
 

Ekscelencjo, Księże Biskupie 

Dostojni Starostowie Dożynkowi, 

Wszyscy uczestnicy i goście dzisiejszej  uroczystości. 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy. 

Wszyscy dziś stajemy przed ołtarzem, aby podziękować Bogu za Waszą ciężką pracę, przez 

którą oddajecie Ojczyźnie to, co leży u jej podstaw. 

Od wieków polski chłop żywi swój naród, a praca na roli jest szczególna i wyjątkowa. Jej 

warsztatem jest bowiem ziemia, niepowtarzalny dar natury, na której obowiązki solidarnie 

między sobą dzielą członkowie rodzin. Dzięki ich pracy powstaje nasze wspólne dobro – 

chleb, o który prosimy w naszych codziennych modlitwach. 

Dobry gospodarz wie, co służy jego winnicy. Jest dla niej cierpliwy i kocha ją jak matkę. 

Dlatego opisując jego pracę używamy słów odnoszących się do drugiego człowieka. Rolnik 

więc dba o ziemię, pielęgnuje sady, troszczy się o trzodę. Przez to nasza wieś jest nie tylko 

źródłem płodów rolnych, ale również autentycznej kultury, stanowiącej fundament naszej 

tożsamości narodowej. 

Tradycja dożynkowa to święto dziękczynienia. Czas radosny, gdzie na wiejskim gościńcu 

spotyka się całą Polska. Nie tylko chłopi. Jesteśmy tu dziś w Kowalewie jako przedstawiciele 

wszystkich stanów i zawodów, aby złożyć obietnicę, iż chleb dzielić będziemy sprawiedliwie, 

tak aby nikomu go nie zabrakło. Tak więc w tym symbolicznym geście, przekazania chleba 

nie tylko dostrzegamy szczególną rolę służby jaką pełnią w Ojczyźnie polscy chłopi, ale 

również zobowiązanie całego narodu do wzajemnej solidarności  i odpowiedzialności. 

Przypomina, że Ojczyzna to zbiorowy obowiązek wszystkich. 

Dziś rolnictwo jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarczych. Również na Pomorzu i 

Kujawach jest źródłem utrzymania dla wielu rodzin. Nie brakuje jednak problemów, wiele 

oczekuje wciąż na rozwiązanie, szczególnie w zakresie stabilizacji rentowności produkcji 

rolnej. 

Ale nie zapominajmy, że wiele udało się zmienić na lepsze. Głównie dzięki zaangażowaniu 

mieszkańców samej wsi i współpracy z instytucjami działającymi na ich rzecz. 



Zmienia się nasza wieś, ale wiem też, jak polska wieś niezmiennie pozostaje wierna Bogu i 

Ojczyźnie, wierna tradycji swych ojców. Tej tradycji, o której zachowanie prosił nas w 

Krośnie Św. Jan Paweł II, która nie tylko stanowi o pięknie kultury mieszkańców polskiej 

wsi, ale jest fundamentem kultury całego naszego regionu. Bolesław Prus wszak pisał: „W 

chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, 

najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa”. 

Dlatego również dziś pragnę powtórzyć za słowami Jana Pawła II: „Oddaje hołd 

spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi 

wydobywały chleb la kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”. 

Ekscelencjo, prosząc o tę dziękczynną mszę niech mi będzie wolno w imieniu własnym, a 

także wszystkich mieszkańców naszego województwa złożyć wszystkim naszym rolnikom, 

dzięki  którym na naszych stołach mamy nasz polski chleb, wyrazy wielkiej wdzięczności, 

szacunku i podziękowania, a także życzenia wszelkiej dalszej pomyślności. Przede wszystkim 

zdrowia i szczęścia dla waszych rodzin, obfitych plonów na następne zbiory, ludzkiej 

wdzięczności za wasz trud i nade wszystko błogosławieństwa bożego.  

Szczęść Boże! 

Piotr Całbecki 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 


