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Szanowni Państwo Rolnicy,
Szanowni Mieszkańcy naszych polskich wsi

„Bóg błogosławił, ziemia plon wydała.” (Psalm 67). Dożynki, tak mocno wpisane
w naszą tradycję to piękny, staropolski obyczaj, który jest znakomitą okazją, by
podziękować rolnikom i całej branży rolno-spożywczej za ciężką pracę, której owoce
trafiają codziennie na stoły milionów naszych rodzin. Wdzięczni Panu Bogu i polskim
rolnikom za kończące się prace żniwne i uzyskane zbiory z pól wyrażamy głęboki szacunek
dla narodowej tradycji, która ma swoje ważne źródło w silnym przywiązaniu tych, którzy
„żywią i bronią” do ziemi i Ojczyzny. W duchowości polskiej wspólnoty narodowej
poszanowanie dla „chleba naszego powszedniego” łączy się z wiarą naszych ojców
i ponadczasową postawą, którą najlepiej wyrażają słowa Cypriana Kamila Norwida:
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi, Panie...
Drodzy Rolnicy, w dniu Waszego święta przyjmijcie ode mnie i w tym roku wyrazy
głębokiego szacunku za codzienny wysiłek, którego symbolem jest dożynkowy bochen
chleba.
Każdego dnia podejmujecie nieustanny trud, aby Wasze gospodarstwa wydawały
jak najlepsze plony. Kiedy inni korzystają z urlopowego wypoczynku i uroków lata, Wy
musicie ciężko pracować przy żniwach i innych pracach rolniczych. Efekty tego wysiłku są
bardziej niż w przypadku innych zawodów uzależnione od sił przyrody i warunków
pogodowych czy zagrożeń dotykających prowadzone uprawy i hodowle. Niezwykle istotne
jest to, aby prawa rynku i państwowa polityka rolna sprzyjały właściwej wycenie owoców
Waszej pracy. Cieszy odczuwalna poprawa odnosząca się do cen skupu niektórych
produktów rolnych, zwłaszcza mleka i mięsa wieprzowego, trzeba jednak nadal czynić, co
możliwe, aby rolnicy za wszystkie efekty swojej ciężkiej pracy otrzymywali godziwą
zapłatę.
Dzięki realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości przez rząd Pani Premier Beaty
Szydło i obecną większość parlamentarną wstrzymany został spekulacyjny obrót polską
ziemią i jej przejmowanie przez obcokrajowców. W skali niewystępującej nigdy wcześniej
wsparliśmy system ubezpieczeń w rolnictwie przeznaczając prawie miliard złotych na
dopłaty do składek płaconych przez rolników. Wprowadziliśmy także rozwiązania, które

pozwalają każdemu rolnikowi w nieskrępowany i legalny sposób przetwarzać
wyprodukowane w swoim gospodarstwie surowce rolne i sprzedawać je bezpośrednio
konsumentom poszukującym świeżej, dobrej i zdrowej żywności. Staramy się ograniczyć
dominującą, monopolistyczną pozycję zagranicznych sieci supermarketów, zbyt łatwo
bogacących się kosztem rodzimych wytwórców. Coraz skuteczniej promujemy polską
żywność eksportując ją na kolejne, nowe rynki zagraniczne. Dzięki rządowemu
Programowi Rodzina 500+ mieszkańcy wsi otrzymali istotne wsparcie finansowe, dzięki
czemu w znacznym stopniu został zredukowany poziom ubóstwa na wsi. Kwota pieniędzy,
która trafia na polską wieś w ramach tego programu jest niemal równa kwocie dopłat
bezpośrednich, jakie rolnicy otrzymują z Unii Europejskiej. Sprzyja to korzystaniu przez
dzieci z terenów wiejskich z dóbr dostępnych dotychczas tylko ich rówieśnikom
z większych ośrodków.
Powyższe działania służące poprawie jakości życia na wsi wpisują się w politykę
zrównoważonego rozwoju realizowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymaliśmy
proces likwidacji instytucji publicznych na terenach wiejskich, przywracając jednocześnie
dostęp do placówek kultury, oświaty, poczty, a także reaktywując dzięki decyzjom
kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji posterunki Policji
w mniejszych miejscowościach, co poprawia bezpieczeństwo mieszkańców wsi
i miasteczek. Wprowadzana przez resort edukacji reforma systemu oświatowego wzmocni
wiejskie podstawówki, które staną się ponownie szkołami ośmioklasowymi. Mam nadzieję,
że sprzyjać temu będą również coraz lepsze uwarunkowania społeczne i demograficzne.
Szanowni Rolnicy, w dniu Święta Plonów raz jeszcze proszę o przyjęcie wyrazów
głębokiego uszanowania i wdzięczności za codzienny trud i patriotyczną postawę. To
dzięki Wam polska ziemia wraz z jej mieszkańcami nadal, jak w przeszłości, dobrze służy
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Życzę Wam i Waszym rodzinom wszelkiej pomyślności,
zdrowia, bezpieczeństwa i dostatku.
Niech Bóg Wam błogosławi.
Z wyrazami szacunku
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