
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rolnicy i Mieszkańcy polskich wsi, 

 
  

 

Jak co roku pod koniec lata obchodzimy dożynki – święto plonów, podczas 

którego dziękujemy Bogu za jego Opatrzność i płody ziemi, a ludziom za cały trud, jaki 

włożyli w zebranie owoców z pól, łąk i lasów.   

To święto jest nie tylko piękną tradycją, kultywowaną od wieków w polskich 

wsiach i miasteczkach, ale stanowi również nieodłączną i ważną część naszej kultury  

i narodowej tożsamości. Wspólnie, z szacunkiem pielęgnujemy i podtrzymujemy 

obyczaje przodków, które od pokoleń stanowią też wyraz miłości do Ojczyzny i poczucia 

dumy z bycia Polakami.   

Podziwiając wspaniałe wieńce i bochny chleba zdajemy sobie sprawę  

z tego, że praca na roli nie jest łatwa. Gospodarze muszą zmagać się nie tylko z siłami 

przyrody, ale także rodzić sobie w aktualnej sytuacji rynkowej. W tym roku po raz 

kolejny dotknęła rolników klęska suszy i gradu, dlatego jako rząd Prawa  

i Sprawiedliwości podejmujemy starania o to, aby zminimalizować skutki negatywnych 

zjawisk pogodowych, które dotykają gospodarstwa rolne. Oprócz systemu pomocy dla 

poszkodowanych rolników powstał program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, 

oraz zwiększonej retencji wód. Również inne działania rządu w ramach Planu dla Wsi 

przynoszą oczekiwane efekty w poprawie sytuacji polskiego rolnictwa. Wśród nich jest 

walka o zapewnienie większej konkurencyjności polskich produktów za granicą oraz 

poszukiwanie nowych rynków zbytu.  

Polska wieś cały czas pięknieje, zmienia się i modernizuje, a ludzie, którzy na niej 

mieszkają są coraz lepiej wykształceni, kreatywni i zaradni. Połączenie nowoczesnych 

technologii i fachowości z doświadczeniem i tradycją sprawia, że we wsi drzemie 

ogromny potencjał, który można i warto wykorzystywać dla rozwoju gospodarczego  

i podnoszenia jakości życia społeczeństwa. Trzeba docenić także koła gospodyń wiejskich 

i druhów ochotniczych straży pożarnych, dla których polski rząd po raz pierwszy  

w historii udziela tak intensywnie budżetowego i organizacyjnego wsparcia. Uzupełniając 

pracę rolników spełniają oni niezwykle ważną rolę kulturalną, wzmacniają więzi 

umacniające wspólnoty lokalne i zapewniają im bezpieczeństwo wobec miejscowych 

zagrożeń.  

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński
 

Bóg błogosławił, ziemia plon wydała 

Psalm 67 

 



 

 

 

Pragnę podziękować i złożyć wyrazy głębokiego szacunku dla wszystkich 

rolników za Wasz całoroczny trud, zebrane plony, kultywowanie tradycji i obyczajów 

ojców, przywiązanie do wartości i ciągłą gotowość do ich obrony. Życzę wielu sił, 

zdrowia i wszelkiej pomyślności w codziennej pracy, a także realizacji wszystkich 

ambitnych planów, służących rozwojowi gospodarstw i polskiej gospodarki. Niech polska 

wieś staje się z roku na rok silniejsza i bogatsza, a Boża Opatrzność czuwa nad domami, 

polami i zagrodami. Szczęść Boże! 

 

 

 

                                                                        Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

         Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

         i Administracji 

 

        

       Jarosław Zieliński 
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