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Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo uczestnicy dożynek

Czas  dożynek,  tak  silnie  zapisanych  w naszej  polskiej,  narodowej  tradycji,  był  od  wieków
czasem  radości  z  dobrze  wykonanej  pracy,  świętowania,  zabawy,  ale  przede  wszystkim  czasem
podziękowania Stwórcy za plon. „Bóg błogosławił, ziemia plon wydała” (Psalm 67).

Ten piękny staropolski obyczaj, który stał się częścią naszej kultury i narodowej tożsamości,
jest  najlepszą  okazją  do  wyrażenia  wdzięczności  i  podziękowania  rolnikom  za  całoroczny  trud  
i  uzyskane  plony.  Drodzy  Rolnicy,  w  tym  dniu  rolniczego  święta  przyjmijcie  wyrazy  głębokiego
szacunku za codzienny wysiłek, którego symbolem jest przyniesiony dożynkowy bochen chleba.

Polacy  rozumieją  i  cenią  Waszą  ciężką  pracę  na  roli.  Rolnictwo  nie  jest  łatwą  formą
działalności  gospodarczej  człowieka.  Bardzo  duża  zależność  Waszej  ciężkiej  pracy  od  sił  przyrody
powoduje, że łatwo możecie stracić plony. 

Na  kondycję  rolnictwa  mają  jednak  wpływ  nie  tylko  trudne  do  przewidzenia  zjawiska
przyrodnicze, ale także sytuacja rynkowa. Niestety, sytuacja na większości rynków rolnych w Europie
jest zła. Podobnie dzieje się w Polsce. Trwa od prawie dwóch lat kryzys na rynku mleka, obserwujemy
zamieszanie na rynku zbóż,  wywołane m.in. lokowaniem w Polsce bezcłowego kontyngentu zboża
ukraińskiego.  Rosyjskie  embargo  na  import  produktów rolno-spożywczych  z  Unii  Europejskiej  ma
ogromny wpływ na możliwości sprzedaży Waszych plonów. Afrykański pomór świń, którego ogniska
na nowo powstały we wschodniej Polsce, to kolejny problem dla polskiego rolnictwa. Te przykłady to
tylko niektóre z problemów zgłaszanych do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości przez polskich
rolników. 

Wiele działań podejmowanych przez rząd premier Beaty Szydło na rzecz poprawy sytuacji
polskiego rolnictwa już przynosi efekty. Jako parlamentarzyści jesteśmy świadomi problemów, które
dotykają rolników i zrobimy wszystko żeby jak najskuteczniej Wam pomóc.

Polska wieś się zmienia, poprawia się jakość życia mieszkańców terenów wiejskich. Jednak te
zmiany postępują zbyt wolno. Państwo i samorządy mają obowiązek wspierania poprawy warunków
życia na wsi, tworzenia miejsc pracy, także poza rolnictwem, rozwoju możliwości edukacyjnych dla
dzieci  i  młodzieży  wiejskiej,  dostępu  do  dóbr  cywilizacji,  zabezpieczenia  środków  komunikacji
publicznej. To podstawowy element Polski solidarnej!

W  tym  miejscu  chciałbym  przekazać  rolnikom  serdeczne  pozdrowienia  od  Pana  Ministra
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela,  pozdrowienia i  podziękowanie dla Waszych rodzin za
ciężką pracę i plony, za pielęgnowanie tradycji i poszanowanie ojcowizny.

Ze swojej strony życzę Państwu, Państwa rodzinom i bliskim zdrowia i wszelkiej pomyślności,
aby polska wieś z każdym rokiem stawała się coraz silniejsza ekonomicznie i zasobniejsza.

Szczęść Boże!
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