
Ekscelencjo Ks. Arcybiskupie Metropolito ! 

Czcigodni KsięŜa ! 

Drodzy rolnicy ! 

Szanowni Państwo ! 

Począwszy od Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Matki Boskiej 
Zielnej) – nasze polskie drogi zapełniają rolnicy niosąc doŜynkowe wieńce  
do świątyń, aby tam podziękować Bogu za hojne dary ziemi. Dziś przywiodły nas one 
przed wizerunek Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w Domaradzu, aby świętować 
DoŜynki (Wojewódzkie, Archidiecezjalne, Powiatowe, Gminne i Parafialne), które 
wieńczą cały rok cięŜkiej pracy na roli, są podziękowaniem za tegoroczne plony  
i jednocześnie prośbą o ich obfitość w roku następnym. Jest to dzień wielkiego 
spotkania podkarpackich rolników i tych, którzy korzystają z ich pracy,  
a zewnętrznym wyrazem ich dziękczynienia są te przepiękne wieńce doŜynkowe 
składane u stóp ołtarza.  

Drodzy Zebrani ! 

Mam zaszczyt zwracać się dziś do Was zebranych tutaj w Domaradzu, jako 
Marszałek Województwa Podkarpackiego a równocześnie Przewodniczący 
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – współorganizatora 
dzisiejszej uroczystości.  

Jest mi niezmiernie miło, Ŝe na dzisiejszej uroczystości gościmy parlamentarzystów  
z naszego regionu, Pana 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. Ale przede wszystkim 
cieszy mnie widok delegacji rolników ze wspaniałymi wieńcami doŜynkowymi, którzy 
przybyli tutaj do Domaradza, ze wszystkich zakątków naszego pięknego 
województwa. Przychodzimy dziś dziękować Panu Bogu za dar chleba. 
Przychodzimy uroczyście podziękować wszystkim Wam, którzy nas Ŝywicie i dbacie 
o to, by dostatek panował na naszych stołach.  

Drodzy Rolnicy ! 

Wielkim szacunkiem darzę Waszą cięŜką pracę i wierzę, Ŝe jest ona 
doceniana przez większość tych, którzy korzystają z jej owoców. Jestem przekonany, 
Ŝe pomimo nieszczęść i klęsk, jakie sprawiły tegoroczne powodzie na znacznym 
obszarze naszego województwa, chleba nie zabraknie dla nikogo.  

Niech mi będzie wolno wspomnieć, Ŝe Samorząd Województwa 
Podkarpackiego swoimi działaniami wspiera rozwój podkarpackiej wsi. Pomimo wielu 
obaw, jakie mieliśmy jeszcze kilka lat temu, polskie członkostwo we Wspólnocie 
Europejskiej staje się dla naszego rolnictwa szansą. 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.  



Jako Marszałek Województwa, gospodarz tego regionu, czuję brzemię 
odpowiedzialności za rozwój i pomyślność naszej „Małej Ojczyzny”, pięknej 
podkarpackiej ziemi a szczególnie za los podkarpackiej wsi. Dziś nadszedł czas 
podsumowania minionych czterech lat i refleksji nad tym co przyniesie kolejny rok. 

Szanowni Uczestnicy Dzisiejszych DoŜynek! 

Chcę w imieniu wszystkich tutaj zebranych podziękować Ekscelencji  
Ks. Arcybiskupowi za przewodniczenie naszej wspólnej modlitwie i wygłoszone 
słowo.  

Dziękuje takŜe wszystkim organizatorom dzisiejszej uroczystości, a wiec: 

- Ks. Duszpasterzowi Rolników Archidiecezji Przemyskiej 

- Ks. Kustoszowi tutejszego Sanktuarium  

- Staroście Brzozowskiemu 

- Wójtowi Domaradza  

oraz moim współpracownikom z biura Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych. 

Ziemia w chłopskich rękach to fundament pokoju, trwania narodu, polskości  
i pomyślności gospodarczej. Niech dzisiejsza uroczystość będzie dziękczynieniem 
Panu Bogu za tegoroczne plony, ale takŜe wdzięczności dla podkarpackich rolników 
za ich trud, za patriotyzm, za miłość i szacunek, który okazują ojczystej ziemi.  

Z wdzięcznością chylę głowę przed Wami, obecnymi dziś tutaj przed 
cudownym obrazem Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w Domaradzu. 

Dziękuję za trud pracy na roli, za upór i determinacje, z jaką - mimo wielu 
przeciwności – trwacie na Ojcowiźnie. 

Szczęść Wam BoŜe !!! 
 


