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Organizatorzy i uczestnicy dożynek w Adamowie! 

W dniu Święta Plonów zadajmy sobie pytanie, dlaczego jest to dla nas wszystkich taki szczególny 
czas? Dlaczego obchodzony jest tak uroczyście w wielu gminach, powiatach, województwach i w całym 
kraju? 

Odpowiedź wydaje się oczywista - przecież chodzi o chleb. Chleb, który jak mawiał poeta -
„żywi i zachwyca". Zachwyca swoim smakiem, zapachem oraz żywi, dodaje sił, energii. Nawet wtedy 
gdy jest ciężko, gdy trudności w życiu i pracy rolników piętrzą się i narastają, a cały ten wielki trud 
nie jest ani doceniony, ani opłacalny. 

A pomimo to, polscy rolnicy nie poddają się. Czują się w obowiązku i najczęściej są w stanie 
udźwignąć galopujące przemiany związane z przynależnością do Unii Europejskiej, w której wielkie 
obietnice nie zawsze są spełniane, a oni muszą zadowolić się tym, na co inni nigdy by się nie zgodzili. 

Cyprian Kamil Norwid pisał: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi 
przez uszanowanie dla darów nieba - Tęskno mi Panie". Ten staropolski zwyczaj, kultywowany 
do dzisiaj w niejednym domu, świadczy o wielkim szacunku dla chleba, ale również dla Boga. Wszak Polska 
jest jedynym wśród krajów Europy, gdzie chrześcijaństwo wiąże się z życiem całego Narodu, 
a Chleb właśnie jest tego symbolem. Choć teraz próbuje się zakłócić naszą tożsamość narodową 
i religijną poprzez profanację tych najcenniejszych wartości. 

Dożynki to podziękowanie Panu Bogu za zbiory, ponieważ niełatwo jest, w dobie zmieniających 
się warunków klimatycznych, podołać przeciwnościom w postaci suszy bądź ulewnych deszczów 
i zatroszczyć się o uprawy w należyty sposób, aby przyniosły oczekiwany plon. 

Niniejszym dzisiaj to czynimy. Dziękujemy za to, że pozwolił, aby żniwa dobiegły końca, abyśmy 
mogli cieszyć się i składać hołd w postaci tych pięknych wieńców dożynkowych, których różnorodność 
zachwyca nasze oczy. 

Podziękowania składam też na spracowane ręce naszych rolników. W dniu Waszego święta pragnę 
wyrazić ogromną wdzięczność i szacunek za to wszystko, co czynicie dla społeczeństwa, zarówno 
w wymiarze lokalnym, jak i w skali całego kraju. Za Waszą pracę, za trud włożony 
w produkcję żywności oraz życzę, aby nigdy nikomu w naszej Ojczyźnie nie zabrakło chleba. 
Chleba powszedniego. 

Dziś, 1-go września 2019 roku przypada 80. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej. W tym 
szczególnym dniu pragnę złożyć hołd żołnierzom różnych formacji, którzy walczyli 
i ginęli na polach bitew w obronie Ojczyzny, kultury łacińskiej i wiary chrześcijańskiej. To dzięki 
ich bohaterstwu i najwyższemu poświęceniu żyjemy w suwerennym i demokratycznym Kraju. Jesteśmy 
im winni najwyższy szacunek i wdzięczność za ocalenie Ojczyzny i tożsamości narodowej. 
Chwała bohaterom! Szczęść Boże. 
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