Dożynki Gminne

Czcigodni Duszpasterze, Szanowni Parlamentarzyści oraz Przedstawiciele Władz
Samorządowych, Drodzy Rolnicy, Dostojni Goście, Mieszkańcy gminy Skrzyszów,

Serdecznie witam na Święcie Plonów gminy Skrzyszów. W tym roku innym niż zwykle,
ponieważ pandemia koronawirusa zmieniła jego tradycyjny scenariusz. Wspominając dziś z
rozrzewnieniem barwne dożynkowe korowody, wieńce, będące niepowtarzalnymi, małymi
dziełami sztuki ludowej, wzruszające dzielenie się chlebem, bogate programy artystyczne, czy
wspólną beztroską zabawę wierzymy, że to nie tylko historia, że jeszcze wiele tak wspaniałych
uroczystości przed nami. Tymczasem dzisiaj, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w
trosce o naszą wspólnotę lokalną i przybyłych gości będziemy świętować inaczej.

Szanowni Państwo

W marcu, nagle, bez ostrzeżenia, rzeczywistość w której żyjemy diametralnie się zmieniła,
przewracając nasz świat do góry nogami. Musieliśmy z dnia na dzień przewartościować nasze
poglądy na wiele spraw, nauczyć się funkcjonować w realiach zagrożenia epidemicznego,
zmienić dotychczasowe zachowania, pozbyć głęboko zakorzenionych w nas przyzwyczajeń. W
wyniku ataku koronawirusa ucierpiały wszystkie dziedziny naszej ludzkiej aktywności. Dlatego z
tym większym szacunkiem i wdzięcznością zwracam się dziś do tych, którzy nie ulegli
przeciwnościom losu, nie poddali się, czyniąc wszystko, aby w tych trudnych chwilach na
polskim stole nie zabrakło chleba, czyli do naszych rolników.

Chwała Wam za to drodzy rolnicy !
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Ale dziś Wasz wysiłek ma jeszcze inny wymiar. Dziś jesteście nie tylko żywicielami narodu.
Wasza praca, nieustępliwość, hart ducha, trwanie na posterunku mimo niesprzyjających
warunków, dzięki świadomości wagi Waszego znoju dla losów narodu staje się dziś dla nas
wszystkich drogowskazem, wzorem, tak potrzebnym w okresie rozpoczynającego się kryzysu.
Tylko naśladując codzienny trud, samozaparcie i nieustępliwość w dążeniu do celu polskiego
rolnika możemy wyjść z tego kryzysu obronną ręką.

Drodzy Zebrani

Dożynki to z jednej strony czas podsumowań, spojrzenia wstecz na miniony rok, ale
jednocześnie z drugiej patrzenia w przyszłość i snucia planów. W chwili obecnej nasze życie
dzielimy na okres sprzed pandemii i pandemię. Powinniśmy jednak pamiętać również, że w
końcu pandemia musi dobiec końca. Na całym świecie naukowcy intensywnie pracują nad
stworzeniem możliwości skutecznego leczenia, jak i zapobiegania infekcjom koranowirusem.
Pragnę zaapelować po raz kolejny do mieszkańców gminy Skrzyszów, aby oczekując na efekty
badań, wykazali się cierpliwością. Przestrzegajmy nadal obowiązujących zasad higieny i
dystansowania społecznego. Dbajmy o siebie i swoich bliskich, gdyż to jest klucz do tego co
najcenniejsze, do naszego zdrowia.

Choć świętujemy w mocno ograniczonej formule nie oznacza to mniejszej radości i
wdzięczności za dar tegorocznych plonów. Na szczęście aura w tym roku nie doświadczała
szczególnie ciężko naszych rolników. Omijały nas niszczycielskie żywioły, a po wyjątkowo
suchych maju i czerwcu w lipcu spadło z nieba trochę wody. Choć nie da się ukryć, że klimat się
zmienia i że stanowi to kolejne wyzwanie dla polskiego rolnika w XXI wieku. Dziś cieszmy się
tegorocznym plonem, dziękując Stwórcy za jego dar oraz prosząc o błogosławieństwo w
przyszłym roku.

Na zakończenie dziękuję, wszystkim rolnikom, mieszkańcom Gminy Skrzyszów oraz gościom
za udział w dzisiejszych uroczystościach. Życzę nam wszystkim, aby nasze sołectwa, mimo
trudnych czasów nadal się rozwijały, abyśmy przyszłym pokoleniom przekazali naszą Ojczyznę
jeszcze piękniejszą i bogatszą.

2/3

Dożynki Gminne

3/3

