
 Szanowni Goście. Czcigodni Księża 

Drodzy Rolnicy zebrani na Gminnych Dożynkach w Choszczowie ! 

Opatrzności podziękowaliśmy modlitwą za zebrane tegoroczne plony pod przewodnictwem 

naszych księży. 

Natomiast Wam Drodzy Rolnicy dziękuję za trud włożony w zebranie tegorocznych plonów 

w roku który rolnictwo dotknęła majowo / czerwcowa susza. 

Dziękuję Wam Drodzy Rolnicy, którzy przez Dzieje Naszej Ojczyzny idziecie z jakże pięknym i 

wymownym hasłem i czynem „Żywią i Bronią”. Nigdy nie zawiedliście gdy trzeba było bronić 

Ojczyzny. Byliście zawsze obecni w najbardziej dramatycznych momentach Naszej Ojczyzny. 

To hasło zostało pierwszy raz upamiętnione na sztandarze wręczonym chłopom – 

kosynierom 16.08.1794r. na krakowskim rynku przez gen. T. Kościuszkę przywódcę 

powstania w walce o suwerenność upadającej I Rzeczpospolitej. I poszli z tym sztandarem  

z kosami przekutymi na sztorc na carskie armaty i zwyciężyli.  Później chłopski syn przelewał 

krew w kolejnych powstaniach by 100 lat temu wywalczyć Niepodległość II Rzeczypospolitej  

i ostateczny kształt jej granic, które zostały potwierdzone wspaniałym aktem prawa 

międzynarodowego jakim był Traktat Wersalski /28.06.1919 r./. W sensie prawa 

międzynarodowego to właśnie Traktat Wersalski powołał do życia państwo i określił jego 

granice. Od tej pory Europa Środkowa w tym Polska nie była już kolonią niemiecko – rosyjska 

lecz przestrzenią życiową wielu suwerennych państw narodowych. Z jego ustaleniami nie 

pogodziły się przegrane w I wojnie światowej Niemcy i bolszewicka Rosja, która napadła na 

Polskę w 1920 roku. Więc znów chłopski syn wziął karabin do ręki, a jego ojciec ciężko 

pracował na roli by nie zabrakło chleba. Choć broniliśmy Europy przed nawała bolszewicką 

większość państw była nastawiona do nas negatywnie. Pomagali nam jedynie Węgrzy 

dostarczając broń i amunicję. To węgierską bronią podczas decydującej bitwy wypieraliśmy 

bolszewików spod Warszawy. Jedynymi sojusznikami w boju byli amerykańscy lotnicy. 

Rozdzielenie się wojsk bolszewickich, znakomity wywiad, złamanie szyfru sowieckiego, 

zignorowanie planów polskiej kontrofensywy  uważanej za dezinformację, przechwycenie 

przez polski zwiad sowieckiej radiostacji  dla całego frontu oraz wybitni przywódcy J. 

Piłsudski i T. Rozwadowski -/kontrofensywa znad Wieprza na bok i tyły wroga/ gen. 

Władysław Sikorski, gen. Franciszek Latinik, gen. Józef Haller, Lucjan Żeligowski, gen. Leonard 

Skierski, przyniosły zwycięstwo A bitwa kawalerii płk. Juliusza Rómmela pod Komorowem 

30–31.08.1920 r.  z Konarmią oraz bitwa nad Niemnem 20-26.09.1920 r., doprowadziły do 

wygranej wojny. Bitwa Warszawska jest określana jako jedna najważniejszych 18 bitew w 

dziejach świata oraz jedna z trzech najważniejszych bitew XX w. obok bitwy o Midway  

3-5.06.1942 r. i pod Stalingradem 17.07.1942 -  2.02.1943 r. Wojna ta pochłonęła 120 tys. 

poległych i 10 tys. zaginionych oraz 110 tys. rannych. Wśród poległych byli również 

mieszkańcy naszej gminy. Na elewacji kościoła w Kurowie jest tablica ufundowana  

w 10 rocznicę bitwy . Są oni tam upamiętnieni . 

Gdy południem wschodnich rubieży Rzeczypospolitej  galopowała na Warszawę  Konarmia 

Budionnego, a na północy /4 lipca 1920 r./ rozpoczynała inwazję Armia Tuchaczewskiego, na  

krzyżu usytuowanym w środku Dęby został wyryty przez Józefa Próchniaka napis : „ Boże 



zbaw Polskę od nawały moskiewskiej 5 LYP 1920”.  O  tym miejscu kultu religijnego i pamięci 

narodowej powiedział mi urodzony w Barłogach profesor socjologii Uniwersytetu 

Warszawskiego  Antoni Sułek.  

Na pamiątkę zwycięstwa wdzięczna Ojczyzna ustaliła  15 sierpnia Dniem Wojska Polskiego. 

Wspominamy więc dziś wszystkich walczących za ojczyznę począwszy od wojów Mieszka I, 

rycerzy spod Grunwaldu, huzarów spod Wiednia, obrońców Konstytucji 3 Maja, powstańców 

listopadowych, styczniowych, legionistów, żołnierzy I i II Wojny Światowej, partyzantów AK, 

BCh, NSZ.  

Wspominamy wszystkich, którzy zginęli lub leżą na Kurowskiej Ziemi. Po krótkim czasie 

pokoju przyszła II wojna światowa i Wasi ojcowie i dziadkowie dali schronienie uciekającym 

przed bombardowaniem mieszkańcom Kurowa. A kiedy przyszedł mroczny czas okupacji 

hitlerowskiej polska wieś zorganizowała do walki z okupantem BCh – tą 100 tys. podziemną 

armię. 

Przychodzicie dziś ze staropolską pieśnią „Plon niesiemy plon w gospodarza dom”, 

przynosząc jego symbole wieńce i chleb. 

Przynosicie wieńce dożynkowe od gospodarza dożynek Choszczowa, a także Bronisławki, 

Brzozowej Gaci, Buchałowic, Dęby, Klementowic, Marianki, Olesina i  Wolicy gm. Abramów , 

parafia Dęba. Dziękujemy Wam za pełne artyzmu i oryginalności wieńce dożynkowe oraz za 

kontynuowanie tej pięknej tradycji. 

Przynosicie dziś również chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, będący owocem ziemi i 

pracy rąk ludzkich. Oby go nigdy nikomu nie zabrakło. Będę go dzielił sprawiedliwie. 

Plony te były zbierane w kolejnym trudnym dla rolnictwa roku. Trwają niekorzystne trendy 

w opłacalności produkcji rolnej. Rosną ceny żywności i środków produkcji, maleją ceny 

płodów rolnych. Mimo to polskie  rolnictwo ma ciągle wielki potencjał, a dzięki ciężkiej pracy 

rolników nadal jesteśmy rolniczą potęgą Europy. 

Gmina nie ma wpływu na politykę rolną, którą realizuje państwo. Ale realizujemy strategię 

podnoszenia poziomu życia naszych mieszkańców. Widocznym przykładem jest oddana dziś 

do użytku Świetlica w Choszczowie, złożony jest wniosek o dotację na budowę świetlicy w 

Dębie, poprawiamy stan dróg /nawierzchnia asfaltowa w Dębie, planowana w tym roku do 

realizacji nawierzchnia asfaltowa drogi do Marianki i wspólnie z powiatem przez „ Kozi Bór ” 

w stronę Bronisławki i Kotlin. 

Dożynki drodzy Goście i Rolnicy to piękny staropolski zwyczaj – obrzęd, to czas radości z 

zakończonej pracy i zebranych plonów. 

Życzę Wam satysfakcji z Waszej ciężkiej pracy, aby przynosiła Wam godziwe zyski, obfitości 

plonów na przyszłość, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

                                                                                                               Szczęść Wam Boże 

   Choszczów 15.08.2018 r.                                                                                                      



         

    Padli na Polu Chwały odpierając z granic Państwa Polskiego pod wodzą Józefa 

Piłsudskiego nawałę najeźdźców w latach 1918-1920 

Banaszek Stanisław                                                z Płonek 

Bieniek Antoni s. Józefa                                        z Płonek 

Bieniek Antoni s. Andrzeja                                   z Płonek 

Banaszek Stanisław                                               z Wólki Nowodworskiej 

Cybulak Ludwik                                                      z Chrząchówka 

Goldszmidt Aron                                                    z Kurowa 

Kamiński Jan                                                           z Kurowa 

Karaś Antoni Stanisław                                         z Kurowa 

Kędzierski Piotr Michał                                         z Kurowa 

Kowalik Jan                                                             z Chrząchowa 

Kozak Józef                                                             z Chrząchówka 

Kuna Józef                                                              z Barłóg 

Panecki Wacław Marian                                      z Kurowa 

Respond Władysław                                             z Kurowa                          

Respond Stanisław                                               z Kurowa 

Smyczek Władysław                                             z Chrząchówka 

Turski Władysław                                                  z Kurowa 

Tutkaj Adam podporucznik                                 z Kurowa                                                                                                         


