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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. Ten rok także nie jest wolny od zjawisk 

klęskowych. Musimy wreszcie wypracować spójny system pomocy dla dotkniętych klęskami 

rolników, oparty nie na uznaniowości, często bardzo nieprecyzyjnym szacowaniu strat  

i zmiennych możliwościach finansowych państwa, ale na systemie uczciwych ubezpieczeń,  

w których państwo pokryje znaczącą, niemożliwą do zapłacenia przez konkretnego rolnika, 

część składki ubezpieczeniowej.  

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, wywołany nadmierną podażą, która jest skutkiem zniesienia kwotowania mleka. 

Obserwujemy od kilku lat upadek produkcji trzody chlewnej w Polsce, spowodowany 

nieodpowiedzialną polityką poprzednich władz i, co za tym idzie, uzależnienie konsumpcji 

wieprzowiny w naszym kraju od jej importu. Obserwujemy zamieszanie na rynku zbóż, 

wywołane m.in. lokowaniem w Polsce bezcłowego kontyngentu zboża ukraińskiego. 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.  



W trybie pilnym przyjęliśmy korzystne dla polskich rolników rozwiązania w obrocie 

ziemią rolniczą, zabezpieczając ją przed wykupem przez obcokrajowców i spekulacją 

rynkową, utrzymując jednocześnie możliwość osiedlania się na wsi.  

Zaraz po wakacjach, na wniosek rządu, Parlament przyjmie ustawy eliminujące 

patologie w skupie i handlu artykułami rolnymi, gdzie zdarza się, że pośrednicy oszukują 

rolników zaniżając cenę, a nawet nie płacąc za skupione produkty. Zostanie ukrócony także 

proceder nierównoprawnego traktowania producentów żywności przez sieci handlowe, 

płacące często po wielu miesiącach, przerzucające problemy i ryzyko związane z handlem na 

rolników – dostawców. W najbliższym czasie wprowadzimy, wzorem innych państw unijnych, 

możliwość legalnej sprzedaży produktów spożywczych przez gospodarstwa rolne 

bezpośrednio dla konsumentów. 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera rozwój obszarów wiejskich i wyrównywanie 

szans rozwojowych mieszkającej tam części narodu, która wybrała wieś jako miejsce do życia 

i realizacji swoich aspiracji.  

Wieś polska oczywiście się zmienia. Jednak przemiany na wsi nie mogą wywołać 

ekonomicznego przymusu emigracji mieszkańców wsi do miast. Państwo ma obowiązek 

wspierania poprawy warunków życia na wsi, tworzenia miejsc pracy, także poza rolnictwem, 

rozwoju edukacji, dostępu do dóbr cywilizacji.  

W tym, miejscu, przekazuję od Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa 

Jurgiela , serdeczne pozdrowienia i podziękowania wszystkim rolnikom i ich rodzinom za 

trudną pracę, plony, za poszanowanie i pielęgnowanie ojcowizny. 

Ciesząc się z zakończonych żniw , życzę Państwu ,Waszym rodzinom i bliskim zdrowia  

i wszelkiej pomyślności , aby polska wieś z każdym rokiem stawała się coraz silniejsza 

ekonomicznie i zasobniejsza  

Szczęść Boże! 

Aleksander Mikołaj Mrówczyński 

Poseł na Sejm RP 


