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Przybyłych gości oraz członków 
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
powitała Przewodnicząca Związku, 
Pani Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, 
która podziękowała Prezydentowi za 
obecność na posiedzeniu oraz podkre-
śliła, że mieszkańcy wsi, w  tym rolni-
cy zrzeszeni w  NSZZ RI „Solidarność” 
poparli Pana Prezydenta w  wyborach. 
Przewodnicząca podziękowała Prezy-
dentowi również za szczególne podej-
ście i  troskę o  problemy polskiej wsi. 
W  swoim wystąpieniu nawiązała rów-
nież do podpisanej w  dniu 22 czerw-
ca br. w  Wierzchosławicach umowy 
programowej zawartej pomiędzy Pre-
zydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 
a  NSZZ Rolników Indywidualnych „So-
lidarność”. W  dokumencie Prezydent 
RP Andrzej Duda zadeklarował podjęcie 
dalszych działań na rzecz zwiększenia 
ochrony producentów żywności oraz 
zobowiązał się do złożenia w Sejmie no-
welizacji ustawy o  ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, przy uwzględnieniu 
następujących założeń: gwarancji dla 
praw emerytalnych rolników, poszano-
wania prawa własności ziemi w oparciu 
o art. 64 Konstytucji RP, poszanowania 
celów i  instrumentów państwa, które 
w  ramach dbałości o  bezpieczeństwo 
żywnościowe społeczeństwa realizuje 
politykę rolną, także w  relacjach z  UE 
i  w  odniesieniu do Wspólnej Polityki 
Rolnej. Przewodnicząca zaakcentowała, 
że podpisane porozumienie „daje per-
spektywę pozytywnego dialogu i wiarę, 

że ten dialog będzie w tej nowej kaden-
cji kontynuowany. Dziękujemy za każdą 
inicjatywę ustawodawczą, którą Pan 
Prezydent przejawia, społeczeństwo 
tego oczekuje”. Pani Przewodnicząca 
wyraziła również wdzięczność za moż-

liwość uczestnictwa Związku w  pra-
cach  Narodowej Rady Rozwoju przy 
Prezydencie RP w  sekcji Wieś, rolnic-
two, która jest płaszczyzną dla debaty 
programowej oraz miejscem wypraco-
wywania stanowisk, opinii oraz założeń 
merytorycznych. „Jestem pewna, że 
ta współpraca i  zrozumienie będzie ta-
kie jak dotychczasowe. Dziękujemy, że 
Pan jako głowa państwa znajduje czas 
i  sposobność i  chęć, by się przyglądać 
i  czuwać nad problemami polskiej wsi. 
Jesteśmy pełni nadziei na tą współpra-
cę, która jest przed nami – tymi słowami 
zakończyła swoje wystąpienie Prze-

wodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Te-
resa Hałas.

Następnie głoś zabrał Prezydent 
RP Andrzej Duda dziękując za zapro-
szenie oraz oddane głosy w wyborach 
prezydenckich. 

Przede wszystkim chcę bardzo ser-
decznie podziękować za zaproszenie 
na  to spotkanie, ale  w  głównej mierze 
chcę także podziękować – poprzez Pań-
stwa – polskim rolnikom za  zaufanie; 
za to, że po  raz kolejny w  wyborach 
prezydenckich oddali na  mnie głosy. 
W  ogromnym stopniu właśnie te głosy 
oddane przez polskich rolników, oddane 
na polskiej wsi przesądziły o moim zwy-
cięstwie w tych wyborach prezydenckich. 
To dla mnie bardzo ważny sygnał, który 
odczytuję na dwa sposoby.

Po pierwsze – jako akceptację dla mo-
jej dotychczasowej działalności, dla spo-

Uroczyste posiedzenie Rady 
Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
z udziałem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy
4 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda wziął dziś udział w uroczystym posiedzeniu Rady Krajo-
wej NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność” w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury 
i Dziedzictwa Wsi Polskiej w Warszawie. Na spotkaniu obecna była również Pani Halina Szymańska - 
Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Zastępca szefa Kancelarii Paweł Mucha, a także Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
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sobu jej realizacji; dlatego że była to pre-
zydentura, którą starałem się realizować 
blisko ludzi; że  przyjeżdżałem także 
do  mniejszych ośrodków. Bardzo często 
na spotkania ze mną przez całe pięć lat, 
a  później w  kampanii wyborczej przy-
chodzili właśnie rolnicy, mówiąc: „Jestem 
rolnikiem, mam takie i takie problemy”. 
Można było – oczywiście krótko, ale za-
wsze – zamienić chociaż dwa, trzy zdania 
w trakcie tych spotkań.

Było to dla  mnie bardzo ważne 
i  mogą być Państwo pewni, że taką też 
prezydenturę nadal będę realizował, bo 
uważam, że właśnie takie jest społecz-
ne oczekiwanie. Uważam, że  m.in.  ten 
właśnie sposób realizacji prezydentury 
został przez moich rodaków pozytywnie 
oceniony. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa – z całą pewnością je-
stem również przekonany, że rolnicy wi-
dzieli, że rzeczywiście troszczę się o ich 
sprawy; że  sprawy polskiej wsi, sprawy 
regionów, które bardzo często w naszym 
kraju wcześniej były niedoceniane, pozo-

stawione – jak to często słyszałem – same 
sobie, tym razem znalazły się w centrum 
zainteresowania. To przejawiało się po-
przez rzeczywiście dynamiczny rozwój 
dużej części naszego kraju, która do  tej 
pory cierpiała na  niedostatki przede 
wszystkim infrastrukturalne.

Pieniądze z  Funduszu Dróg Samo-
rządowych, inne środki, które szły na re-
alizację inwestycji czy wreszcie uczciwe 
zabezpieczenie rolników na  wypadek 
różnego rodzaju klęsk żywiołowych – to 
pokazało rolnikom, że państwo zaczęło 
działać zupełnie inaczej i  rzeczywiście 
sprawy rolników znalazły się w  zainte-

resowaniu państwa. Że  jak – wielokrot-
nie to powtarzałem – mówił Ojciec Święty 
Jan Paweł  II, polskie rolnictwo, polska 
wieś wymagają wszechstronnej opieki 
ze strony państwa. Że ta opieka, choć 
zawsze będą problemy, jest teraz znacz-
nie bardziej wszechstronna, niż była 
do 2015 roku. Chciałbym nadal realizo-
wać taką politykę.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dzię-
kuję za poparcie, jeszcze raz ogromnie 
dziękuję za  zaufanie. Jest to dla  mnie 
wielki zaszczyt, że Państwo ponownie 
wybrali mnie na  urząd Prezydenta 
Rzeczypospolitej, ale  przede wszystkim 
jest to dla  mnie wielkie zobowiązanie 
do  dalszej pracy, do  dalszego starania 
się, by  sprawy Rzeczypospolitej, te wła-
śnie szeroko pojęte – zwłaszcza równe-
go rozwoju we wszystkich jej rejonach, 
i  w  Polsce wielkomiejskiej, ale  właśnie 
także w Polsce powiatowej, wiejskiej, rol-
niczej – rozwijały się w sposób zintensy-
fikowany.

Wierzę, że będzie można to realizo-

wać w  następnych latach, także dzięki 
kolejnej perspektywie finansowej – dzięki 
pieniądzom, które przyjdą do nas w jej 
ramach z Unii Europejskiej. To nie będą 
tylko pieniądze, które – w  moim prze-
konaniu – będą skierowane na wspólną 
politykę rolną. Będą to także te pieniądze, 
które są elementem polityki spójności. Bo 
przecież także one mogą być wykorzysta-
ne na  potrzeby rozwoju obszarów wiej-
skich, tak aby te obszary stawały się coraz 
bardziej nowoczesne, aby życie tam było 
coraz łatwiejsze.

Do tego wszystkiego chcę dołączyć 
także swoje działania w bardzo różnych 

aspektach. Nie tylko czysto dotyczących 
produkcji rolnej i wzmacniania rolników 
w  tym zakresie czy ich zabezpieczania 
poprzez to, by  państwo zawsze miało 
w  swojej dyspozycji środki, które mogą 
zostać uruchomione w przypadku suszy 
czy innej klęski żywiołowej, która uderza 
w rolników.

Ale to także zabezpieczenie życia kul-
turalnego na  wsi. To  choćby kwestia 
tworzenia sprzyjającego klimatu praw-
nego dla świadczenia usług publicznych 
poprzez jednostki samorządu terytorial-
nego. To właśnie dlatego w poprzedniej 
kadencji – jeszcze trwającej cały czas 
do pojutrza – przygotowałem i przepro-
wadziłem przez Sejm ustawę o centrach 
usług społecznych. Aby  gminy mogły 
– powtarzam: mogły, bo jest to fakulta-
tywne – tworzyć centra usług społecznych 
i  świadczyć usługi dla  mieszkańców 
w sposób jeszcze bardziej nowoczesny.

Wkrótce mogą Państwo się spodzie-
wać ustawy o centrach zdrowia 75+, któ-
ra będzie służyła seniorom. Na  polskiej 
wsi jest dziś bardzo wielu seniorów, trze-
ba o nich dbać, trzeba dbać o ich zdro-
wie. Państwo doskonale wiedzą, że są to 
ludzie ciężkiej pracy, którzy pracowali 
przez całe swoje życie i bardzo często wy-
magają właśnie podwyższonego standar-
du opieki medycznej. Wierzę, że  dzięki 
centrom zdrowia 75+ takie podwyższone 
standardy opieki medycznej – zwłaszcza 
tam, gdzie bardzo jej brakuje – będziemy 
w  stanie stopniowo w  naszym kraju 
wprowadzać.

Jest bardzo wiele obszarów, w  któ-
rych musimy działać, by Polska stawała 
się państwem coraz bardziej nowocze-
snym. Ale  moim głównym celem jest, 
by to działanie odbywało się w każdym 
miejscu naszego kraju; by  zlikwidować 
to, co  bardzo często nazywaliśmy wy-
kluczeniem – czy to komunikacyjnym, 
czy  właśnie wykluczeniem z  opieki 
zdrowotnej, czy z  innych bardzo waż-
nych aspektów życia, czy wykluczeniem 
w kwestiach bezpieczeństwa.

Bo jeżeli gdzieś jest likwidowany ko-
misariat policji, urząd pocztowy czy jed-
nostki wojskowe, to wiadomo, że spadają 
poczucie bezpieczeństwa i  komfort ży-
cia. Chciałbym, aby te wszystkie procesy 
zostały u  nas odwrócone. To  się dzieje, 
ale chciałbym uczestniczyć w  kontynu-
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owaniu tego. I mogą być Państwo pewni, 
że będę ku temu zmierzał.

Oczywiście niezwykle ważne jest 
dla  mnie wykonanie porozumienia, 
o  którym mówiła przed momentem 
Pani Przewodnicząca. Podpisaliśmy je 
22 czerwca. Traktuję je z całą odpowie-
dzialnością i  całą powagą. W  związku 
z tym mogą być Państwo pewni, że stop-
niowo będzie następowała współrealiza-
cja przez nas kolejnych jego punktów.

Mam dwie propozycje dotyczące 
kwestii emerytalno-rentowych dla rolni-
ków. W  tej chwili trwają nad tym prace 
w Kancelarii Prezydenta, trwają konsul-
tacje także z  Ministerstwem Rolnictwa 
w tej sprawie. Wierzę, że niedługo te pro-
jekty będą mogły powędrować do  laski 
marszałkowskiej i  te kwestie – z  jednej 
strony zabezpieczenia emerytalno-rento-
wego, ale z drugiej także poszanowania 
własności rolniczej – będą w pełni zreali-
zowane.

Wiele udało nam się zrobić w  ciągu 
ostatnich pięciu lat. Choćby jeśli chodzi 
o  ochronę polskiej ziemi czy inne kwe-
stie, o  których wspomniałem. Wierzę, 
że ta współpraca będzie bardzo dobra 
w przyszłości – a mam nadzieję, że jesz-
cze bardziej owocna. I  dzięki temu uda 
nam się budować Polskę jako państwo 
nowoczesne, ale – powtarzam – przede 
wszystkim sprawiedliwe; sprawiedli-
we także pod  względem rozwojowym, 
pod  względem zapewniania jednako-
wych warunków życia niezależnie od 
tego, gdzie kto mieszka w naszym kraju 
– czy to jest wielkie miasto, czy wieś.

Wszędzie musi być dostęp do  pod-
stawowych dóbr i  taką właśnie polity-
kę chciałbym prowadzić również przez 
następne lata. Zapewniam Państwa, że 
polskie rolnictwo i  polska wieś będą się 
znajdowały przez całe przyszłe pięć lat 
w  centrum mojego zainteresowania, 
tak jak znajdowały się do tej pory. „Ży-
wią i  bronią” – mówimy bardzo często 
o polskich rolnikach. I to także pokazuje 
historia.

Dosłownie za kilkanaście dni będzie-
my obchodzili wielką – setną – rocznicę 
wiktorii w Bitwie Warszawskiej. Nie spo-
sób w tym kontekście nie wspomnieć wła-
śnie polskiej wsi i  chłopców z  polskich 
wiosek, którzy wtedy poszli na wezwanie 
Wincentego Witosa bronić Rzeczypospo-
litej. To  wielka, wspaniała zasługa pol-
skiego ludu i polskich rolniczych rodzin, 
że synowie wtedy poszli i własną piersią 
obronili Rzeczpospolitą. To wielka zasłu-
ga Wincentego Witosa i ruchu ludowego.

Cieszę się, że 24  lipca mogliśmy się 
pochylić przed pomnikami ojców nie-
podległości, złożyć wieńce, poczynając 
od Wincentego Witosa. A potem w Bel-
wederze odsłonić nową ekspozycję w sali, 
której nadaliśmy imię Rządu Obrony 
Narodowej Wincentego Witosa. Ten  hi-
storyczny, niezwykle ważny element po-
kazuje, jakie jest znaczenie polskiej wsi, 
jej tradycji, jej patriotycznej postawy 
dla  Rzeczypospolitej, dla  trwania na-
szego państwa. To się nie zmienia przez 
dziesięciolecia. I  jest to wielka zasługa 
i wielki skarb polskiej wsi i polskich rol-
ników dla Rzeczypospolitej.

Dziś polscy rolnicy nie muszą – 
na  szczęście – bronić Rzeczypospolitej 
z  bronią w  ręku. Ale dzisiaj to właśnie 
polscy rolnicy zapewniają wszystkim 
swoim rodakom wielki skarb, jakim jest 
bezpieczeństwo żywnościowe. Dlatego 
polskie rolnictwo wymaga wszechstron-
nej opieki ze strony polskiego państwa. 
Doskonale to rozumiem i będę je wspie-
rał – w kraju i poza granicami. Dziękuję.

Na posiedzeniu gościł również Mi-
nister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Jan 
Krzysztof Ardanowski. Minister pod-
kreślił mądrość polskiej wsi, wyraża-
jąc jednocześnie przekonanie, że stery 
państwa znajdują się w dobrych rękach. 
Szef resortu rolnictwa mówił również 
o  nowej unijnej perspektywie finan-
sowej dla rolnictwa, polityce spójno-
ści, budowaniu silnej pozycji rolników 
w  łańcuchu żywnościowym poprzez 
eliminację pośredników. Zachęcał do 
tworzenia spółdzielni, grup producenc-
kich. Podkreślił także znaczenie rolnic-
twa ekologicznego, przyjaznego dla śro-
dowiska.

W  dalszej części spotkania Rada 
Krajowa dyskutowała m.in. na temat 
sytuacji w  rolnictwie i  na poszczegól-
nych rynkach rolnych, przygotowaniu 
do Dożynek Jasnogórskich. Głównym 
tematem obrad były kwestie związane 
z  organizacją Krajowego Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego NSZZ RI „Soli-
darność”. Rada Krajowa podjęła uchwa-
łę dotyczącą organizacji wojewódzkich 
zjazdów wyborczych, które miały od-
być się do 30 września br., jednakże 
ze względu na ograniczenia związane 
z  wystąpieniem pandemii koronawiru-
sa SARS-Cov-2, Rada Krajowa podjęła 
decyzję o  wydłużeniu terminu na or-
ganizację wyborczych zjazdów woje-
wódzkich do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Joanna Wawryk
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Strajk w obronie cukrowni, przed jej 
sprzedażą niemieckiej spółce Nordzuc-
ker, trwał 120 dni, ale bój o  nią trwał 5 
lat. Zakończeniem było włączenie Cu-
krowni Kluczewo do Krajowej Spółki 
Cukrowej.

Na pamiątkowej tablicy umieszczo-
ny został cytat zaczerpnięty od Hipoli-
ta Cegielskiego  „Kto ziemię, przemysł 
i  handel oddaje w  ręce cudzoziemców 
ten sprzedaje narodowość swoją”  oraz 
poniższy tekst:

Radzie NSZZ RI „Solidarność”, plan-
tatorom i rolnikom prowadzącym strajk 
okupacyjny 2000 roku, przez 117 dni 
w Cukrowni Kluczewo, sprzeciwiając się 
sprzedaży cukrowni polskich kapitało-
wi zagranicznemu. Przez pięć lat trwała 
walka o utworzenie Krajowej Spółki Cu-
krowej S.A. „Polski Cukier” i  włączenie 
cukrowni szczecińskich w jej struktury.

Pan Prezydent RP Andrzej Duda, 
w liście skierowanym do uczestników 
uroczystości napisał: 

„Razem z  Państwem pragnę dzisiaj 
uczcić dumny patriotyzm, prawdziwe-
go ducha obywatelskiego oraz siłę cha-
rakteru uczestników tamtego protestu. 
Przez 117 dni plantatorzy upominali się 
o  to, aby zachodniopomorskie cukrow-
nie funkcjonowały, modernizowały się 
i umacniały swoją pozycję na rynku jako 
zakłady, w  których większość udziałów 
pozostaje własnością obywateli polskich. 
Strajkujący argumentowali, że o zakłady 
te najlepiej zadbają ci, których losy zwią-
zane są z Cukrownią Kluczewo i z pozo-

Odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy w 20. rocznicę strajku 
okupacyjnego w Cukrowni 
Kluczewo
9 lipca br. w Kluczewie odby-
ły się uroczyste obchody 20. 
rocznicy strajku okupacyjnego 
w obronie polskiego przemysłu 
cukrowniczego w Cukrowni 
Kluczewo, podczas których od-
słonięto tablicę upamiętniającą 
to wydarzenie. Organizatorem 
uroczystości był Pan Edward 
Kosmal – Przewodniczący Za-
chodniopomorskiej Rady Woje-
wódzkiej NSZZ RI „Solidarność”. 
Na uroczystości obecni byli 
m.in. Pani Halina Szymańska – szef Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, która odczytała list Pana 
Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do organizatorów oraz uczestników uroczystości. Do Klucze-
wa przybył również Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
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stałymi cukrowniami w regionie – a więc 
ich pracownicy oraz dostarczający im su-
rowca rolnicy. Przypominali również, że, 
według słów Hipolita Cegielskiego,  pod-
stawą materialną narodu jest ziemia, 
przemysł, handel. Dbałości o  byt wła-
snych rodzin oraz o  własne małe ojczy-
zny towarzyszyła też troska o przyszłość 
cukrownictwa w Polsce jako całości, jako 
istotnego działu rodzimego przemysłu 
rolno-spożywczego. Była więc to troska 
o  bezpieczeństwo żywnościowe Polski, 
będące jednym z  filarów wolności i  su-
werenności naszego kraju.

Z głębokim szacunkiem i uznaniem 
myślę o  determinacji rolników, którzy 
upomnieli się wówczas o swoją godność 
obywateli Rzeczypospolitej oraz prawo-
witych gospodarzy tej ziemi. Zapisali 
w  ten sposób ważną kartę w  historii 
najnowszej Pomorza Zachodniego. Ta 
dawna piastowska ziemia, ciężko do-
świadczona zniszczeniami wojennymi, 
stała się wspólnym domem i  wspólnym 
dobrem naszych rodaków, którzy przez 
dziesięciolecia tutaj żyli, pracowali i two-
rzyli, tutaj odtwarzali zręby polskiej pań-
stwowości, tutaj zabiegali – mimo trudów 
i  wyrzeczeń – o  wszechstronny rozwój, 
dostatek i pomyślność tego pięknego re-
gionu. Ufam, że ich wspaniała postawa, 
ich doświadczenia i  tradycje oraz ich 
lokalny i  ogólnonarodowy patriotyzm 
będą inspirować mieszkańców Pomorza 
do wielu nowych dokonań, do współtwo-
rzenia nowych sukcesów Polski w  XXI 
wieku.

Gorąco dziękuję działaczom Zachod-
niopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 
przedstawicielom Krajowej Spółki Cu-
krowej S.A. oraz wszystkim, którzy wnie-
śli swój wkład w  organizację tych waż-
nych obchodów – a szczególnie w przy-
gotowanie i odsłonięcie okolicznościowej 
tablicy pamiątkowej. Dziękuję za cenne 
świadectwo, jakim jest Państwa obecność 
na tych uroczystościach.”

– Pamiętamy wydarzenia, które 
w  istotny sposób doprowadziły osta-
tecznie do utworzenia Krajowej Spółki 

Cukrowej. To polscy rolnicy, tu w  Klu-
czewie i  w  innych miejscach Polski 
walczyli o  utrzymanie przetwórstwa 
rolno-spożywczego, wiedząc o  tym, 
ze rolnictwo to jest produkcja surowca 
i  przetwórstwo – cały łańcuch „od pola 
do stołu” – podkreślił Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanow-
ski.  – Teraz widać jak przenikliwi i  jak 
mądrzy byli rolnicy z tego czasu, z tego 
strajku w  Kluczewie, bo okazuje się, że 
kapitał ma narodowość – powiedział 
minister. Minister Ardanowski zwrócił 
uwagę, że nasza dzisiejsza „perła w  ko-
ronie” Krajowa Spółka Cukrowa, która 
ma się dobrze – tak, jak ma się dobrze 
i  Cukrownia Kluczewo – mogłaby być 
silniejsza, mogłaby liczyć więcej pod-
miotów, gdyby nie decyzje ówczesnych 
władz o sprzedaży spółek cukrowni ślą-
skich i w wielu innych regionach Polski. 
– Dobrze, że krajowa spółka jest. Czeka 
ją, zapewne niełatwa przyszłość, ponie-
waż rynek buraków cukrowych mocno 
się komplikuje – stwierdził minister. 
Jednak dzięki realizowaniu projektu, 
który zakłada budowę Krajowej Grupy 
Spożywczej w  oparciu o  Krajową Spół-
kę Cukrową i  inne podmioty, pozwoli 
rozszerzyć jej zakres działalności i  po-
móc znacznie szerszej grupie rolników 
niż tylko producentom buraków cukro-
wych – dodał minister.
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Z  ramienia NSZZ RI „Solidarność” 
w  spotkaniu uczestniczyła Przewodni-
cząca Związku Pani Poseł Teresa Hałas 
wraz z  zastępcą Panem Senatorem Je-
rzym Chróściowskim oraz Dyrektorem 
Biura Rady Krajowej NSZZ RI „Solidar-
ność„ Grzegorzem Cymińskim. Tema-
tem przewodnim spotkania było omó-
wienie stanu negocjacji nowej Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Podczas spotkania omówiono za-
gadnienia dotyczące włączenia WPR 
w  realizacje celów klimatycznych i  śro-
dowiskowych, w tym propozycji KE na 
temat Europejskiego Zielonego Ładu 
i jego strategii dla rolnictwa „Od pola do 
stołu”.

Minister poinformował o  stanie ne-
gocjacji na szczeblu unijnym i prezento-
wanym polskim stanowisku.

- Do końca jeszcze nie wiadomo co 
zamierza Komisja Europejska – co ozna-
cza dobrowolność dla rolników i  obli-

Spotkanie w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dotyczące nowej WPR

gatoryjność dla kraju, jak będą zakwa-
lifikowane obszary ONW. Dalej twardo 
zgłaszamy te wszystkie wątpliwości – 
poinformował minister.

Uczestnicy spotkania wyrazili po-
trzebę wypracowania wspólnego stano-
wiska na temat kluczowych przepisów 
dla polskich rolników. Przedstawiciele 

organizacji rolniczych, uczestniczący 
w spotkaniu, poinformowali, że uzyska-
ne informacje pozwolą na przygotowa-
nie narodowej strategii dla rolnictwa, 
która będzie prezentowana na forum 
Copa-Cogeca.

5 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli organiza-
cji rolniczych zrzeszonych w COPA-COGECA z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem 
Ardanowskim. 
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Lista produktów mięsnych, których 
można było skosztować na placu przed 
centrum kultury była naprawdę długa. 
Uczestniczyli smakowali golonkę, że-
berka, szarpaną wieprzowinę, burgery 
wieprzowe oraz hot dogi. Nie mogło 
zabraknąć także lokalnego specjału, 
z  którego słynie Lubelszczyzna, mowa 
o  forszmaku.  Celem działania zatytu-

łowanego „Pyszna wieprzowina z woje-
wództwa lubelskiego” było zachęcenie 
konsumentów do częstszego spożywa-
nia mięsa wieprzowego. Jak tego doko-
nać? Organizatorzy zdecydowali, że na-
leży dotrzeć do konsumentów w  innej 
formie niż dotychczas. Konsumentów 
próbowano zainteresować produkta-
mi, których na festynach zazwyczaj nie 
znajdziemy. Hitem wśród konsumen-
tów okazała się szarpana wieprzowina, 

Pyszna wieprzowina 
z województwa lubelskiego

która w  Polsce jest wciąż mało popu-
larna. Serwowanie najpopularniejszego 
mięsa w  kraju na nowe sposoby może 
zachęcić do jego większej konsumpcji 
oraz  do przyrządzania go w  nowej od-
słonie. Ważne jest również dotarcie do 
najmłodszych konsumentów i  na to 
zwróciliśmy szczególną uwagę. Wśród 
młodzieży szkolnej popularnością cie-
szyły się hot dogi oraz burgery. Na młod-
szych czekały… słodkości nawiązujące 

W ramach biłgorajskiego Festiwalu Kultur na placu przy Biłgorajskim Centrum Kul-
tury w dniach 8-9 sierpnia odbył się tradycyjny Jarmark Sitarski. Nie zabrakło na 
nim naszej organizacji, która przez weekend promowała lokalne specjały mięsne.

swoim kształtem do wieprzowiny. Było 
ciasto, cukierki potocznie nazywane 
żelkami, wyprodukowane z  naturalne-
go soku, arbuz w kształcie świnki w któ-
rym znajdowała się sałatka owocowa, 
donaty, muffinki oraz pierniki w kształ-
cie flagi promujące Produkt Polski. Do-
datkowo można był skosztować słonych 
przekąsek z  dodatkiem wieprzowiny, 
po które dzieci równie chętnie sięgały. 
Najmłodsi z entuzjazmem przyjęli corn 
dogi, czyli popularne przysmaki, które 
zawitały do nas ze Stanów Zjednoczo-
nych. Składają się one z pysznej parów-
ki na patyku, która jest pokryta ciastem 
kukurydzianym. Za przygotowanie tych 
wszystkich pyszności odpowiedzialna 
była Agnieszka Parzybut- Durand, któ-
ra jest reprezentantką kraju w  cukier-
nictwie i  medalistką Pucharu Świata 
w  arabskim Jeddah. W  ciągu dwóch 
dni wydano kilka tysięcy porcji. Mięso, 
z  którego przyrządzono degustację po-
chodziło z zakładów działających na te-
renie województwa lubelskiego. 

SFINANSOWANO Z  FUNDUSZU PRO-
MOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO.
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Pismo jest konsekwencją wniosku 
NSZZ RI „Solidarność” przedłożone-
go Głównemu Lekarzowi Weterynarii 
podczas spotkania w  dniu 13 sierpnia 
2020 roku. Spotkanie z rolnikami z te-
renów Lubelszczyzny i  Podkarpacia 
objętych ASF odbyło się na wniosek 
Władz NSZZ RI”Solidarność” oraz Prze-
wodniczącego Lubelskiej Rady Woje-
wódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Toma-
sza Obszańskiego.

Doraźne zgrupowania zadaniowe, 
wprowadzone ustawą z  dnia 20 grud-
nia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w  celu ułatwienia zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z  2020 r. 
poz. 148), która weszła w życie z dniem 
31 stycznia 2020 roku (tzw.specusta-
wa) są ważnym, chociaż niewykorzy-
stywanym narzędziem walki z ASF.

Z  informacji uzyskanych przez 
Związek wynika, że w ramach odstrza-
łów sanitarnych organizowanych przez 
powyższe jednostki odbyło się zaled-
wie 12 tych polowań, podczas których 
pozyskano jedynie 34 dziki, a dodatko-
wo tylko w  jednym przypadku   utwo-
rzono zgrupowanie złożone z żołnierzy 
Wojska Polskiego, pozostałe zgrupo-
wania składały się z  funkcjonariuszy 
Policji,  Straży Granicznej i Państwowej 
Straży Pożarnej.

Z dniem 1 kwietnia br. ze względu na 
zagrożenie związane z  epidemią     CO-
VID-19 Minister Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji oraz Minister Obrony 
Narodowej zawiesili możliwość prowa-
dzenia odstrzałów sanitarnych przez 
doraźne zgrupowania zadaniowe.

„Tym samym Państwo pozbawiło się 
bardzo ważnego narzędzia wspomnia-
nej specustawy w walce z ww. wirusem, 
a  rolników postawiło przed wizją ban-
kructwa gospodarstw, gdyż Państwo nie 
radzi sobie z  odstrzałem dzików (nota 
bene będących własnością Skarbu Pań-
stwa), które są głównym wektorem prze-
noszenia choroby, mimo że ustawodawca 
dał  nowe narzędzia prawne do skutecz-
nej realizacji odstrzałów –  podkreśliła 
w przywołanym piśmie Przewodnicząca 
NSZZ RI „Solidarność”.

 „Zwracam uwagę, że sytuacja w za-
kresie afrykańskiego pomoru świń w oce-
nie rolników jest dramatyczna, o  czym 
mówią fakty. W tym roku potwierdzono 
już niemal 3 000 przypadków u dzików, 
co jest rekordową ilością. Ponadto w pro-
wadzonych poszukiwaniach w 2020 roku 
znaleziono już 8 483 padłych dzików, co 
jednoznacznie wskazuje to na ogromny 
wzrost liczby dzików wpływający bez 
wątpienia na szerzenie się choroby ASF 
w  kraju, szczególnie w  województwach 

lubelskim i  warmińsko – mazurskim, 
wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim 
i  podkarpackim, a  ponadto związa-
ne z  tym są straty rolników, likwidacja 
i  bankructwo gospodarstw, tragedie 
ludzkie i osobiste a także odnotowywa-
ne zwiększone szkody łowieckie”  – pod-
kreśliła Przewodnicząca.

„Ponawiając w  podsumowaniu 
powyższy wniosek o  uruchomienie re-
alizacji odstrzałów przez tzw. doraźne 
zgrupowania zadaniowe pragnę podkre-
ślić, że tylko skoordynowane działania 
wszystkich służb i  organów Państwa 
mogą doprowadzić do eliminacji wirusa 
afrykańskiego pomoru świń.

W  innym przypadku wielu rodzin-
nym gospodarstwom rolnym grozi likwi-
dacja i  bankructwo, Polsce grozi likwi-
dacja rodzimej hodowli trzody chlewnej 
a polskiemu społeczeństwu grozi utrata 
bezpieczeństwa żywnościowego i uzależ-
nienie polskiego rynku od importu.

Tylko w  wypadku wykorzystania 
przez Państwo wszystkich dostępnych 
instrumentów można pokonać wirusa. 
W  wypadku braku poprawy sytuacji 
związanej z eliminacją ASF, NSZZ RI „So-
lidarność” będzie zmuszony do podjęcia 
zdecydowanych działań statutowych” – 
poinformowała Przewodnicząca Teresa 
Hałas.

NSZZ RI „Solidarność” w sprawie 
udziału wojska i innych służb 
w odstrzale dzików w związku 
z walką z ASF – doraźne 
zgrupowania zadaniowe
W dniu 19 sierpnia br. Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Poseł Teresa Hałas wystąpiła do mini-
strów obrony narodowej – Mariusza Błaszczaka oraz spraw wewnętrznych i administracji – Mariusza 
Kamińskiego z wnioskiem o przywrócenie realizacji odstrzałów przez tzw. doraźne zgrupowania za-
daniowe,  sformułowane z posiadających uprawnienia do wykonywania polowania policjantów, funk-
cjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej lub, w innym warian-
cie, z żołnierzy. Pismo zostało przekazane do wiadomości Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 
z wnioskiem o podjęcie stosownych działań.



www.solidarnoscri.pl

12 Z ŻYCIA ZWIĄZKUlipiec/sierpień 2020

Kolonie letnie dla dzieci 
rolników 2020 - podsumowanie

W tym roku NSZZ RI „Solidarność” 
zorganizował turnusy wakacyjne dla 
dzieci rolników do ośrodków wypo-
czynkowych znajdujących się w  Gdy-
ni - ośrodek „Razem nad Morzem oraz 
w  Stegnie - ośrodek „Polar”. 

Każdy dzień kolonii w Stegnie dzieci 
rozpoczynały poranną gimnastyką, za-
bawami z  piłką, ćwiczeniami rozciąga-
jącymi i  rozluźniającymi. Każdego dnia 
zwracano szczególna uwagę na przypo-
minanie regulaminów korzystania z ką-
pieli morskich, bezpiecznego porusza-
nia się po ulicach, zachowania w trakcie 
wycieczek autokarowych oraz dbano 
o  każdorazową dezynfekcję spowodo-
waną aktualnie panująca pandemią 
COVID-19. Podczas trwania wyjazdu 
dzieci poznały okolice Stegny, zwiedzi-

ły Centrum Edukacji i Kultury Regionu 
w Szymbarku, odbyły pieszą wycieczkę 
do Muzeum Stutthof w  Sztutowie, po-
nadto dzieci zapoznały się z zabytkowy-
mi miejscami we Fromborku. W trakcie 
kolonii nie zabrakło także zażywania 
kąpieli morskich i słonecznych pod kon-
trolą wykwalifikowanych ratowników. 
Dzięki dobrej pogodzie, można było 
zrealizować plan kolonii i zorganizować 
wycieczki. Ponadto dzieci zapewnio-
ne miały mnóstwo atrakcji na terenie 
ośrodka. Kadra dołożyła wszelkich sta-
rań, aby czas wolny był dla dzieci i mło-
dzieży kolonijnej równie atrakcyjny. 
Wypoczynek minął bez zastrzeżeń. Ka-
dra ośrodka zapewniła nam ciepłe posił-
ki dzięki którym dzieci miały mnóstwo 
siły do działania i zabawy. Ponadto słu-

żyli ciągła pomocą i wsparciem. W imie-
niu kadry oraz wypoczywających dzieci 
dziękujemy za wspaniały pobyt nad 
morzem i wypoczynek. Dzieci zadowo-
lone chociaż z niedosytem wróciły bez-
piecznie do rodzinnych domów.

Wypoczynek w  Gdyni również 
był bardzo aktywny. Zorganizowano 
wycieczkę do Sopotu. Uczestnicy tur-
nusów korzystali również z  morskich 
kąpieli, spacerów brzegiem morza oraz 
pieszych wędrówek po najbliższej oko-
licy. Na terenie ośrodka zorganizowano 
liczne gry, dyskoteki i zabawy ruchowe. 
Podczas turnusów odbyły się również 
pogadanki na temat higieny osobistej 
i zdrowego stylu życia. Rozwijano umie-
jętności ruchowe i taneczne.

NSZZ RI „Solidarność” jak co roku zorganizował wypoczynek letni dla dzieci w formie kolonii z programem 
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia 
społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2004 roku. Wypoczynek został dofinansowany ze środków 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.
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Trwa nabór wniosków o wsparcie 
dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 
i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku 
z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszo-
wej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został 
określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wy-
płacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumen-
ty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do 
specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce 
otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu 
komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez 
wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywo-
łana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane w 2019 roku przez suszę i inne nieko-
rzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu 
wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zja-
wiskami.

Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o  przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych 

Agencji.

Cudze chwalicie, swoje poznajcie
Pod takim hasłem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego promują 

polskiebazarek.pl
Polskiebazarek.pl służy nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów handlowych przez rolników i  producentów 

żywności z konsumentami. Portal umożliwia producentom rolnym bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży 
swoich produktów, z kolei konsument zyskuje możliwość zakupu żywności bez marży pobieranej przez pośredni-
ków.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym 
podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma 
marży pobieranej przez pośredników.
Już teraz wejdź na stronę www.polskiebazarek.pl:
• bezpłatnie zarejestruj swoje ogłoszenie,
• zyskaj darmową promocję,
• znajdź ciekawe oferty – nie tylko ze swojego województwa,
• łatwo sprzedaj swój towar,
• kup produkty w cenach producenta, bez marży pośredników.
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Nabór wniosków na dotację do prywatnego 
lasu do 11 września br.

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dota-
cję z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały 
wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i  ich wartość dla 
środowiska.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność lub 
współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla 
których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej 
określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Dotację można 
otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez 
dolesienie luk powstałych w  wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie 
struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona 
z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnioskować można także o dofinan-
sowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym 
znaczeniu biocenotycznym. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszcze-
nia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew 
niepożądanych. Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być 
realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc 
wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na grun-
tach o  nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu 
przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych 
drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu tere-
nu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu 
właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o na-
chyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu 
na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/
ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu 
terenu powyżej 12°.

Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra 
w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzo-
nek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką 
metalową o wysokości minimum 2 m.

Więcej informacji: pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biu-
rach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Źródło: arimr.gov.pl
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O SPISIE
Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i  systematyczne informowanie społeczeństwa, organów 

państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficz-
nej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja  spisów 
rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą 
władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy pro-
gram spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat 
i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., 
według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o  spisie rolnym reguluje zakres, formę i  tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego powszechnego spisu rolnego w  2020 r., oraz zakres, formę i  tryb prac związanych z  przygotowaniem 
i opracowaniem wyników spisu.

Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzy-
ma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne 
do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:
• osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
• położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
• osobowości prawnej,

Powszechny Spis Rolny 2020
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• typu własności użytków rolnych,
• produkcji ekologicznej,
• rodzaju użytkowanych gruntów,
• powierzchni zasiewów według upraw,
• powierzchni nawadnianej,
• zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
• rodzaju budynków gospodarskich,
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników 

najemnych.

Jak się spisać? 
W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

• Samospis internetowy to obowiązkowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. 
Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostę-
pem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu 
z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnych Punktów Spisowych.

• Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na 
infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

• Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizy-
ty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpo-
wiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? 
Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne 

w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyni-
ki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl
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Według wskaźnika nastroje rolni-
ków nie zmieniły się znacząco w porów-
naniu do poprzednich wyników. Mimo, 
że kwestionariusz nie odzwierciedla 
w  pełni ogólnego wpływu pandemii, 
wywarła ona poważny wpływ na nie-
które z  krajów. Widać to we Włoszech, 
gdzie nastroje znacznie się pogorszyły.

Włochy były jednym z  pierwszych 
krajów, w  których wybuchła epidemia. 
Wywołało to drastyczny spadek zaufa-
nia widoczny w  odczuciach rolników. 
Problemy we Włoszech w sposób zrozu-
miały spowodowane były trudnościami 
ze znalezieniem pracowników sezono-
wych, zamknięciem sektora horeca oraz 
spadkiem popytu krajów trzecich na 
wino. Doskonale widać to w wynikach. 

Zaufanie rolników było niskie rów-
nież w  Holandii. Głównym powodem 
prawdopodobnie był spadek popytu 
w  sektorach sadownictwa i  kwiatów, 
które zwykle wiosną notują szczyt se-
zonu. Natomiast sytuacja w  sektorach 
wieprzowiny i  drobiu praktycznie się 
nie zmieniła. Zaufanie w Holandii praw-
dopodobnie jeszcze się obniży ze wzglę-
du na nieunikniony krach w niektórych 
sektorach i  spadek cen sprzedaży oraz 
w produkcji. 

Na pytanie czy rolnicy zmagali się 
z  wieloma problemami i  trudnościami 
w  prowadzeniu gospodarstw w  cza-
sie pandemii, najbardziej pozytywne 
były odpowiedzi niemieckich rolni-
ków - 62% stwierdziło, że nie borykało 

się z  żadnymi trudnościami. Zaraz po 
nich były Włochy (56%) i Węgry (46%). 
Belgia osiągnęła najwięcej odpowiedzi, 
w  których rolnicy stwierdzili, że napo-
tkali na drobne trudności (72%). Do naj-
częściej pojawiających się problemów 
wskazywanych przez rolników nale-
żały warunki meteorologiczne, koszty 
produkcji, spadek cen towarów rolnych 
i przepisy z zakresu środowiska.

Kolejna edycja barometru uwypukli 
zmagania sektora w  czasie pandemii 
COVID-19. Wskaźnik może okazać się 
probierzem, dzięki któremu Komisja 
Europejska zweryfikuje, na ile podjęte 
przez nią nadzwyczajne środki przyczy-
niły się do złagodzenia sytuacji w  pań-
stwach członkowskich.

Komunikat prasowy
Podczas gdy skutki pandemii dają się we znaki, zaufanie rolników spada. 

Kwestionariusz w ramach Europejskiego wskaźnika zaufania rolników przeprowadzony w pierwszym semestrze 2020 
r. wykazał lekkie polepszenie w nastrojach rolników w porównaniu do jesieni 2019 r. Jednakże wzrost ten nie równoważy 
negatywnych odczuć obecnych wciąż w państwach członkowskich. Ankietę przeprowadzono na wczesnym etapie pande-
mii COVID-19. Oznacza to, że do jej wyników należy podchodzić z rozwagą, nie zapominając o kontekście. 

Opracowane przez Copa-Cogeca przy wykorzystaniu danych krajowych

Wykres 1 – Zmiany we wskaźniku zaufania w krajach UE-10*
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Kardynał Stefan Wyszyński Prymas 
Polski uważał, że prawo do zrzeszania 
się jest „prawem naturalnym każdej 
osoby ludzkiej i nie można go nikomu 
odmówi” zgodnie z  zasadami społecz-
nymi Kościoła. Tego stanowiska bronił 
Prymas Wyszyński wobec rodzącej się 
Solidarności zarówno tej wiejskiej jak 
i miejskiej. Kardynał Stefan Wyszyński 
wielokrotnie wspominał, że jest wnu-
kiem rolnika znad Bugu i  Liwca, i  był 
z  tego dumny. Jako wybitny znawca 
katolickiej nauki społecznej, której 
zasady próbował wprowadzać w  ży-
cie –  także w  odniesieniu do polskiej 
wsi –  jeszcze przed II wojną światową, 
podczas całej swej posługi prymasow-
skiej wykazywał głęboką troskę o wieś 
i  rolnictwo. W  okresie narastania naj-
większego w dziejach PRL kryzysu go-
spodarczego i  społeczno-politycznego, 
który przypadł na ostatnie lata jego ży-
cia, pogarszającej się sytuacji rolników 
poświęcał szczególnie dużo uwagi nie 
tylko w swoich homiliach, ale również 
w  rozmowach z  przedstawicielami 
najwyższych władz PRL oraz w  kon-
taktach z  działaczami niezależnego 
ruchu ludowego i  opozycji antykomu-
nistycznej. Poglądy społeczne kard. 
Stefana Wyszyńskiego zostały ukształ-
towane już w  okresie włocławskim, tj. 
przed rokiem 1939. Często podkreślał 
tradycyjne wartości wyniesione z życia 
wiejskiego: szacunek dla chleba, uwiel-
bienie ziemi jako matki żywicielki da-
jącej pokarm dla swych dzieci, praca na 
roli traktowana jako powołanie dane 
od Stwórcy. Te wątki tkwią w  całym 
nauczaniu prymasa, natomiast w  la-
tach 1976–1981 więcej było wystąpień 
bezpośrednio w obronie ludności wiej-
skiej, czego konsekwencję stanowiło 

uznanie prawa rolników do zrzeszania 
się i poparcie udzielone rolniczej „Soli-
darności”.

Powstawanie „Solidarności” wiej-
skiej było w  dużej mierze możliwe 
dzięki przychylności większości du-
chowieństwa parafialnego i  biskupów 
diecezjalnych, tym bardziej że rolnicy 
walczący o  swoje prawa związkowe 
manifestowali tradycyjne przywiąza-
nie do Kościoła i  wartości chrześcijań-
skich. Uczestnicy chłopskich protestów 
upomnieli się również o sprawy ważne 
dla wszystkich wiernych w Polsce.

Prymas zapowiedział, że Kościół 
będzie się domagał praw dla rolników 
„nie raz i  dwa, aż dojdzie do tego, że 
również «Solidarność» wiejska otrzyma 
swój statut wolności pracy, zrzeszania 
się, zgodnie z  własnymi potrzebami”. 
W  sposób szczególny prymas Polski 
wsparł ruch „Solidarności” na wsi 6 lu-
tego 1981 r., spotykając się w Warszawie 
z  przedstawicielami nieuznawanych 
przez władze PRL związków zawodo-
wych rolników. Do rezydencji przy ul. 
Miodowej przybyła dwudziestopięcio-
osobowa delegacja trzech działających 
wówczas oddzielnie –  i  spierających 
się m.in. o  nazwę –  ośrodków związ-
kowych; byli także uczestnicy strajku 
w  Rzeszowie. Rolnicy podziękowali 
za to, że „przez ostatnie 35 lat zmagań 
chłopa polskiego, żywiciela Narodu, 
o  prawo do istnienia i  ojcowizny, Ko-
ściół zawsze był i  jest po naszej stro-
nie”. Delegaci poinformowali „Najdo-
stojniejszego i Czcigodnego Ojca” o dą-
żeniach do zjednoczenia ruchu związ-
kowego, wysuwanych postulatach 
i podejmowanych akcjach protestacyj-
nych. Kardynał Wyszyński podkreślił 
po raz kolejny, że prawo rolników do 

swobodnego zrzeszania się –  zgodnie 
z ich wolą i potrzebami, niezależnie od 
istniejących struktur – jest prawem na-
turalnym, które nie pochodzi z nadania 
władzy państwowej; prawo to domaga 
się ochrony ze strony państwa. Pry-
mas zachęcał rolników do rozwijania 
wytrwałej i  mądrej pracy związkowej 
w dziedzinie społeczno-zawodowej, bo 
przecież „nie jest najważniejszą rzeczą, 
jak się będziecie nazywali”; „potrzeba 
troszkę rozmaitości, podyktowanej wa-
runkami terenowymi”. Biuro Prasowe 
Episkopatu wydało po spotkaniu ko-
munikat z informacją, że prymas Polski 
przyjął w  Warszawie delegację złożo-
ną z  przedstawicieli NSZZ Rolników 
„Solidarność Wiejska”, NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” oraz 
Chłopskich Związków Zawodowych 
„Solidarność Chłopska”. Peerelowska 
cenzura, która od początku stosowała 
blokadę w tej sprawie, nie dopuściła do 
żadnej publikacji na temat audiencji. 

2 kwietnia 1981 roku po południu 
Prymas Wyszyński przyjął delegację 
NSZZ Rolników Indywidualnych „So-
lidarność” w  liczbie 14 osób z  terenu 
całej Polski „(…)złożyli mi informację 
o  stanie organizacyjnym(…)”- zapisał 
w  swym dzienniku. „Wyjaśnili intry-
gę rządu , który bojąc się powstania 
związków zawodowych niezależnych 
rolników, nadał kółkom rolniczym cha-
rakter związków zawodowych. Jednak 
rychło zorientowano się w tym podstę-
pie zaprotestowano, w  wyniku czego 
rząd przyznał charakter legalnej dzia-
łalności powstającym związkom zawo-
dowym rolników indywidualnych”. 

Jagoda Mazurkiewicz 

Stefan Wyszyński - Prymas 
Solidarności
Podkreślając rolę Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w roku jego planowanej beatyfikacji NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” przy współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie oraz Fundacją Dom Trzeciego Tysiąclecia imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Zamościu organizuje spotkanie pod nazwą „Prymas Stefan Wyszyński w pamięci polskiego rolnika”, 
która odbędzie się 5 września w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. 
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HARMONOGRAM WYDARZENIA:
13:30 - otwarcie spotkania przez Przewodniczącą NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Poseł RP 

Teresę Hałas
13:40 - panel dyskusyjny poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

PRELEGENCI:
Pan Józef Broniszewski – NSZZ RI „Solidarność”
Pan Janusz Byliński – Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego 
Rynku Hurtowego S.A „Bronisze”, NSZZ RI „Solidarność”
Pani Prof. Dr hab. Krystyna Czuba - profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie

14:40 - projekcja filmu o Kardynale Wyszyńskim „Jako w niebie tak i w Komańczy” 
16:30 - Koncert w  Bazylice Jasnogórskiej ”Pieśń o  Ojczyźnie” zespołu Pieśni 

i Tańca „Śląsk” wraz z czytaniem fragmentów kazań Prymasa Tysiąclecia 

„Przyjdzie czas, wpierw czy później, że nie tylko postulaty społeczno-zawodowe, ale i inne będą na pew-
no osiągnięte przez potężny ruch «Solidarności» przemysłowej i «Solidarności» związków zawodowych 

rolników indywidualnych. Na pewno to osiągnięcie!” 

Opracowanie: Jagoda Mazurkiewicz

SPOTKANIE POŚWIĘCONE 
STEFANOWI KARDYNAŁOWI WYSZYŃSKIEMU 

W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM 
ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

5 września 2020 r., godz. 13:30
ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
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Uprzejmie prosimy Pielgrzymów udających się na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w dniach 5-6 wrze-
śnia 2020 roku, o przestrzeganiu przepisów, które w tym czasie będą obowiązywały w Polsce dotyczących: 

• stanu zdrowia pielgrzymów;
• środków lokomocji, z których będą korzystały osoby przemieszczające się na Jasną Górę;
• uczestnictwa w  zgromadzeniach o  charakterze religijnym (np. obowiązku używania maseczek ochron-

nych, zachowywania odległości między osobami, itp.).
Uprzejmie informujemy również, że uroczystość centralna będzie transmitowana przez telewizję TVP1 i Polonię. 

Z wyrazami głębokiego szacunku i oczekiwaniem na spotkanie w Częstochowie
Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka 

Sekretarz KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników, 
Przedstawiciel KEP w grupie temat. 

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi”
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Uroczyste posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Uroczyste posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudyz udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy


