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Szanowny Pan Wojciech Farbaniec 
Burmistrz Gminy Rymanów

Drodzy Rolnicy
Szanowni Organizatorzy i Dożynkowi Goście

'UOCi Ul  - t f u j /
Serdecznie dziękują za zaproszenie do udziału w tegorocznych Gminnych Dożynkach 

w Króliku Polskim. Niestety z uwagi na wcześniej zaplanowany wyjazd nie mogę razem 
z Państwem uczestniczyć w tym wspaniałym Święcie. Korzystając jednak z okazji na ręce Pana 
Burmistrza składam gorące pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności dla rolników 
i gospodarzy z Królika Polskiego, oraz całej Gminy Rymanów. Jednocześnie chciałbym 
przekazać kilka słów do zgromadzonych Rolników.

Okres dożynek, będący wspaniałym przykładem staropolskiej kultury, jest także 
elementem tożsamości mieszkańców polskiej wsi. To czas radości z dobrze wykonanej pracy, 
a dla nas, którzy korzystamy z dobrodziejstw Waszych ziem i gospodarstw to okazja do 
wyrażenia wdzięczności za codzienny trud. Z plonów podkarpackich rolników korzystacie 
bowiem nie tylko Wy i Wasze Rodziny, ale także mieszkańcy naszego regionu i kraju.

Dlatego w dniu, w którym obchodzicie swoje jakże radosne Święto dołączam do 
płynących zewsząd podziękowań. Mam świadomość ogromu pracy, który wkładacie w ciągu 
całego roku, aby móc cieszyć się z plonów zapewniających godny byt i powodzenie Waszych 
Rodzin. Wiem, że często musicie sprostać nieprzewidzianym zdarzeniom pogodowym i walczyć 
o godną zapłatę. Ale co ważne, polski rząd nie zapomina o polskich rolnikach. Zmieniamy 
przepisy w sposób najbardziej korzystny dla krajowych gospodarzy, wzmacniamy ochronę 
przed międzynarodowymi koncernami. Mamy świadomość, że jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. 
Dalszej poprawie warunków ma służyć ogłoszony niedawno przez Premiera Mateusza 
Morawieckiego „Plan dla Wsi”. Mam głęboką nadzieję, że razem z Wami uda nam się go 
zrealizować.

Nie mam wątpliwości -  rolnicy nie mają prostej i łatwej drogi, ale tym bardziej 
doceniam i szanuję to, co robicie. Wasza aktywność jest wspaniałym przykładem poszanowania 
tradycji i kultury polskiej wsi, oraz dobrze rozumianego patriotyzmu, a niezrównana polska 
gościnność znana jes t na całym świecie.

Drodzy Rolnicy! Przyjmijcie proszę najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, oraz łask 
Bożych na każdy dzień dla Was i Waszych Rodzin!

Wszystkim uczestnikom Święta Plonów życzę radosnego świętowania w gronie lokalnej 
wspólnoty.

Z wyrazami szacunku,


