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Pokłon tobie rolnictwo i zagrodna strzecho!
Wyście teraz rodaków jedyną pociechą…
Dyzma Bończa-Tomaszewski

Szanowni Rolnicy i Mieszkańcy polskich wsi,
w modlitwie „Ojcze nasz” codziennie prosimy Pana Boga o to, aby nie brakowało
nam chleba naszego powszedniego. W Polsce od wieków kultywowany jest piękny
zwyczaj, by za ten dar oraz za zakończenie żniw szczególnie i uroczyście dziękować
podczas dożynek, tak głęboko zakorzenionych w naszej kulturze i tradycji. Są one także
wyrazem szacunku dla tysięcy polskich gospodarzy, którzy w pocie czoła starali się
o zebranie jak najlepszych plonów. Te zaś bardziej niż w przypadku innych zawodów są
uzależnione od sił przyrody, warunków pogodowych czy zagrożeń dotykających
prowadzone uprawy i hodowle.
W tym roku Wasza praca była wyjątkowo trudna. Klęska suszy dotknęła obszar
niemal całego kraju, a hodowcy trzody chlewnej musieli zmagać się z afrykańskim
pomorem świń. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego podjął w związku z tym
działania służące zrekompensowaniu strat poniesionych przez rolników w wyniku suszy.
W tym roku na pomoc gospodarstwom dotkniętym tą klęską zostanie przeznaczonych
800 mln złotych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to kwota ta może być zwiększona.
Pieniądze trafią do rolników, gdy tylko z samorządów spłyną szacunki dotyczące
wielkości strat. Ponadto rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował dla polskiej wsi
specjalny plan, który zakłada m.in. rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego
handlu detalicznego, pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, zwiększenie
dofinansowania do zakupu paliwa rolniczego, wdrożenie programów poprawy żyzności
gleb oraz zastępowanie zagranicznych pasz i produktów rolnych polskimi. Działania te
zmierzają do objęcia szczególną ochroną naszego rolnictwa i bezpieczeństwa
żywnościowego kraju.
Realizacja „Planu dla wsi” pozwoli na szybszy rozwój rolnictwa, które stanowi
w Polsce ważną gałąź gospodarki narodowej. Wpisuje się on także wraz z innymi
programami i reformami w politykę zrównoważonego rozwoju kraju realizowaną od
prawie 3 lat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki tej polityce mieszkańcy terenów
wiejskich, którzy stanowią około 40% ogółu polskiego społeczeństwa, mogą korzystać
z poprawy warunków codziennego życia. Zatrzymaliśmy proces likwidacji instytucji

publicznych na terenach wiejskich, przywracając jednocześnie dostęp do placówek
kultury, oświaty, poczty, wymiaru sprawiedliwości czy połączeń komunikacyjnych.
Konsekwentnie reaktywujemy masowo polikwidowane w poprzednich latach posterunki
Policji w mniejszych miejscowościach, co poprawia bezpieczeństwo mieszkańców wsi
i miasteczek.
W roku wielkiego jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości warto także
przypomnieć zasługi polskich chłopów dla budowy silnej i niepodległej Rzeczypospolitej.
Ich patriotyzm i poświęcenie znajdowały swój wyraz zarówno w odwadze kosynierów,
uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych jak i żołnierzy walczących
o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej, a w szczególności w Bitwie Warszawskiej
i Niemeńskiej 1920 roku. Głębokie przywiązanie do Ojczyzny, wiary i tradycji,
pracowitość i gospodarność to wartości, które polskim rolnikom towarzyszą od pokoleń
i stanowią wielki kapitał społeczny, który trzeba docenić, kultywować i rozwijać. Te
cechy postawy mieszkańców polskiej wsi pozwoliły nam ocalić polskość, religię
i własność ziemi przez lata komunizmu.
Szanowni Rolnicy z głębi serca dziękuję Wam za trud, jaki włożyliście w tym roku
w uprawę ziemi, zebranie plonów i całą rolniczą działalność. Życzę, aby nasza polska
wieś nieustannie się rozwijała i zawsze pozostawała miejscem, gdzie szanuje się historię,
tradycję i pracę przodków. Niech wszystkie gospodarstwa omijają wszelkie klęski
i zagrożenia, a Boska Opatrzność i Święty Izydor Oracz, patron rolników, niech czuwają
nad Wami, Waszymi rodzinami i gospodarstwami. Szczęść Wam Boże w codziennym
życiu i pracy.
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