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30 sierpnia 2009r. 
 
Ekscelencje, Czcigodni KsięŜa Biskupi! 
Szanowni Państwo! 
Drodzy Rolnicy! 
Dostojni Goście! 
 
Grupy Wieńcowe i uczestnicy uroczystości XXVI DoŜynek Archidiecezjalnych, IX DoŜynek 

Województwa Podkarpackiego oraz X DoŜynek Powiatu LeŜajskiego. 

 

Zwracam się dziś do Państwa w imieniu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast      

i Starostów z naszego województwa, jako Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Samorządów Terytorialnych - współorganizatora dzisiejszych uroczystości oraz w imieniu 

własnym, jako Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

 

Niezmiernie się cieszę, Ŝe tu na 600- letniej Ziemi Giedlarowskiej, mogę uczestniczyć, 

w tak uroczystym dla naszej archidiecezji i województwa Święcie Plonów. BieŜący rok, dla 

niektórych z Was, był wyjątkowo cięŜki. Większość gospodarstw, które ucierpiały podczas 

klęski powodzi, jaka na przełomie czerwca i lipca dotknęła nasze województwo, straciła 

niekiedy dorobek Ŝyciowy.  

 

 Drodzy Rolnicy! 

Warunki gospodarowania na naszym terenie są bardzo zróŜnicowane, a w wielu przypadkach 

bardzo trudne, a jednocześnie zadbane zagrody i ich obejścia, odnowione budynki mieszkalne 

– świadczą o pracowitości naszych rolników i to bardzo cieszy.  

 

Drodzy uczestnicy dzisiejszego Święta Plonów! 

 

Na Wasze ręce składam serdeczne podziękowania dla wszystkich rolników 

Województwa Podkarpackiego. Święto Chleba to wspaniałe wydarzenie dla kaŜdego rolnika. 

To radość i wytchnienie po cięŜkiej pracy. DoŜynki mają długą tradycję na ziemiach polskich.  

Chleb to symbol codziennego Ŝycia i trudu powszedniego. Przez wierzących jest traktowany z 

niezwykłym szacunkiem, jak świętość. Przemieniony we mszy świętej staje się pokarmem nie 

tylko dla ciała, ale i duszy. 



Na przestrzeni wieków obrzędy doŜynkowe zmieniały swój charakter, stały się 

jednocześnie uroczystością religijną i dziękczynieniem, składanym Bogu za plony i 

szczęśliwy przebieg Ŝniw.         

O rolnikach tak pięknie powiedział PapieŜ Jan Paweł II : „Oddaję hołd spracowanym 

rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, cięŜkiej ziemi, wydobywały chleb dla 

kraju, a w chwilach zagroŜenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.” 

 

Szanowni Rolnicy – nasi Ŝywiciele! 

Kończąc, chciałbym Ŝyczyć Wam, abyście zawsze czerpali satysfakcję ze swojej 

pracy. Z wdzięcznością chylę czoła przed Wami, z nadzieją, Ŝe dzięki Waszym staraniom, nie 

zabraknie w naszej Ojczyźnie chleba powszedniego.  

Kardynał Stefan Wyszyński podkreślał, iŜ trzeba nabierać miłości i czci do ziemi, która nas 

karmi, Ŝe nie wystarczy brać z niej chleb - trzeba jej dawać serce. Wy, Drodzy Rolnicy, to 

serce dajecie! Dlatego, Szanowni Państwo, wszyscy pamiętajmy o naszych korzeniach  

i szanujmy tych, którzy są wierni matce - ziemi. 

 

 

SZCZĘŚĆ WAM BOśE !           

 

 


