Szanowni Gospodarze i Starostowie Tegorocznych Dożynek
Drodzy Rolnicy i wszyscy uczestniczy Gminnego Święta Dziękczynienia za Plony …!
Jest mi niezwykle przykro, że w tym roku nie mogę z Państwem uczestniczyć
w tegorocznych dożynkach. W dniu dzisiejszym uczestniczę w Ogólnopolskim Święcie
Dziękczynienia Bogu za Plony „Dożynkach Jasnogórskich”. Z uwagi na powyższe pragnę tą
drogą przekazać Państwu najserdeczniejsze pozdrowienia i gorące życzenia.
Czas Dożynek … to piękne Dziękczynienie Panu Bogu za dary … to radosne
świętowanie z dobrze wykonanej pracy - zbioru plonów. Czas Dożynek … to dostojny,
staropolski obyczaj, którego zawsze symbolizował dożynkowy wieniec i bochen chleba, a chleb
kojarzy nam się z ziarnem, z siewem, ze żniwami, ze świeżym podpłomykiem pieczonym kiedyś
przez nasze babcie. Piękne czasy i zwyczaje zawsze nastrajają wzruszeniem, a jakie są dzisiejsze
żniwa i dzisiejsze czasy … bez podpłomyków, kanki zimnej wody na polu, bez rżenia koni
i stukotu drabiniastych wozów? Oprócz tęsknoty za czymś bezpowrotnym są na pewno
nowym wyzwaniem wbrew pozorom wcale nie łatwiejszym! Bo … choć maszyny za nas
pracują, a my już nie chodzimy z kosą miedzami … to ten nasz czas … stawia przed rolnikami
nowe wyzwania. Mamy ich wiele, a wsród nich wielka globalna polityka i ciągła walka na
europejskich rynkach o konkurencyjność ... rożnego rodzaju choroby epizodyczne wsród nich
Afrykański Pomór Świń z przypadkiem, którego świat sobie nie poradził naukowo od 1910 r., czy
wreszcie coraz częstsze nieprzewidywalne w skutkach anomalie pogodowe. To wszystko
sprowadza do tego, że tak naprawdę nie wiadomo, który rolnik był szczęśliwszy „wczorajszy”
dziadzio ... czy „dzisiejszy” wnuk? Pewne jest jedno, obaj stanowią narodowe dziedzictwo, coś
co spaja, jednoczy, buduje, daje świadectwo pokoleniowej wrażliwości, stawiając … jako priorytet
… ojcowy zagon … i rozwój polskiego rolnictwa, daje szanse nowym technologiom w rolnictwie
i jest nośnikiem zdrowej polskiej żywności na świecie. Sukces gospodarczy państwa - to praca
społecznej zbiorowości … sukces i rozwój gospodarstw rodzinnych … to praca
wielopokoleniowa rodzin. Rodzin odpowiedzialnych, wzmocnionych duchową wrażliwością i
ludzką dobrocią.
Wierząc w Bożą Opaczność składam wszystkim ROLNIKOM wyrazy najgłębszego
szacunku za ciężką pracę i miłość do ziemi, gdzie gryka wciąż pachnie miodem, a zboże
świeżym chlebem, gdzie las pachnie lasem, gdzie idąc miedzą pomiędzy polami każdy może
znaleźć swoje miejsce … usiąść, uklęknąć i zatęsknić.
DRODZY ROLNICY!
Wasza praca zawsze była społeczną służbą … często nie docenianą, ale najważniejszą … wszak
to Wy żywicie i Bronicie - zostańcie wiec wzorem pokoleń dumni ze swojej życiowej drogi.
Życzę Wam wiele sił i zdrowia oraz należnego wsparcia dla waszych zawodowych celów.

