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Jak co roku przeżywamy wyjątkowy dla polskiej wsi i dla nas wszystkich czas 

uroczystości dożynkowych. Dożynki, nazywane też czasem Świętem Kłosa albo  

Świętem Chleba, są głęboko zakorzenione w naszej tradycji i wiążą się z ukoronowaniem 

żniwnego trudu, radością z zebranych plonów i zasłużonym odpoczynkiem po ciężkiej 

pracy. 

 Wszyscy powinniśmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy mieszkańcami wsi,  

czy nawet największych miast, doceniać i szanować pracę rolnika, bo jego wysiłek jest 

podstawą naszej egzystencji. To dzięki niemu przecież na nasze stoły trafia codziennie  

w naszych domach polski chleb i wszystko, co jest nam potrzebne do życia.  

Tak było zawsze i tak być powinno. 

 Martwimy się, że w ostatnich latach wiele z tego, co tradycyjne i sprawdzone 

dosyć się mocno rozchwiało i poplątało. Na skutek nieracjonalnej i błędnej polityki  

do naszych kuchni i stołówek trafia coraz więcej, niekoniecznie lepszych i zdrowszych, 

produktów obcego pochodzenia, a polscy rolnicy borykają się z brakiem zbytu na płody 

swojej ziemi. 

Powinniśmy, jak Polska długa i szeroka, umówić się, że w pierwszej kolejności kupujemy 

artykuły spożywcze polskich producentów. Będzie to wyrazem gospodarczego rozsądku  

i praktycznym przejawem naszego patriotyzmu. Tak czynią inne społeczeństwa i dobrze 

na tym wychodzą.  

 Problemów polskiego rolnictwa nie da się jednak rozwiązać bez aktywnej  

i odpowiedzialnej polityki rolnej państwa, której obecnie w sposób dotkliwy brakuje.  

Potrzebna jest ochrona polskiej wsi i interesów naszych rolników, choćby w postaci 

mądrej polityki importowej, skuteczne poszukiwanie zdywersyfikowanych rynków zbytu 

na polskie produkty rolne, poprawy dostępności do tanich kredytów, państwowego skupu 

interwencyjnego czy realnej rekompensaty strat ponoszonych w wyniku rosyjskiego 

embarga.  

Polska wieś zmienia się na lepsze, staje się coraz nowocześniejsza, ale sama nie poradzi 

sobie z konkurencyjnym i ekspansywnym rolnictwem innych krajów, mocno wspieranym 

i dotowanym przez ich rządy. 

 Połączenie tradycji i nowoczesności jest wielką wartością współczesnej polskiej 

wsi. Chcemy wierzyć, że wielowiekowy mocny związek rolników z własną ziemią 

pozwoli na zachowanie jej w polskich rękach nawet wtedy, gdy unijne przepisy ułatwią  
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przekazywanie jej obcokrajowcom, bo „kto ziemię sprzedaje, nie naszej ten wiary”. 

Jednak i w tej dziedzinie z pomocą powinny przyjść rozwiązania regulowane przez 

państwo. 

 Warto naszą ziemię zachować w polskich rękach z oczywistych względów 

narodowo – patriotycznych, ale i dlatego, że dzięki niej na nowoczesnej polskiej wsi  

w następnych latach i wiekach będzie można dobrze i dostatnio żyć. Dlaczego mamy 

oddać to innym? 

 Życząc wszystkim rolnikom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności, zdrowia  

i dostatku oraz dziękując za całoroczny trud i wytrwałość dzielę się nadzieją, że najbliższe 

lata przyniosą lepsze warunki życia i działalności rolniczej, większy poziom dochodów  

i będą pod każdym względem dobrym czasem dla polskiego rolnictwa i polskiej wsi. 

 Jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym wraz z całym naszym 

ugrupowaniem Prawo i Sprawiedliwość się do tego przyczynić. 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
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