. 

 


