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Dożynki Jasnogórskie 2020

W  sobotę, 5 września NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „Solidarność” 
przy współpracy ze Śląskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
oraz Fundacją Dom Trzeciego Tysiąc-
lecia imienia Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w  Zamościu zorganizował 
Spotkanie Okolicznościowe poświę-
cone wspomnieniu Stefana Wyszyń-
skiego – Prymasa Polski pod tytułem 
„Prymas Stefan Wyszyński w  Pamięci 
Polskiego Rolnika”. Spotkanie odbyło 
się w  Sali Konferencyjnej Wyższego 
Seminarium Duchownego Archidiece-
zji Częstochowskiej, w  którym uczest-
niczyli przedstawiciele Rady Krajowej 
oraz sympatycy Związku. Wydarzenie 
zostało dofinansowane ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury w  ramach 
programu Kultura – Interwencje 2020.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Józef 
Broniszewski – działacz rolniczej „Soli-
darności, opozycjonista, Pan Józef oraz 

jego żona byli prześladowani przez SB, 
przez co zmuszeni byli do emigracji do 
USA. Pan Józef opowiedział o  spotka-
niach z  Księdzem Prymasem Stefanem 
Wyszyńskim na przełomie lat 1978-

1979. Następnie wystąpił Pan Janusz By-
liński – Prezes Zarządu Warszawskiego 
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego 
S.A „Bronisze” – inżynier rolnik,  współ-
organizator pierwszych ogólnopolskich 

dożynek na Jasnej Górze. W  częściowo 
wolnych wyborach roku 1989 poseł na 
Sejm z  ramienia Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność”. Na przełomie lat 
1990-1991 minister rolnictwa i  gospo-

darki żywnościowej. Pan Prezes Janusz 
Byliński przybliżył  historię jak doszło 
do organizacji po wojnie pierwszych 
Dożynek Jasnogórskich. Wśród paneli-
stów znalazła się również Pani Prof. Dr 
hab. Krystyna Czuba – profesor Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w  Warszawie, Senator IV kadencji Se-
natu, przewodnicząca Komisji Kultury 
i  Środków Przekazu oraz członkini Ko-
misji Nauki i  Edukacji Narodowej, me-
dioznawca, publicystka.

Na zakończenie odbyła się projekcja 
filmu pt.: „Jako w niebie tak i w Komań-
czy”. Jest to dokument fabularyzowany 
przedstawiający historię internowania 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego w  Ko-
mańczy, przybliża tym samym dotych-
czas mało znany, a  jakże ważny okres 
z życia Prymasa Tysiąclecia.

Następnie o  godz. 16:30 w ramach 
realizacji zadania „Prymas Wyszyński 
w pamięci polskiego rolnika” w  Bazyli-
ce Jasnogórskiej odbył się koncert  pod 
nazwą „Pieśń o  Ojczyźnie” w  wykona-
niu Państwowego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny wraz 
czytaniem fragmentów kazań Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W dniach 5-6 września br. w Częstochowie odbyła się doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników 
na Jasną Górę. Ogólnopolskim Uroczystościom Dożynkowym na Jasnej Górze towarzyszyła Krajowa 
Wystawa Rolnicza zorganizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
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W  niedzielę, 6 września br. odbyły 
się główne uroczystości Dożynkowe 
na Jasnej Górze.  Rano przed uroczy-
stą Mszą dożynkową przemówienie do 
zebranych na błoniach jasnogórskich 
wygłosiła Przewodnicząca NSZZ RI So-
lidarność Pani Poseł na Sejm RP Teresa 
Hałas.

(…) Dzisiaj, w dniu dziękczynienia za 
plony prosimy Cię pociesz nas i wspieraj 
w  czasach trudnych i  niespokojnych 
politycznie, gospodarczo i  zdrowotnie 
kiedy cierpimy z  powodu światowej 
epidemii Covid-19 …kiedy wciąż nasze 
gospodarstwa dotyka ASF czy inne cho-
roby epidemiologiczne wśród zwierząt 
gospodarskich i  ptaków z  powodu, 
których rolnicy tracą swoje dochody. Na 
sukces ekonomiczny ich gospodarstw 
pracują całe pokolenia ich zaangażowa-
nie stanowi o  rozmiarach tego sukcesu, 
a w chwilach wyzwań zawsze potrzebne 
jest zrozumienie i  pomoc, która przy-
wraca nadzieję. Ważne jest kiedy w  ta-
kich chwilach można wspomóc się w In-
stytucjach Władzy. W  Imieniu NSZZ RI 
„Solidarność” pragnę z  Tego świętego 
miejsca wyrazić swoje podziękowanie 
Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, 
który wyraził wolę podpisania z  Rolni-
czą Solidarnością, porozumienia pro-
gramowego co dokonało się 22 czerwca 
w  Wierzchosławicach miejscu narodzin 
Wincentego Witosa. Jestem przekonana, 
że dzięki tej i wielu innym inicjatywom 
prezydenta, Polska wieś będzie mogła 
rozwijać się zapewniając Narodowi 

bezpieczeństwo żywnościowe a  Polsce 
należny szacunek i  uznanie w  świecie. 
W  tych wszystkich ważnych aspektach 
wiele będzie zależało od wzajemnego od-
działywania wszystkich unijnych Insty-
tucji i  szeroko rozumianej współpracy 
międzynarodowej w zrozumieniu różno-
rodności państw członkowskich uznania 
ich uwarunkowań tradycji i wiary. Jako 
rolniczy związek zawodowy jesteśmy 
wdzięczni Polskiemu Rządowi z  Panem 
Premierem Mateuszem Morawieckim na 
czele za zdecydowane i  nieugięte stano-
wisko dotyczące finansowania WPR na 
lata 2020- 2027 dobrą zapowiedzią po-

wyższego jest złożona deklaracja Komi-
sarza Unii Europejskiej do spraw Rolnic-
twa Janusza Wojciechowskiego jesteśmy 

pełni wiary w powodzenie tych założeń. 
Zawsze wspieramy działania w  tworze-
niu dobrego prawa w oparciu o zrówno-
ważony rozwój zachowując w należytym 
stanie zasoby wody, ziemi i  powietrza 
oraz naturalnej bioróżnorodności. Nie 
jesteśmy wszak tutaj na zawsze, musimy 
zostawić przyszłym pokoleniom Polaków 
to co zostawili nam nasi przodkowie zie-
mię pisaną księgą świętości i  prawem 
natury. Nie sposób nie odnieść się rów-
nież do dzisiejszej rzeczywistości i  pew-
nych niepokojących faktów, które mają 
miejsce i  w  naszej Ojczyźnie, a  które 
pogwałcają prawdy wiary i  narodowej 
tożsamości, stanowiąc realne zagrożenie 
dla podstawowych wartości, które od 
wieków budują Polskie Rodziny. Polska 
nie jest ani czerwona ani zielona ani tę-
czowa. Polska jest biało czerwona. Jedy-
na… Wspólna… Najważniejsza, a polska 
wieś jest chlubną częścią tej wspólnoty, 
nie zaściankiem nie niedouczonym spo-
łeczeństwem, jest naszą chlubą , która za-
wsze, w przeszłości i dzisiaj świadomie 
i  odpowiedzialnie dokonywała swoich 
wyborów, tak w udziale w zrywach nie-
podległościowych jak i  wyborów w  do-
słownym słowa tego znaczeniu ….i mam 
wrażenie, że to właśnie polska wieś obro-
ni Narodowego Ducha …a Jezusowe tak 
…tak ….nie… nie… przywróci pokój i zro-
zumienie. (…) W  sposób oczywisty czas 

dożynek to dostojny staropolski obyczaj, 
którego zawsze symbolizował dożynkowy 
wieniec i pachnący zbożem bochen chle-
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ba ….a  dożynkowe święto na Jasnej Gó-
rze, gdzie od wieków króluje Matka Boska 
Częstochowska Królowa Polski jest dla 
nas związkowców Rolniczej Solidarności 
niezwykle wzruszające, a to za przyczy-
ną współtworzenia pierwszych dożynek 
w  trudnym okresie stanu wojennego 
1982 roku. Świadkowie tamtego dzieła 
są i  dzisiaj wśród nas, dlatego serdecz-
nie ich witam i pozdrawiam dziękując za 

lata pracy i  wytrwałości w  służbie rol-
niczych potrzeb. Dzisiaj też tak jak wtedy 
w  latach 80. mamy wielki zaszczyt do-
konać poświęcenia sztandaru związko-
wego jako wierną kopię tego pierwszego, 
któremu upływ czasu pozwolił na zasłu-
żony odpoczynek w  związkowej gablo-
cie archiwalnej. Za powyższą możliwość 
najserdeczniej dziękuję Jego Ekscelencji 
Biskupowi Edwardowi Białogłowskiemu 
Krajowemu Duszpasterzowi Rolników 
i  Pszczelarzy oraz Ks. profesorowi Sta-
nisławowi Sojce sekretarzowi Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpa-
sterstwa Rolników.

Wszystkich zgromadzonych na 
uroczystej Mszy św. dożynkowej witał 
z jasnogórskiego Szczytu o. Samuel Pa-
cholski, przeor Jasnej Góry. Przed roz-
poczęciem Eucharystii głos zabrał Pre-
zydent RP Andrzej Duda. „Jestem tutaj 
nie tylko po to, żeby podziękować za rok, 
by podziękować za plony, jestem też, by 
w  imieniu całego narodu, całego spo-
łeczeństwa podziękować państwu, pol-
skim rolnikom za wasz trud, za waszą 
ciężką pracę na roli i  za to, że w  tych 

nawet w  najtrudniejszych warunkach, 
z którymi spotkaliśmy się także i w tym 
roku, szczególnie wiosną, zapewniacie 
nam wszystkim, naszemu państwu, na-
szemu społeczeństwu bezpieczeństwo 
żywnościowe. Jest szczególnie zapisaną 
w konstytucji rola prezydenta Rzeczypo-
spolitej: stanie na straży bezpieczeństwa 
państwa. Bezpieczeństwo żywnościowe 
to jedno z ogromnie ważnych elementów 

bezpieczeństwa naszego kraju, o  czym 
w  tym roku dobitnie przekonaliśmy 
się”.  Zapewnił, że będzie nadal czynił 
wszystko,   żeby polscy rolnicy nie tylko 

mogli spokojnie pracować,  ale przede 
wszystkim zapewniam was, że będę czy-
nił wszystko, żeby polska wieś jak najle-
piej się rozwijała, żeby to, co nowoczesne, 

było zapewnione także dla polskiej wsi; 
komunikacja, szerokopasmowy internet, 
wszelkiego rodzaju dobra, które do nie-
dawna były przywilejem wielkich miast, 
aby były u  was, aby to, co nazywamy 
równym rozwojem kraju stało się rzeczy-
wistością, aby także na wsi była dobra 
edukacja, aby także na wsi był dostęp do 
dóbr kultury, aby także na wsi był dostęp 
do sportu i rekreacji.

Prezydent podkreślił jak ważną rolę 
odegrali rolnicy w historii Polski. To lu-
dzie polskiej wsi uratowali Rzeczpospoli-
tą. Nie pierwszy i nie jedyny raz w pol-
skich dziejach, to właśnie oni, sól naszej 
ziemi stawali w  obronie Polski, stawali 
po to by bronić wolności, niepodległości, 
by bronić wiary, tego wszystkiego, co pol-
skie. To oni potem walczyli w 1939 roku. 
To oni tworzyli Armię Krajową, Batalio-
ny Chłopskie, walczyli w szeregach jako 
Żołnierze Niezłomni nie godząc się z ko-
munistycznym zniewoleniem. To potem 
oni i ich synowie stawali w obronie pol-
skiej ziemi i nie dali się skolektywizować. 
To wreszcie oni w latach 80-tych stwo-
rzyli Solidarność Rolników Indywidu-
alnych, po to żebyśmy mogli tę wolność 
odzyskać, po to żeby nam zagwaran-
tować nasze prawa do wyznawania 
wiary, po to żeby Polska była wolna 
i żeby w Polsce mogli żyć wolni ludzie.  

40. rocznicę tamtych porozumień rze-
szowsko-ustrzyckich będziemy obcho-
dzili już w  lutym 2021 roku.  To jest 
nasza historia, w którą polska wieś, nasi 
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mieszkańcy, polscy chłopi są tak bardzo 
mocno wpisani, są ich immanentną czę-
ścią, są jej twórcami. Są tymi, dzięki któ-
rym dzisiaj możemy żyć w wolnej, suwe-
rennej i niepodległej Polsce.

Następnie  przemówienie  do zebra-
nych rolników wygłosił Jan Krzysztof 
Ardanowski Minister Rolnictwa i  Roz-

woju Wsi. W tym roku, może szczególnie 
mamy za co dziękować Najwyższemu. 
Rok zapowiadał się dramatycznie źle, ko-
lejny rok klęski suszy. Po bezśnieżnej zi-
mie, braku opadów wiosennych zapowia-
dał się dramatyczny rok. Ja byłem prze-
rażony. Modły przyniosły efekt. Deszcze, 
które pojawiły się od maja i w kolejnych 

tygodniach sprawiły, że przyroda nad-
robiła te wszystkie straty  – stwierdził 
minister Jan Krzysztof Ardanowski. Szef 
resortu rolnictwa podkreślił, że dzięki 
pracy rolników i  bożemu błogosławień-
stwu nikomu w  Polsce nie zabraknie 
chleba i nie będzie w Polsce głodu.– Je-
stem przekonany, że dobrze przeprowa-
dzone negocjacje unijne przez premiera 
Mateusza Morawieckiego z  poparciem 
prezydenta Andrzeja Dudy dają nadzieję 
na znaczne środki na wsparcie rolnictwa 
z funduszy rolnych i z funduszy spójno-
ści – podkreślił minister.

Sumie z  błogosławieństwem wień-
ców żniwnych przewodniczył abp Ta-
deusz Wojda, metropolita białostocki. 
Eucharystię koncelebrowali: bp Edward 
Białogłowski, delegat Episkopatu Polski 
ds. Duszpasterstwa Rolników i  Pszcze-
larzy; ks. Stanisław Sojka, sekretarz kra-
jowego duszpasterstwa rolników oraz 
księża moderatorzy Krajowego Duszpa-
sterstwa Rolników.  Podczas mszy św. 
został poświęcony sztandar NSZZ RI 
„Solidarność”. 

Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta w Kościele Seminaryjnym pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i Świętego Józefa Oblubieńca w Warsza-
wie. Liturgii przewodniczył kard. Kazi-
mierz Nycz. Obrzęd Dożynkowy odbył 
się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckie-
go, gościnnie wystąpił Zespół „Mazow-
sze”. Prezydent Andrzej Duda wygłosił 
niezwykle przejmujące przemówienie 
do rolników. Z  ramienia NSZZ RI „Soli-
darność” w  wydarzeniu uczestniczyła 
Przewodnicząca Związku Pani Teresa 
Hałas, zastępcy przewodniczącej Jerzy 
Chróścikowski oraz Aleksander Tadych, 
a także Hanna Galicz oraz Jerzy Bednarz.

Dożynki Prezydenckie 
w Warszawie
20 września br. odbyły się Dożynki Prezydenckie, które ze względu na stan epidemii zostały wyjątko-
wo zorganizowane nie w Spale, ale przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, ograniczono również 
liczbę uczestników.
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Prezydent Andrzej Duda w  swoim 
wystąpieniu powiedział, że Dożynki 
Prezydenckie są „inne niż były zazwy-
czaj do tej pory”, dodał, że  „w tym roku 
całe polskie społeczeństwo przekonało 
się niezwykle dobitnie, jak ważna jest 
praca rolników”. W  tym roku po raz 
pierwszy od dziesiątków lat społeczeń-
stwo obawiało się, że może zabraknąć 
jedzenia. Jednak tak się nie stało, a Pre-
zydent Andrzej Duda podkreślił, że „to 

wszystko dzięki rolnikowi, który swo-
im trudem, swoim potem, swoją pracą, 
swoją służbą dla Polski to bezpieczeń-
stwo żywnościowe – bo tak to nazywam: 
bezpieczeństwo żywnościowe; jedno 
z  kilku najważniejszych rodzajów bez-
pieczeństwa, jakie w  ogóle są – zagwa-
rantował. Dziękuję za to z  całego serca 
jako Prezydent Rzeczypospolitej, który 
ma stać na straży bezpieczeństwa pań-
stwa. Dziękuję rolnikom, że zapewniają 
to bezpieczeństwo w sposób niezawod-
ny, absolutnie pewny. Bóg Wam zapłać 
za Wasz wspaniały rolniczy trud!”

 Przed nami ważny czas. Wierzę 
głęboko, że przejdziemy przez pande-
mię koronawirusa i  wyjdziemy z  niej 
obronną ręką także – a  może właśnie 
przede wszystkim – dzięki trudowi pol-
skich rolników, dzięki którym żywność 
cały czas jest na naszych stołach, cały 
czas jest w naszych sklepach. Wierzę, że 
Polska nadal będzie się rozwijała gospo-
darczo, że przejdziemy przez ten trudny 
czas. Ale wierzę, że polskie rolnictwo 
w  jeszcze większym stopniu będzie 

przyczyniało się do wzrostu polskiego 
Produktu Krajowego Brutto, że polskie 
rolnictwo będzie jeszcze bardziej roz-
sławiało nas za granicami poprzez eks-
port wytwarzanej w  Polsce żywności, 
poprzez eksport naszych płodów rol-
nych. Ale to wszystko wymaga rzetelnej 
troski ze strony władz państwowych, 
polskie rolnictwo potrzebuje nieustan-
nego wsparcia ze strony rządzących, 
zrozumienia, dobrego zarządzania, do-

brego gospodarowania i  dobrego, spra-
wiedliwego dzielenia tego, co jest dla 
rolnictwa, i tego, co dla rolnictwa może 
być wykorzystane. O czym myślę? Otóż 
poza środkami, którymi dysponujemy 
jako Polska w  ramach tego, co sami tu 
wypracujemy, na najbliższe siedem lat 
czeka nas wielki zastrzyk środków eu-

ropejskich, z  których 140 mld będzie 
wykorzystane właśnie dla rolnictwa, 
przede wszystkim w ramach dopłat bez-
pośrednich, ale także w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich. Ale będą to także 
pieniądze dodatkowo jeszcze na odbu-
dowę gospodarczą. Te pieniądze mu-
szą być mądrze wykorzystane, muszą 
wzmocnić polską wieś, wzmocnić ro-
dzime, drobne przetwórstwo rolne, któ-
re jest tak ważne; musi być wzmocnione 
rodzinne gospodarstwo rolne; muszą 
być dla rolników stworzone warunki 
do coraz lepszego gospodarowania. Jest 
to wielkie zadanie dla władz państwo-
wych na najbliższe lata.  Mówię o  tym, 
bo mam poczucie współuczestnictwa 
– chcę w tym współuczestniczyć i jasno 
powiedzieć wszystkim polskim rolni-
kom: będę czynił wszystko, by sprawy 
polskich rolników prowadzone były jak 
najlepiej, by rolnik mógł w naszym kraju 
bezpiecznie gospodarować.

Jest dla mnie wielką satysfakcją, że 
programy społeczne powstałe w  ostat-
nich latach w  ogromnej części trafiły 
przede wszystkim do rodzin wychowu-
jących dzieci na wsi. Ale jest dla mnie 
też wielką satysfakcją, że rolnicy rzeczy-
wiście otrzymali wsparcie w  związku 
z suszą, że zostało wypłacone do końca. 
Dziękuję Panu Ministrowi, że niezłomnie 
o to walczył – i zostało to zrealizowane.

Dziękuję także za środki, które zo-
stały wywalczone: jest zgoda w Brukseli 
na to, byśmy środki z  funduszy euro-
pejskich mogli dodatkowo przezna-
czyć na pomoc w  związku z  pandemią 
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koronawirusa dla gospodarstw mlecz-
nych i mięsnych – dla hodowców bydła 
mięsnego, dla hodowców drobiu, dla 
wszystkich, którym wsparcie w  związ-
ku z  pandemią koronawirusa było tak 
bardzo potrzebne. Także dla tych, któ-
rzy hodują kwiaty i  pandemia na sa-
mym początku dotknęła ich w  ogrom-
nym stopniu, praktycznie niemalże 
unicestwiając często ich gospodarstwa; 
w ogóle niczego nie mogli sprzedać.

Ostatnie tygodnie to trudny czas 
także dla polskiego rolnictwa ze wzglę-
du na to, co dzieje się w polityce. Trwa 
dyskusja na temat ustawy o  ochronie 
zwierząt. Chcę podkreślić: trwa dys-
kusja, albowiem prace legislacyjne, 
parlamentarne nad tą ustawą jeszcze 
się nie zakończyły. Ale chcę bardzo 
mocno i  w  pewnym sensie z  gniewem 
powiedzieć, że padło wiele absolutnie 
fałszywych, nieprawdziwych słów, któ-
re nigdy nie powinny paść z ust nikogo 
w Polsce, zwłaszcza takich ludzi, którzy 
na rolnictwie się nie znają, nie rozumie-
ją go, a bardzo często nigdy nie widzieli, 
w jaki sposób realizowana jest hodowla 
zwierząt. Jeżeli prawdziwy rolnik mają-
cy gospodarstwo chowa zwierzęta, pro-
wadzi hodowlę, to jest to kwestia racji 
jego bytu, aby te zwierzęta były dobrze 
traktowane i żyły w jak najlepszych wa-
runkach – w  takich, by przyniosły mu 
w efekcie jak najlepszy dochód, bo prze-
cież po to rolnik je hoduje. Jest to racja 
bytu jego i  jego rodziny. Przecież wszy-
scy doskonale wiedzą – ci, którzy znają 
wieś, znają specyfikę pracy rolniczej – 

że rolnik nie położy się, nie pójdzie na 
spoczynek, dopóki jego inwentarz nie 
będzie opatrzony, nakarmiony, zabez-
pieczony, po to, by on mógł odpoczy-
wać spokojnie, by miał do czego wstać 
rano i  dalej pracować. Przecież rolnik 
dba o  swoją trzodę, o  swój inwentarz – 
to fundamentalna kwestia w gospodar-
stwie. Fundamentalna!

Prace nad ustawą jeszcze się nie za-
kończyły, ale obiecuję – choć, oczywi-

ście, dobrostan zwierząt jest dla mnie 
ogromnie ważny; to, by były traktowa-
ne humanitarnie, by żyły w  jak najlep-
szych warunkach. Ale nie można w tym 
wszystkim zapominać, że na pierwszym 
miejscu jest byt rolnika, jakość życia 
jego i jego rodziny. O tym także w czasie 
każdych prac legislacyjnych, parlamen-

tarnych, w  czasie każdej pracy trzeba 
pamiętać. Obiecuję z  tego miejsca pol-
skim rolnikom, spokojnie obserwując 
prace parlamentarne... Proszę o  zacho-
wanie spokoju, prace trwają i jeszcze się 
nie zakończyły. Ustawa w  ostatecznej 
postaci – oczywiście – przyjdzie do mnie 
wtedy, gdy te prace się zakończą, bym 
podjął decyzję co do jej dalszych losów. 
Będę przy tej decyzji miał, oczywiście, 
na względzie kwestie humanitarnego 
traktowania zwierząt, ich dobrostanu, 
wszystkie kwestie, które są ważne. Ale 
będę miał tutaj także na względzie byt 
i  jakość życia polskich rolników. Mogą 
być Państwo tego pewni – zapewnił Pre-
zydent RP Andrzej Duda.

W  uroczystościach wziął także 
udział minister rolnictwa i  rozwoju wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski, który zazna-
czył, że dożynki są świętem polskiej 
wsi, podczas których dziękuje się Bogu 
i  ludziom. Jak zauważył tegoroczne 
dziękczynienie powinno być szczegól-
ne, bo nie sprawdziły się złe prognozy 
związane z  suszą. – Żywności w  Polsce 
nie zabraknie. Możemy dzielić się nią 
również z  innymi ludźmi na świecie, 
gdzie żywności brakuje -  powiedział Ar-

danowski. – Dziękujemy za to wszystko, 
co wieś wnosi, ale jednocześnie widzi-
my, ile jeszcze trzeba uczynić, ile jeszcze 
mądrej, racjonalnej troski państwa, czyli 
mądrze rozumianej polityki trzeba, by 
wieś wykorzystała swój potencjał, by 
była dobrym miejscem do życia – pod-
kreślił minister.
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NSZZ RI „Solidarność” domaga się 
natychmiastowego wstrzymania prac 
legislacyjnych   i  natychmiastowego 
wycofania przez wnioskodawców ww. 
projektu ustawy, która jest realnym za-
grożeniem dla polskiego rolnictwa i pol-
skich gospodarstw rodzinnych.

Szczegółowe stanowisko zostało 
przekazane przedstawicielom najwyż-
szych władz państwowych oraz wnio-
skodawcom. NSZZ RI „Solidarność” 
od momentu pojawienia się projektu 
wspominanej ustawy stoi na stanowi-
sku, że wprowadzenie jakichkolwiek 
zmian w tym zakresie wymaga szerokiej 
i  pogłębionej debaty publicznej. Wnie-
siony projekt ustawy w  zaproponowa-
nym kształcie, a  także jej uzasadnienie 
świadczy   o  braku przeprowadzenia 
szczegółowej i  kompleksowej analizy 
na temat wzajemnych oddziaływań 
i  powiązań sektorowych w  rolnictwie, 
a  także obiektywnej analizy na temat 
konsekwencji i  skutków projektowa-
nych przepisów dla rolnictwa i jego po-
szczególnych branż. Projektowane prze-
pisy w  Naszym odczuciu nie znajdują 
uzasadnienia merytorycznego.

Wobec powyższego NSZZ RI „Soli-
darność” wyraził swój kategoryczny 
sprzeciw wobec:
1.  Zapisów projektowanej ustawy 

zwiększających uprawnienia organi-
zacji pro zwierzęcych poprzez moż-
liwość wejścia na teren gospodar-

stwa bez zgody rolnika i  możliwość 
odbierania zwierząt.

 projektowany zapis stanowi rażą-
ce naruszenie konstytucyjnego 
prawa własności i  nadaje     ww. or-
ganizacjom daleko idące uprawnie-
nia. Organizacje powyższe wielo-
krotnie udowadniały, że ich celem 
jest likwidacja hodowli zwierzęcej 
w  Polsce. Należy zauważyć ponad-
to, że w  znacznej liczbie przypad-
ków członkowie tych organizacji 
nie posiadają elementarnej wiedzy 
i  doświadczenia     z  zakresy chowu 
i  hodowli zwierząt, co dodatkowo 
dyskwalifikuje ich z  zasadności 
nadawanych ustawą uprawnień.

Dodatkowo należy zauważyć, że do 
spełniania wymogów ochrony zwierząt 
w  Polsce powołane są ustawowo okre-
ślone instytucje i  służby jak Inspekcja 
Weterynaryjna, a  konieczność utrzy-
mywania zwierząt w  dobrostanie wa-
runkują przepisy krajowe i unijne, uza-
leżniające od tego otrzymywanie okre-
ślonych dopłat i  zawierające z  tytułu 
ich nieprzestrzegania określony katalog 
sankcji. Nie ma konieczności nadawa-
nia dodatkowych uprawnień organiza-
cjom pro zwierzęcym, gdyż systemowe 
rozwiązania dotyczące kontroli oraz 
dobrostanu zwierząt w  ww. zakresie są 
wystarczające.
2. Projektowanych przepisów z  zakre-

su ograniczenia uboju religijnego, 
które skutkować będzie drastycz-

nym spadkiem cen dla rolników 
i groźbą upadku wielu gospodarstw   
w  związku drastycznym ograni-
czeniem eksportu. Ponadto należy 
zwrócić uwagę iż wprowadzenie 
ww. obostrzeń paradoksalnie zwięk-
szy cierpienia zwierząt, które będą 
transportowane na znaczne odległo-
ści do krajów, gdzie ww. ubój jest le-
galny. Ponadto należy stwierdzić, że 
zakaz powyższy, z którego wyłączo-
no krajowe grupy wyznaniowe jest 
niekonsekwentny i  sprzeczny sam 
w sobie.

3. Projektowanych zapisów likwidu-
jących hodowlę zwierząt futerko-
wych, co skutkować będzie nie tylko 
bankructwem wielu gospodarstw 
i rodzin żyjących z hodowli zwierząt 
futerkowych ale także zachwiania-
mi w sektorach powiązanych (bran-
ża mięsna, drób, branża rybna) i zna-
czącym wzrostem znaczenia firm 
utylizacyjnych z  kapitałem zagra-
nicznym (niemal w całości władają-
cych rynkiem w Polsce).

 Likwidacja przemysłu futrzarskiego 
to konieczność zagospodarowania 
odpadów poubojowych w ilości kil-
kuset tysięcy ton odpadów poubo-
jowych rocznie  o znacznej wartości 
finansowej szacowanej od kilkuset 
milionów nawet do kilku miliar-
dów złotych. Odpady poubojowe 
dotychczas były zagospodarowy-
wanie w  procesie karmienia norek. 
Konieczność ponoszenia przez rol-

Prezydium NSZZ RI Solidarność: 
Piątka dla zwierząt 
to zagrożenie dla gospodarstw 
rodzinnych
W związku z wniesieniem w dniu 11 września 2020 roku do Marszałka Sejmu poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (tzw. piątki dla zwierząt) 
i skierowaniem jej do pierwszego czytania w Sejmie w dniu 16 września br.,  Prezydium NSZZ RI „So-
lidarność” w dniu 14 września br. podczas posiedzenia podjęło stanowcze stanowisko sprzeciwiające 
się zapisom proponowanej ustawy.
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ników i zakłady przetwórcze zwięk-
szonych kosztów utylizacji spo-
woduje pogorszenie sytuacji eko-
nomicznej rolników i  spadku cen 
płaconych przez zakłady przetwór-
cze w  związku ze zwiększonymi 
kosztami utylizacji. Ponadto należy 
zwrócić uwagę, że proces techno-
logiczny utylizacji zwiększy skutki 
klimatyczne, związane z konieczno-
ścią zwiększonego zapotrzebowania 
na energię w procesie utylizacji.

4. Zapisów projektu ustawy dających 
precedens do likwidacji „z  dnia na 
dzień” określonych działów go-
spodarki rolnej, w  tym przypadku 
branży futrzarskiej poprzez zakaz 
hodowli. Brak znajomości aspektów 
poszczególnych działów produkcji 
rolniczej i  wzajemnych ich powią-
zań oraz oddziaływań prowadzić 
będzie nie tylko do upadku jednego 
sektora ale upadku i  zachwiań ko-
niunkturalnych na wielu rynkach 
rolnych. Państwo powinno zapew-
niać prawną stabilność dla prowa-
dzonej działalności rolniczej, w któ-
rej szybkie przebranżowienie się na 
inną działalność lub hodowlę, biorąc 
pod uwagę specyfikę działalności 
rolniczej, jest niemożliwe.

Podsumowując należy stwierdzić, że   
ww. projekt ustawy jest bardzo nieko-
rzystny dla rolników oraz dla   prowa-
dzenia działalności rolniczej oraz dla 
innych działów gospodarki z  nią po-
wiązanych. W  ww. projekcie w  Naszej 
ocenie nie zawarto tożsamych regulacji 
dla ferm wielkoprzemysłowych oraz 
spółek prawa handlowego, które są 
w  znacznej części z  udziałem kapitału 
zagranicznego. Głębokie wątpliwości 
budzi także utworzenie Rady do spraw 
Zwierząt przy ministrze spraw we-
wnętrznych i  administracji (a  nie przy 
ministrze rolnictwa), składających się 
wyłącznie z  przedstawicieli organizacji 
pro zwierzęcych bez udziału rolników. 
Taka konstrukcja świadczy, że będzie 
to organ jednostronny i  nieobiektyw-
ny. Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” 
tak głębokie i  fundamentalne zmiany 
wprowadzane w  tak szybkim, niczym 
nieuzasadnionym trybie powinny być 
rzeczowo i  merytorycznie przekonsul-
towane ze środowiskiem rolniczym na 

etapie konstrukcji zapisów projektowa-
nej ustawy. Przyjęcie ww. ustawy może 
doprowadzić do bankructwa wielu go-
spodarstw rodzinnych i  do zagrożenia 
bezpieczeństwa żywnościowego.

W dniu 17 września podczas posie-
dzenia Sejmu RP odbyły się głosowa-
nia nad ustawą o  ochronie zwierząt. 
Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” Poseł Teresa Hałas głosowała 
przeciwko tzw. „piątce dla zwierząt”, 
za co w  dniu 18 września br. decyzją 
Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 
została zawieszona w  prawach człon-
ka PiS. Wraz z Przewodniczącą Związ-
ku zawieszony został m.in.: minister 
rolnictwa i  rozwoju wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski oraz kolejnych 12 posłów 
PiS, którzy głosowali przeciw ustawie, 
wstrzymali się od głosu lub nie głoso-
wali. Ustawa w związku z przegłosowa-
niem jej w Sejmie została przekazana do 
prac w Senacie, a Prezydium Rady Krajo-
wej NSZZ RI „Solidarność” podtrzymało 
swoje stanowisko z  dnia 14 września 
2020 roku, domagając się odrzucenia 
ustawy, która narusza elementarne kon-
stytucyjne prawo własności, swobody 
działalności gospodarczej i  jest skraj-
nie niekorzystna, gdyż jej zapisy godzą 
w  egzystencję polskich gospodarstw 
rodzinnych.

W  związku z  protestem rolników 
przeciwko przyjęciu nowelizacji usta-
wy o ochronie zwierząt (tzw. „piątka dla 
zwierząt”), który został zapowiedziany 
na 30 września w  Warszawie, w  dniu 
28 września Przewodnicząca NSZZ RI 
„Solidarność” Pani Teresa Hałas zwołała 
w trybie pilnym Prezydium Związku na 
którym władze NSZZ RI „Solidarność” 
podtrzymały swoje stanowisko  doma-
gając się odrzucenia ustawy. Ze wzglę-
du na fakt, iż NSZZ RI „Solidarność” nie 
był organizatorem protestu, Prezydium 
Związku postanowiło pozostawić de-
cyzje o przystąpieniu do protestu prze-
wodniczącym poszczególnych Rad Wo-
jewódzkich NSZZ RI „Solidarność”.

3 października odbyło się posiedze-
nie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI 
„Solidarność”, którego tematem były 
dalsze działania w  związku z  proce-
dowaniem ustawy o  zmianie ustawy 

o  ochronie zwierząt. Prezydium prze-
kazało przewodniczącym Rad Woje-
wódzkich petycję i zobowiązało ich do 
zorganizowania na terenie poszcze-
gólnych województw wizyt w biurach 
poselskich i senatorskich oraz do prze-
kazania przygotowanej petycji.

Na dzień 7 października br. zaplano-
wano protesty i blokady dróg na terenie 
kraju, Prezydium pozostawiło Przewod-
niczącym Rad Wojewódzkim decyzję 
co do formy samodzielnych protestów 
bądź ewentualnych form włączenia się 
w  organizowane przez inne organiza-
cje protesty. Prezydium podjęło rów-
nież decyzję o  organizowaniu protestu 
w Warszawie w dniu 13 października br.

W  dniu 12 października br. Komisja 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuowała 
rozpatrywanie ustawy o  zmianie usta-
wy o ochronie zwierząt oraz niektórych 
innych ustaw. Wcześniej komisja zaj-
mowała się tą nowelizacją 24 września 
i  9 października 2020 r. Wysłuchano 
wówczas m.in. opinii związków bran-
żowych hodowców zwierząt, organiza-
cji rolniczych i  organizacji zajmujących 
się opieką nad zwierzętami. Komisja 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przegłosowała 
wiosek i  zarekomendowała Senatowi 
odrzucenie ustawy o  zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz niektórych in-
nych ustaw. Mniejszość zaproponowała 
7 poprawek. Natomiast 14 października 
br. Senat wprowadził poprawki i  za-
kończył pracę nad nowelizacją ustawy 
o  ochronie zwierząt (tzw. „piątką dla 
zwierząt”). Likwiduje ona ubój rytu-
alny bydła z końcem 2025 roku.  Prze-
ciwko ostatecznej wersji ustawy, która 
uderza w polskie rolnictwo głosowało 
11 senatorów, wśród nich senatorowie 
- członkowie NSZZ RI „Solidarność” 
Jerzy Chróścikowski - Przewodniczą-
cy Senackiej Komisji Rolnictwa i Zdzi-
sław Pupa - Przewodniczący Senackiej 
Komisji Środowiska. 

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” w  imieniu władz, członków oraz 
sympatyków Związku wystosowała pi-
smo z  podziękowaniem dla parlamen-
tarzystów, którzy głosowali przeciwko 
szkodliwej dla polskiego rolnictwa usta-
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wie o ochronie zwierząt oraz niektórych 
innych ustaw. „Dziękuję za opowiedze-
nie się po stronie rolników, gdyż wbrew 
wielu opiniom jest to ustawa o  funda-
mentalnym znaczeniu dla polskiego rol-
nictwa i  hodowli, a  której daleko idące 
konsekwencje mogą doprowadzić do 
trwałego załamania sektora rolnego jako 
systemu „naczyń połączonych” oraz 
bankructwa wielu gospodarstw rodzin-
nych. Wyrażamy nadzieję, że Ci z  Pań-
stwa, którzy będą uczestniczyć w  dal-
szym procesie legislacyjnym ww. usta-
wy, będą konsekwentnie stać po stronie 
polskiego rolnictwa i polskich rolników, 
którzy zapewniają bezpieczeństwo 
żywnościowe całemu Naszemu społe-
czeństwu.” – napisała Przewodnicząca 
Teresa Hałas.

Pierwszy protest przeciwko tzw. 
„piątce dla zwierząt” odbył się 30 wrze-
śnia br. w Warszawie. Następnie w dniu 
7 października na terenie całego kraju 
odbyły się liczne protesty i blokady dróg, 
w których uczestniczyli również człon-
kowie NSZZ RI „Solidarność”. W  woje-
wództwie mazowieckim w Marysinie k. 
Kałuszyna ruszyła kolumna około 100 
ciągników poruszała się w kierunku Sie-
dlec, do ronda. Po drodze dołączali ko-
lejni rolnicy. W dniu 8 października od-
był się protest w regionie radomskim. 
Kilkadziesiąt ciągników poruszało się 

prędkością 10 km na godzinę. Zanim 
rolnicy wyjechali na ulicę spotkali się 
w  kościele we Wsoli, gdzie zostali po-
błogosławieni przez ks. Andrzeja Paw-
lika. Rolnicy po mszy św. przejechali 
na trasie numer 12 w stronę Radomia, 
tworzyły się bardzo duże korki. W wo-
jewództwie łódzkim odbył się protest 
w  Piotrkowie Trybunalskim pod biu-
rem Antoniego Macierewicza. W  wo-
jewództwie świętokrzyskim rolnicy 
zebrali się pod urzędem wojewódzkim 
w  Kielcach, gdzie odczytano petycję. 
W woj. zachodniopomorskim w Bobo-
licach na trasa DK-11 odbyło się ogólne 
zgromadzenie rolników – przejazd cią-
gnikami, w województwie pomorskim 
przejazd ciągników na trasie Słupsk-
-Kościerzyna-Nowy Dwór-Sztum.

W  województwie lubelskim rol-
nicy blokowali krajowe drogi nr 2 i  19, 
w Lublinie na kilka minut zablokowali 
rondo w centrum miasta pod Zamkiem. 
Pikiety odbyły się także pod biurami 
poselskimi. We wszystkie akcje włącza-
li się członkowie Solidarności RI. 

13 października do Warszawy przy-
jechało tysiące rolników wyrazić swój 
sprzeciw wobec procedowanej ustawie 
o  ochronie zwierząt. Duża grupa NSZZ 
RI „Solidarność” ruszyła o  godzinie 
10.00 z  placu Trzech Krzyży pod Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dalej 
pod Sejm RP. Ze względu na reżim sani-
tarny, protestujący zostali rozdzieleni 
na kilka kolumn. Wszyscy spotkali się 
pod Sejmem RP. 

21 października  odbył się protest 
rolników powiatu pilskiego (woj.  wiel-
kopolskie) - przejazd przez centrum 
miasta z  miejscowości Kosztowo przy 
trasie DK 10. Punktualnie o  godzinie 
10.00 kilkadziesiąt traktorów z  rol-
nikami z  regionu pilskiego ruszyło 
„krajówką” w  stronę Piły. W  tym dniu 
odbył się również protest  na trasie 
z  Wolanowa do Skaryszewa (woj. ma-
zowieckie).

PROTESTY ROLNICZE PRZECIWKO TZW. „PIĄTCE DLA 
ZWIERZĄT”
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Konferencja została dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Lublinie. Konferencja, która 
odbyła się przy parafii św. Jana Pawła II 
w  Biłgoraju, zgromadziła prelegentów 
z całej Polski, była skierowana do rolni-
ków, producentów, uczniów szkół rolni-
czych i  leśnych, a  także do wszystkich 
zainteresowanych tematem.

W  konferencji w  imieniu Przewod-
niczącej Związku uczestniczył Grzegorz 
Cymiński Dyrektor Biura Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność”. Jednym z prele-
gentów była Pani Hanna Galicz, członek 
Prezydium Związku, która wygłosiła 
wykład na temat możliwości rozwoju 
gospodarstw rodzinnych wobec promo-
wania gospodarstw wielkoobszarowych 
i przemysłowej produkcji żywności.

Komisarz Wojciechowski nie mógł 
osobiście uczestniczyć w  wydarzeniu 
jednak przekazał nagranie skierowane 
do uczestników konferencji.

O  nauczaniu Kościoła o  ekolo-
gii mówił ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. 
Temat „Ekologia a aretologia. Podstawy 

odpowiedzialności ekologicznej”  wyja-
śnił dr Andrzej Kluczkowski z KUL. Prof. 
dr hab. Michał Wyrostkiewicz z  KUL 
wygłosił referat pt.: „Rolnictwo a grzech 
ekologiczny”. 

Pan Marek Krysztoforski z Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Rado-
miu mówił o stanie obecnym rolnictwa 
ekologicznego w Polsce i na świecie oraz 
perspektywach rozwoju.

Zasady przyznawania płatności 
ekologicznej w  ramach PROW 2014-
2020  przedstawił Jarosław Suski, 
Główny specjalista Lubelski Oddział 

Regionalny, Biuro Działań Społecznych 
i  Środowiskowych oraz Płatności Bez-
pośrednich Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Temat „Gospodarka leśna i jej wpływ 
na rolnictwo ekologiczne i  ochronę śro-
dowiska”  omówił Piotr Mróz, zastępca 
dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP 
w  Lublinie, zaś o  ekologii w  produkcji 
mleka, mięsa wieprzowego czy ole-
ju – dobre praktyki wyjaśniał Tomasz 
Obszański, przewodniczący Lubelskiej 
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidar-
ność”.

– Dzisiejsza konferencja była po-
święcona rolnictwu ekologicznemu, 
czyli sprowadzała się do takiego wspól-
nego mianownika: co zrobić, aby tę 
ziemię, uprawiając, zachować dla przy-
szłych pokoleń? Na to pytanie dawali 
nam odpowiedź księża profesorowie 
m.in.   Tadeusz Guz,  Michał Wyrost-
kiewicz z  Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, ale także dawali nam od-
powiedź specjaliści, którzy są bezpo-
średnio  związani z  produkcją i  rol-
nictwem ekologicznym  – podsumował 
ks. Krystian Bordzań, wikariusz parafii 
pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju, orga-
nizator wydarzenia.

Konferencja naukowa „Kościół 
wobec rolnictwa ekologicznego”
W poniedziałek, 21 września br. w Biłgoraju (woj. lubelskie) odbyła się konferencja naukowa pt.: „Kościół 
wobec rolnictwa ekologicznego” z cyklu ‘Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla 
przyszłych pokoleń’, którą zorganizowała biłgorajska Fundacja “Gaudium et spes” wraz z  Tomaszem 
Obszańskim przewodniczącym Lubelskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.



www.solidarnoscri.pl

15Z ŻYCIA ZWIĄZKU wrzesień/październik 2020

Uroczystość rozpoczęła msza św. 
w  kościele świętego Mikołaja w  Gro-
nowie, której przewodniczył toruński 
biskup senior Andrzej Suski. W  obcho-

dach uczestniczył minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mi-
kołaj Bogdanowicz wręczył pamiątkowy 
medal, wybity z okazji stulecia powrotu 
Pomorza i  Kujaw do wolnej Polski, or-
ganizatorowi uroczystości Panu Micha-
łowi Grabiance, przewodniczącemu, 
powstałej w  ubiegłym roku, rady ds. 
upamiętniania działalności NSZZ RI „So-
lidarność” przy marszałku województwa 
i członkowi Wojewódzkiej Rady Konsul-
tacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antyko-
munistycznej oraz Osób Represjonowa-
nych z Powodów Politycznych przy wo-
jewodzie kujawsko-pomorskim.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz 
wręczył również odznaczenia państwo-
we osobom zaangażowanym w  dzia-
łalność Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników Indy-
widualnych „Solidarność” .

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidar-
ność” w liście okolicznościowym wysto-
sowanym do organizatorów podkreśliła, 
że  Nadanie nazwy rondu „Solidarności 

Rolników Indywidualnych” w  Gronowie 
jest  symbolicznym uhonorowaniem po-
stawy i  zaangażowania działaczy NSZZ 

Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 
którzy od niemal 40 lat, nieprzerwanie 
działają  na rzecz rolników indywidu-
alnych i  polskiej wsi, w  obronie intere-

Rondo Solidarności Rolników 
Indywidualnych
11 września br. odbyły się Kujawsko-Pomorskie obchody 42. rocznicy powstania niezależnego ruchu 
chłopskiego. Podczas uroczystości nadano nazwę „Solidarności Rolników Indywidualnych” rondu na 
drodze krajowej nr 15 w Brzeźnie. To jeden z najważniejszych węzłów drogowych w województwie 
kujawsko-pomorskim.

sów rolników indywidualnych i polskich 
gospodarstw rodzinnych. Dziedzictwo 
zmagań o wolną i suwerenną Polskę to 
ważny element naszej narodowej tożsa-

mości. Upamiętnianie oraz kontynuacja 
działalności członków NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” za ich lata 

pracy i wytrwałości w służbie dla dobra 
polskiego rolnictwa, jest więc naszym 
obowiązkiem oraz wyrazem uznania.
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Wydarzenie przybliżyło  m.in.  kwe-
stie produkcji żywności ekologicznej 
i  opłacalność produkcji roślinnej. Or-
ganizatorami wydarzenia był Thorus 
Agro Group Sp. z  o.o., Lubelska Rada 
Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” 
oraz Zespół Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego im. Wincentego Witosa 
w Różańcu. Patronat Honorowy nad wy-
darzeniem objęli m.in. Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Jarosław Stawiar-
ski, Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  
Jan Krzysztof Ardanowski oraz Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W trakcie konferencji odbyły się pa-
nele dyskusyjne, prezentacje lokalnych 
przetwórców i  producentów żywności, 
degustacje, prezentacje ofert producen-
tów środków do produkcji roślinnej.

Uczestników konferencji powitał 
Tomasz Obszański, Przewodniczący 
Lubelskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI 
„Solidarność”. W  swoim wystąpieniu 
zaznaczył, że to wydarzenie porusza 
sprawy związane z  polską wsią, rolnic-
twem i  wszystkim co jest istotne dla 
polskiego rolnika – „Lubelszczyzna jest 

bogata w  gospodarstwa rodzinne. Nie-
duże gospodarstwa, które produkują, 
dobrą, zdrową żywność ekologiczną. To 
ma fundamentalne znaczenie dla nasze-
go kraju. Powiat biłgorajski jest tym miej-
scem, gdzie jest najwięcej w Polsce gospo-
darstw ekologicznych, które faktycznie 
produkują tę żywność. Nie jest to żadna 
fikcja tylko rzeczywista produkcja. Do 
tego dochodzą jeszcze małe przedsiębior-
stwa przetwórcze. Z  jednej strony więc 

oferujemy smaczną i  zdrową żywność, 
z drugiej coś co nazywa się patriotyzmem 
zakupowym. Klienci kupują polską żyw-
ność” – mówił Tomasz Obszański.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. 
ks. Prof. dr hab. Tadeusz Guz, który 
przybliżył zebranym temat „Ekologia 
o  naukach św. Jana Pawła II”. Podczas 

konferencji przedstawiono również pro-
blemy pszczelarzy. Mówiono o pestycy-
dach stosowanych w środkach ochrony 
roślin, które szkodzą pszczołom oraz li-
kwidowaniu sadów i sadzenia tuj.

Celem wydarzenia było wyekspono-
wanie Lubelszczyzny jako regionu, któ-
ry słynie z  rolnictwa ekologicznego jak 
również z lokalnych przetwórców bazu-

jących na surowcach bio oraz ekologicz-
nych. Zaprezentowano technologiczne 
rozwiązania do produkcji roślinnej, któ-
re sprzyjają środowisku naturalnemu 
oraz pozwalają ograniczyć stosowanie 
środków chemicznych w  rolnictwie. 
Podczas konferencji poruszono również 
problemy pszczelarzy oraz zależności 
pszczelarstwa ekologicznego od bioróż-
norodności środowiska.

SFINANSOWANO Z FUNDUSZU 
PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO

Lubelszczyzna Spichlerzem Europy 
– Konferencja w Różańcu połączona 
z obchodami 75. rocznicy śmierci 
Wincentego Witosa
18 października br. na terenie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różań-
cu (woj. lubelskie, powiat biłgorajski) odbył się IV Wojewódzki Dzień Pola oraz Konferencja „Lubelszczy-
zna Spichlerzem Europy” połączona z obchodami 75. rocznicy śmierci Wincentego Witosa. 
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To największa tegoroczna impreza 
promująca Produkt Polski w wojewódz-
twie pomorskim. W  czasie dwudnio-
wej akcji prowadzona była degustacja 
dwóch rodzajów mięs: wieprzowego 
i  wołowego. Jak co roku i  tym razem 
nie mogło na niej zabraknąć kilkuset-
kilogramowego byka, świni z  rożna 
a także gigantycznego kotła z pysznym 
gulaszem wieprzowo-wołowym. Ulu-
bionym „przystankiem” najmłodszych 
było miejsce w  którym znajdowały 
się słony i  słodki stół. Tam można było 
spróbować m.in. corn-dogów popular-
nych szczególnie w Stanach Zjednoczo-
nych parówek w  cieście kukurydzia-
nym, czy bułeczek w  kształcie świnek. 
Na słodkim stole na najmłodszych 
czekały pierniki z  logotypem Produkt 

Polski, muffinki czy ciasto w  kształcie 
świnki. Każdy za nim wybrał smakołyk 
odpowiadał na proste pytanie dotyczą-
ce wieprzowiny lub mięsa wołowego. 
Największym uznaniem szczególnie 
wśród nastolatków cieszyły się hot- dogi 
oraz burgery. Tą wyjątkową degustację 
umilał występ zespołu Johny Roger. 
Na gości prócz pyszności czekała rów-
nież spora dawka…wiedzy. Przekazywał 
ją jeden z  największych autorytetów 
z dziedziny mięsa dr hab. Dariusz Lisiak, 

który opowiadał o wpływie mięsa na or-
ganizm człowieka, oraz o odpowiedniej 
diecie opartej na mięsie wieprzowym 
i  wołowym. Wśród gości honorowych 
dwudniowego wydarzenia był Janusz 
Walczak – Przewodniczący Funduszu 
Promocji Mięsa Wieprzowego. Wyda-
rzenie ze względu na wymogi sanitar-
no-epidemiologiczne różniło się od 
pozostałych edycji. Cały plac wydarzeń 

otoczono barierkami. Przy każdym sto-
isku znajdowały się środki dezynfekcyj-
ne. W  ciągu dwóch dni wydano blisko 
30 tysięcy porcji! Organizatorem wyda-
rzenia było Stowarzyszenie Rzeźników 
i Wędliniarzy RP.

SFINANSOWANO Z FUNDUSZU  
PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ  

FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA WOŁOWEGO

To była najlepsza Uczta w historii!
Za nami Uczta u Neptuna. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w dniach 15-16 sierpnia przed histo-
ryczną Katownią przy Długim Targu. „Uczta” weszła już na stałe do kalendarza Jarmarku Dominikań-
skiego.



www.solidarnoscri.pl

18 Z ŻYCIA ZWIĄZKUwrzesień/październik 2020

Poza typową promocją mięsa i  wę-
dlin z grilla uczestnicy wydarzeń mogli 
spróbować wyrobów wędliniarskich 
prezentowanych na paterach, w  tym 
także pysznego smalcu. Ten ostatni 
cieszył się wyjątkowym powodzeniem. 
Jak zachęcić najmłodszych, którzy na co 
dzień nie są przekonani do wieprzowi-
ny? Organizatorzy postanowili przygo-
tować słodkie i słone przekąski w kształ-
cie lub z  mięsa wieprzowego. Ciekawie 
przygotowane produkty sprawiały, że 
milusińscy sami, bez namawiania pod-
chodzili chcąc spróbować wieprzowiny 
w  innym wydaniu. Każdy z  nich mu-
siał jednak wcześniej odpowiedzieć na 
proste pytanie quizowe z wiedzy o wie-
przowinie. Poza słodkimi muffinkami 
w kształcie świnki, żelkach przygotowa-
nych z polskich soków, ciastkach z logo-
typem Produkt Polski na dzieci czekały 
corndogi, autka wykonane z  parówek 
czy bułki w  kształcie świnki z  noskami 
wykonanymi z kiełbasy. Zgodnie z prze-
widywaniami największą uwagą cie-
szyły się corndogi. To parówki w cieście 
kukurydzianym, które w Polsce jeszcze 
nie są znane. Ogromną popularnością 
cieszą się w  Stanach Zjednoczonych. 
Dla uczestników degustacji czekały 
również gadżety takie jak deski do kro-

jenia – oczywiście w  kształcie świnki, 
puzzle z logotypem działania, koszulki, 

torby bawełniane oraz kubki. Kolory-
tu każdej imprezie dodawały występy 
Johnego Rogera muzyka z  Pomorza. 
O  jakości, walorach polskich wyrobów 
wędliniarskich, Produkcie Polskim oraz 
jakości mięsa wieprzowego można było 
dowiedzieć się z ulotek, które na każdej 
imprezie kolportowały hostessy.

1. Archidiecezjalne dożynki 
w Mieszkowicach (zachodniopo-
morskie) 23 sierpnia

Pierwsza impreza z  cyklu Polska 
wieprzowina na polskich talerzach od-

była się na placu przed urzędem miej-
skim w Mieszkowicach. Na wydarzeniu 
poza mieszkańcami miasta pojawili się 
także rolnicy z  powiatów znajdujących 
się w  granicach archidiecezji szczeciń-
sko-kamieńskiej. W  degustacji wzięło 
udział kilka tysięcy osób. Wśród go-
ści pojawiły się władze samorządowe 
ale także przedstawiciele parlamentu. 
W  tym roku z  powodu pandemii ko-
ronawirusa wiele gmin zrezygnowało 
z tradycyjnych dożynek. Archidiecezjal-
ne odbyły się w  Mieszkowicach, z  za-
chowaniem procedur sanitarnych, które 
zapewniło SRW RP.

2. Obchody 100-lecia połączone 
z rekonstrukcją Bitwy Warszaw-
skiej w Ząbkach 30 sierpnia

W niedzielę w parku Szuberta w Ząb-
kach odbyła się ostatnia impreza z cyklu 
obchodów 100-lecia Bitwy Warszaw-
skiej. Wydarzenie wsparło SRW RP, któ-
re zapewniło degustację mięsa wieprzo-
wego.  Wyjątkową atmosferę zapewnił 
muzyk Johny Roger, który na to wyda-
rzenie przygotował specjalny repertuar 
piosenek z  czasów Legionów Piłsud-
skiego. Hostessy w specjalnych strojach 

Polska wieprzowina na polskich 
talerzach
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP zrealizowało cykl 8 imprez w kilkunastu miastach Pol-
ski mających zachęcić konsumentów do częstszego spożywania mięsa wieprzowego. Działanie miało 
również na celu zwrócenie uwagi na oznaczenie Produkt Polski. Logotyp daje gwarancję konsumen-
tom, że kupują produkt w 100 procentach z Polski.
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nawiązujących do żołnierek z  czasów 
bitwy rozdawały ulotki. Choć deszczo-
wa aura nie zachęcała do uczestnictwa 
w wydarzeniu to i tak w ciągu kilku go-
dzin wydano kilkanaście tysięcy porcji 
przetworów z mięsa wieprzowego.

3. Festyn Rodzinny w Krośnie  
k. Mosiny 13 września 

W Krośnie k. Mosiny odbył się festyn 
rodzinny. Poza tradycyjną na każdej im-
prezie degustacją, dzieciom zapewnio-
no dodatkową atrakcję – dmuchańce. 
Wydarzeniu towarzyszyło oficjalne za-
prezentowanie defibrylatora na ścianie 
świetlicy wiejskiej. W  evencie wzięło 
udział kilka tysięcy osób. 

4. Turniej piłkarski ligi Bobra 
w Tłuszczu 19 września

W  Tłuszczu odbył się finał popular-
nego turnieju piłkarskiego – Ligi Bobra. 
Wydarzenie odbyło się na terenie Orli-
ka w  centrum miasta. Stowarzyszenie 
Rzeźników i  Wędliniarzy włączyło się 
w  tą imprezę, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem. W  turnieju wzięli 
udział zawodnicy praktycznie wszyst-
kich grup wiekowych, razem z  naj-
młodszymi na terenie eventu pojawili 
się również rodzice oraz fani futbolu. 
Działanie mające na celu zachęcenie do 
częstszego spożywania mięsa wieprzo-
wego i  promocję znaku Produkt Polski 
trafiło do licznej grupy konsumentów.

5. Akcja promocyjna w Pruszczu 
Gdańskim 20 września

W Pruszczu Gdańskim przy ul. Ada-
ma Mickiewicza nieopodal Parku Cen-
tralnego przeprowadzono akcję promo-
cyjną pod hasłem „Polska wieprzowina 

na polskich talerzach”. Z  degustacji 
skorzystało kilka tysięcy mieszkańców 
Pruszcza i  okolic. Do skosztowania na 
grillu była karkówka, żeberka, kiełbasa 
i kaszanka.  Impreza prowadzona przez 
SRW RP już na stałe wpisała się do ka-
lendarza kulturalnego tego miasta. Pro-
mocja wieprzowiny odbywa się w  tym 
samym miejscu cyklicznie co roku, 
przez co mieszkańcy bardzo licznie od-
wiedzają stoisko promocyjne.

6. Promocja wieprzowiny podczas 
Jarmarku Historycznego w Li-
dzbarku Warmińskim 26 września

Ze względu na pandemię władze Li-
dzbarka Warmińskiego odwołały popu-
larną rekonstrukcję Bitwy pod Heilsber-
giem. Zamiast niej przy zachowaniu 

wszelkich wymogów sanitarno-epide-
miologicznych na deptaku w  centrum 
miasta zorganizowano Jarmark Histo-
ryczny. Odbył się on w ramach tygodnia 
Cittaslow. Ta zagraniczna nazwa ruchu 
odnosi się do promocji zdrowej, lokalnej 
żywności. Promocja akurat mięsa wie-
przowego w  ramach tego wydarzenia 
okazała się strzałem w  dziesiątkę.  Na 
deptaku postawiono jarmark rzemieśl-
niczy, a  na bulwarze XIX-wieczny obóz 
wojskowy i  namiot Sztabu Napoleona 
Bonaparte. Odbył się tam pokaz musztry 
wojskowej, ognisko z  potańcówką przy 
muzyce historycznej, a także pokaz tań-
ców regionalnych w wykonaniu Zespołu 
Tańca i  Pieśni Ludowych Perła Warmii. 
Te dodatkowe atrakcje jak i  degustacja 
przyciągnęły mieszkańców nie tylko 
Lidzbarka ale nawet ościennych woje-
wództw. Szacuje się, że w  wydarzeniu 
połączonym z  degustacją mięsa i  wyro-
bów wędliniarskich mogło wziąć kilka-

naście tysięcy osób. O  walorach mięsa 
wieprzowego i  Produkcie Polskim słu-
chano z uwagą i zainteresowaniem. Poza 
chęcią degustacji specjałów mięsnych 
uczestnicy z chęcią brali ulotki przygoto-
wane specjalnie na działanie Polska wie-
przowina na polskich talerzach.

7. Promocja wieprzowiny w Ryni 
(województwo mazowieckie) 27 
września

W Rynii nieopodal Zalewu Zegrzyń-
skiego odbyła się promocja wieprzowi-
ny dla okolicznych mieszkańców. Na 
wydarzenie przyjechało także blisko 
200 kombatantów, którzy o  degustacji 
dowiedzieli się z  plakatów umieszczo-
nych w  mieście. Bohaterzy z  czasów 
II wojny światowej korzystali z  urlopu 
organizowanego nieopodal przez jedną 
z  organizacji patriotycznych. Na to wy-
darzenie przygotowano także pieczoną 
świnię, a  także inscenizację bitwy Sło-
wian, która cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem. Niestety największym 
wyzwaniem jakie stanęło przed orga-
nizatorami wydarzenia była nieustają-
ca tamtego dnia ulewa. Mimo sporych 
przeciwności losu w wydarzeniu wzięło 
udział kilka tysięcy osób. 

8. Finał Zawodów z Serii Lotto Po-
land Bike Maraton MTB w  Serocku  
17 października

Finał ośmioimprezowego programu 
miał miejsce przy okazji finałowej im-
prezy z  okazji zawodów Lotto Poland 
Bike, który odbył się w Serocku.  Promo-
cja spożywania zdrowej, polskiej wie-
przowiny spotkała się z  ogromnym za-
interesowaniem uczestników i kibiców, 
którzy licznie korzystali z  degustacji. 
Trafił w  końcu na podatny grunt, spor-
towcy jak zaznaczali starają się prowa-
dzić zbilansowaną zdrową dietę.

SFINANSOWANO Z FUNDUSZU PROMO-
CJI MIĘSA WIEPRSOWEG0
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Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z  ofertą 
dla rolników  

Ten rok znów nie oszczędził Polaków - z jednej stro-
ny problemy pandemii, z  drugiej strony ostre zmiany 
klimatyczne  – zacierające się pory roku, wiosenna susza, 
letnie upały, powodzie, gwałtowne burze. Na takie zjawi-
ska musimy być przygotowani. 

− Szczególnie dotyczy to rolników – wskazuje Jarosław 
Bierecki, prezes Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wza-
jemnych (FWUW). – To oni w pierwszej kolejności odczu-
wają zmiany klimatyczne i muszą zadbać o bezpieczeń-
stwo swoich gospodarstw i płodów rolnych. Warto zacząć 
od ubezpieczenia.

Zmiany klimatu są faktem. Jak  wpływają one na 
kondycję rolnictwa? 

− Jarosław Bierecki, prezes FWUW: Świadczą o  tym 
same liczby dotyczące strat w  ostatnich latach. Proszę 
spojrzeć choćby na dane z ubiegłego roku – Ministerstwo 
Rolnictwa podaje, że straty oszacowane na 2 mld. zł doty-
czyły niemal 140 tys. gospodarstw na powierzchni 2 tys. 
ha upraw. Wpływ anomalii pogodowych na rolnictwo 
potwierdza także raport opublikowany przez Europejską 
Agencję Środowiska (EOG), który przewiduje, że zmiany 
klimatu mogą obniżyć wartość europejskiego rolnictwa 
o 16% do 2050 r. ze względu tylko na same susze i nie-
kontrolowane powodzie.

Ten rok również nie jest łaskawy…
– Tak. Z każdej strony słyszymy o problemach zwią-

zanych z  pandemią koronawirusa. Do tego dochodzą 

problemy związane ze zmianą klimatu - bardzo łagod-
na zima, susza, potem powodzie i gwałtowne burze nie 
pozostawiają złudzeń. Dlatego tak ważne dla rolników 
jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Jednak 
wciąż ta kwestia nie jest traktowana priorytetowo. 
Rolnicy kupują obowiązkowe ubezpieczenie budyn-
ków w  gospodarstwach, ale niestety, mniej niż poło-
wa z nich ubezpiecza maszyny i sprzęt rolniczy, tylko  
10 proc. uprawy rolne, a  jedynie 5 proc. zwierzęta 
hodowlane. Jeżeli spojrzymy na raport PIU, jasno wi-
dzimy, na jakie straty się narażają. Bez ubezpieczenia 
mogą jedynie liczyć na pomoc państwa, która i tak nie 
pokryje całych strat.

Jednak należy pamiętać, że składki ubezpieczeń 
dla rolników rosną. W związku z tym często wolą oni 
zaryzykować niż płacić wysokie koszty polis. 

– Zgadza się, ale to także oznacza, że rolnicy mogą 
poszukać alternatywnych rozwiązań, jeżeli nie chcą 
się zgodzić na stawki komercyjnych towarzystw ubez-
pieczeniowych. Dobrym rozwiązaniem jest oferta TU-
W-ów lub założenie własnego towarzystwa ubezpie-
czeń wzajemnych, w którym jego członkowie, również 
rolnicy, mogą mieć duży wpływ na tworzenie oferty 
ubezpieczeniowej, w  tym na jej zakres, a  także cenę. 
Założenie własnego TUW-u  dla grupy rolników nie 
jest bardzo skomplikowane, a przede wszystkim wcale 
nie musi przerastać ich możliwości finansowych. Za-
wsze mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje Funda-
cja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych – wyjaśnia 
prezes FWUW.
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Zbiory zbóż w 2020 r. 
na rekordowym poziomie*

Od trzech lat nieprzerwanie rosną zbiory zbóż w Polsce. Według najnowszych szacunków Głównego 
Urzędu Statystycznego polscy rolnicy w 2020 r. zebrali rekordowe 33,3 mln ton zbóż wobec 29 mln 
ton w roku 2019 (wzrost o 15%) – podkreśla Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Krajowe zbiory zbóż ogółem (z kukurydzą gryką i prosem)

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

Szacunek zbiorów zbóż podstawowych z mieszankami 
w 2020 r. na tle zbiorów z 2019 r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

Wzrost tegorocznych zbiorów uzy-
skany przez producentów rolnych 
wynika z  lepszych plonów, gdyż po-
wierzchnia zasiewów była zbliżona do 

notowanej rok wcześniej, tj. około 7,9 
mln ha. Do kwietnia występowały nie-
dobory wilgoci w  glebie. Opady desz-
czu, które wystąpiły od końca maja 
do lipca i  nieznaczne straty zimowe 
zbóż ozimych wpłynęły korzystnie na 
zwiększenie plonów zaznacza Dyrektor 
Wroński. Średni plon tych zbóż w Polsce 
rzeczoznawcy GUS ocenili na 42,3 dt/ha 
wobec 36,7 dt/ha w 2019 r.

Powierzchnia zasiewów zbóż pod-
stawowych z mieszankami zbożowymi 
wyniosła około 7,2 mln ha i  była o  1% 
większa niż przed rokiem.

Powierzchnia uprawy pszenicy 
ukształtowała się na poziomie 2,5 mln 
ha, pszenżyta – 1,3 mln ha, żyta, jęczmie-
nia i mieszanek zbożowych

– po około 1 mln ha, a owsa – 0,5 mln 
ha. Średni plon zbóż podstawowych 
z  mieszankami zbożowymi w  Polsce 
w 2020 r. oceniono na 40,2 dt/ha, o 14% 
więcej niż rok wcześniej.

Według GUS tegoroczne zbiory zbóż 
podstawowych z  mieszankami  (bez 
kukurydzy, prosa i gryki) ukształtowały 
się na poziomie 28,9 mln ton wobec 25,1 

mln ton w 2019 r. (również o 15% wyż-
szym).

Zbiory pszenicy oszacowano na bli-
sko 12 mln ton wobec 11 mln ton w 2019 r. 
Pszenżyta mogło zostać zebrane 5,1 mln 

ton (o  12% więcej), a  jęczmienia – 3,8 
mln ton (o  13,5% więcej). Zbiory żyta 
osiągnęły poziom 3,1 mln ton, o  25% 
wyższy. Większe od ubiegłorocznych 
szacowane są również zbiory pozosta-
łych zbóż. Zbiory mieszanek zbożo-
wych wzrosły z  2,5 mln ton do 3,3 mln 
ton (wzrost o 35%), a owsa – z 1,2 mln ton 
do 1,6 mln ton (wzrost o 29%).

Marcin Wroński, Zastępca Dyrek-
tora Generalnego KOWR wskazuje, że 
większe będą również zbiory kukury-
dzy. Ocenia się, że może zostać zebrane 
ponad 4 mln ton tego zboża, a  ziarno 
z  tegorocznych zbiorów prawdopo-
dobnie będzie wykazywać lepsze pa-
rametry biochemiczne niż ze zbiorów 
w 2019 r.

* Informacja Sygnalna GUS, „Przedwynikowy szacu-
nek głównych ziemiopłodów rolnych i  ogrodniczych 
w 2020 r.” opublikowana 30 września 2020 r

Źródło: KOWR
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Do Domu Ojca, w wieku 82 lat odszedł biskup 
Józef Zawitkowski, wielki orędownik rolni-
ków i przyjaciel NSZZ RI „Solidarność”. Od-
znaczony Złotą Statuetką NSZZ RI „Zasłużony 
dla NSZZ RI Solidarność” oraz Złotą Odznaką 
„Zasłużony dla NSZZ RI Solidarność”, Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
a także odznaczony Srebrnym Medalem „Za-
służony Kulturze Gloria Artis”. 

12 maja 1981 roku podczas Mszy Świętej poprzedzającej 
rejestrację Związku wygłosił płomienne i niezapomniane ka-
zanie do rolników. Autor niezapomnianych homilii z Dożynek 
Jasnogórskich w 2013 roku oraz 35. rocznicy Rejestracji Związ-
ku z 2016 roku.

„Odszedł Wrażliwy i Wielki Człowiek ….Wyjątkowa Postać 
Kościoła Katolickiego w  Polsce …..Kapłan ….Biskup …rozmi-
łowany w  klimatach polskiej wsi ….i  tych wszystkich „Bory-
nach”, co to sieją ….żywią i bronią.

Jego miłość do ludzi , każdego stanu i  pokolenia to wiel-
ka troska o  Polskę ….jej dziś i  jutro ….szczęśliwi są Ci, którzy 
osobiście mogli poznać Ks. Biskupa Józefa i słuchać jego nad 
wyraz uduchowionych poetyckich homilii …Jestem przeko-
nana, że trudno będzie tą pustkę wypełnić ….wszak Tacy jak 
On …najpoprawniejsi wrażliwcy rodzą się ….raz na tysiąc. Od-
poczywaj w  Panu Wielki przyjacielu rolników i  wszystkich 
ludzi wiary w Polsce ….Zostaniesz w Naszej Życzliwej Pamięć 
na Zawsze.. Dziękujemy za ogrom empatii i pouczeń ….wiary 
i nadziei” – napisała na wieść o śmierci księdza biskupa Prze-
wodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas.

Józef Zawitkowski urodził się 23 listopada 1938 r. we wsi 
Wał koło Nowego Miasta nad Pilicą, w obecnej diecezji łowic-
kiej w  rodzinie rolniczej. Jak sam często mawiał, jego ojciec 
działał w Rolniczej Solidarności.  20 maja 1962 r. w Warszawie 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego. W 1966 uzyskał zgodę na podjęcie studiów w Instytu-
cie „Musica Sacra” w Aninie. W latach 1967–1970 odbył studia 
na Wydziale Teologicznym  Akademii Teologii Katolickiej 

w Warszawie w Sekcji Muzyki Kościelnej, które ukończył z ty-
tułem magistra teologii w zakresie muzyki kościelnej. W 1982 
został ustanowiony proboszczem parafii kolegiackiej Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu. W latach 1982–
1990 był ponadto  dziekanem dekanatu Łowicz-Kolegiata. 
W 1970 został pedagogiem w Instytucie „Musica Sacra” w Ani-
nie. Od 1971 do 1982 pełnił funkcję kierownika Kursu Szkolenia 
Organistów Archidiecezji Warszawskiej. W  latach 1975–1978 
był referentem w  Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropo-
litalnej. Ponadto w  archidiecezji warszawskiej do jego zadań 
należało koordynowanie duszpasterstwa służby zdrowia. Od 
1980 wygłaszał homilie podczas mszy świętych transmito-
wanych z  kościoła św. Krzyża w  Warszawie  przez  I  Program 
Polskiego Radia. W dniu 6 czerwca 1990 r. w Łowiczu otrzy-
mał sakrę biskupią jako sufragan archidiecezji warszawskiej.  
25 marca 1992 został mianowany biskupem pomocniczym 
nowo utworzonej  diecezji łowickiej. W  diecezji objął urząd 
wikariusza generalnego, a  także przewodniczącego Wydzia-
łu Duszpasterskiego, Wydziału Nauki Katolickiej i  Wydziału 
Spraw Zakonnych. Został ponadto członkiem Komisji Orga-
nistowskiej, a także rady kapłańskiej i kolegium konsultorów.

Znany szeroko jako kompozytor małych form muzycz-
nych dla chórów i zespołów wokalnych a także autor tekstów 
pieśni kościelnych, m.in. Panie dobry jak chleb oraz Abyśmy 
byli jedno. Publikował pod pseudonimem ks. Tymoteusz. Au-
tor m.in. modlitewników  Panie mój;  Tobie, Panie, zaufałem, 
bajek  Dawno, dawno temu, a  także książek:  …będę z  Panem 
gadał; Trzymaj się!; To jest Ktoś!.
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Europejski sektor owoców i  wa-
rzyw wyraża poważne obawy co do 
przyszłych łącznych skutków kryzy-
su spowodowanego COVID-19 oraz 
oświadczeń zawartych w  strategii od 
pola do stołu. Sektor doświadcza coraz 
większych kosztów produkcji i  strat, 
jeśli chodzi o niektóre produkty, takie 
jak pomidory, warzywa i  owoce pest-
kowe. Eksperci z  sektora mają wątpli-
wości czy sektor będzie miał możli-
wość wzrostu biorąc pod uwagę cele 
ogłoszone przez Komisję Europejską.

Producenci owoców i  warzyw oraz 
spółdzielnie, które spotkały się w  tym 
tygodniu w  ramach posiedzenia grupy 
roboczej Copa-Cogeca, są rozgoryczeni 
z powodu tej sytuacji. Podczas pandemii 
nastąpił wzrost cen niektórych kategorii 
owoców i  warzyw, jednak producenci 
nie byli w  stanie z  niego skorzystać, co 
było niezbędne dla średniookresowej 
opłacalności gospodarczej ich gospo-
darstw. Przyczyną był wzrost kosztów 
produkcji, spowodowany licznymi obo-
strzeniami wprowadzonymi ze względu 
na pandemię COVID-19.

Nawet jeżeli zainteresowanie ze 
strony mediów spadło, sektor cały czas 
zmaga się z  poważnymi wyzwaniami, 
szczególnie takimi jak brak dostępu do 

pracowników sezonowych w  wyniku 
obostrzeń spowodowanych pandemią 
COVID-19. W  tym samym czasie wa-
runki pogodowe nie były korzystne, 
a  producenci zostali pozostawieni bez 
rozwiązań do kontroli niektórych szko-
dników i chorób oraz musieli zmagać się 
z  obostrzeniami dotyczącymi nawad-
niania w kluczowych regionach.

W  takich okolicznościach prze-
wodniczący grupy roboczej „Warzywa 
i  owoce”, Luc Vanoirbeek stwierdził, 
że „już teraz jesteśmy na skraju możli-
wości niektórych produktów takich jak 
pomidory, warzywa czy owoce pestkowe 
i  mało brakuje, aby sytuacja stała się 
dla producentów krytyczna. Dlatego też 
martwi nas ogłoszony w strategii od pola 
do stołu cel ograniczenia użycia środków 
ochrony roślin o 50%. Z pewnością spo-
woduje to dodatkowe koszty. Jako że na-
sza marża jest już ograniczona do granic 
możliwości, nie widzę innego sposobu niż 
zwiększenie cen europejskich owoców 
i warzyw dla konsumentów końcowych. 
Jest to oczywisty fakt, który uwzględniają 
tylko nieliczne programy kluczowych de-
cydentów UE.”

Perspektywa wyjścia Zjednoczone-
go Królestwa bez umowy stanowi ko-
lejny istotny powód do obaw dla sek-

tora. Według Luca Vanoirbeeka „jeżeli 
negocjacje się załamią to my będziemy 
na pierwszej linii frontu.  Dlatego też 
Komisja Europejska powinna zapla-
nować środki zarządzania kryzysem, 
aby zapobiec efektowi „Brovid”, jako że 
możemy obawiać się kumulacji skutków 
w Europie”.

Copa i Cogeca wysłały pismo, w któ-
rym zwracają się do Komisji z  prośbą 
o  wprowadzenie zmian do propozycji 
dotyczącej WPR po 2020 r. Chodzi o to, 
aby wyznaczyć bardziej realistyczne 
zobowiązania, a  także zapewnić więk-
szą elastyczność w  kwestii włączenia 
„działań na rzecz klimatu i środowiska” 
do programów operacyjnych. Próg 20% 
wydaje się zbyt ambitny i może okazać 
się zbyt restrykcyjny dla organizacji 
producentów z  sektora owoców i  wa-
rzyw. Copa i Cogeca występują również 
z prośbą o udzielenie większego wspar-
cia dla organizacji producentów w  ich 
wysiłkach, podejmowanych w  celu 
przejścia na bardziej zrównoważone 
opakowania. Chodzi o  poparcie ambit-
nego planu osiągnięcia neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla 
do 2050 r., uwzględnionego w  strategii 
od pola do stołu i w europejskim zielo-
nym ładzie.

Producenci warzyw i owoców obawiają 
się, że Zielony Ład nie uwzględnia 
trudnej sytuacji w jakiej znajdują się 
w związku z COVID-19
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Konferencja poświęcona była 

omówieniu zagadnień związanych  

z  narodowymi planami strategicz-

nymi WPR poszczególnych krajów 

członkowskich Unii Europejskiej po 

2020 r. ze szczególnym uwzględnie-

niem wdrażania w  nowej perspekty-

wie szeroko pojętych ekoprogramów. 

Wiele krajów, w  tym Polska pracuje 

nad spisem elementów, jakie winny 

znaleźć się na liście ekoprogramów 

realizowanych w przyszłej perspekty-

wie. Dotychczasowe doświadczenia 

wskazują na znaczne zróżnicowanie 

natury geograficznej i  klimatycznej 

rolnictwa poszczególnych krajów 

członkowskich UE, a zatem zróżnico-

wanych elementów realizowania eko-

programów. Zróżnicowanie to winno 

być uwzględnione w  ogólnym planie 

Niemiec. Wspomnieć tu należy, że od  1 

lipca 2020 r. prezydencję w UE objęły 

Niemcy. Pan Rolf Barbach w  swojej 

prezentacji zasugerował, by w  ra-

mach ochrony klimatu wyelimino-

wać z  dopłat bezpośrednich trwałe 

użytki zielone zmeliorowane, jako że 

tu następuje bardzo intensywna emi-

sja gazów cieplarnianych. Dla Polski 

i wielu innych krajów członkowskich 

trwałe użytki zielone zmeliorowane 

to najczęściej łąki torfowe. To w  ob-

rębie tych łąk i  pastwisk powstawał 

chów bydła mlecznego i  powstawały 

zakłady przetwórcze mleka.  Z  racji 

ograniczonego czasu na dyskusję 

(10 min.) pomysł ten został skryty-

kowany przez przedstawiciela rolni-

ków Finlandii. Głos zabrało jeszcze 

dwóch ekspertów w  sprawie warun-

ków GAEC – 9. Panu Pośpiechowi nie 

udzielono głosu z  racji ograniczeń 

Posiedzenie grupy roboczej 
„Płatności bezpośrednie 
i zazielenienie”
W dniu 9 września 2020 r. Copa i Cogeca zorganizowała posiedzenie członków grupy roboczej „Płatno-
ści bezpośrednie i zazielenienie” w formie video-konferencji. W posiedzeniu tym NSZZ RI „Solidarność” 
reprezentował Jerzy Pośpiech.

strategicznym WPR. Dotychczaso-

we doświadczenia poszczególnych 

krajów członkowskich jasno wska-

zują na dopasowanie poszczegól-

nych elementów 

e ko p r o g r a m ó w 

do istniejących 

warunków po-

s z c z e g ó l n y c h 

krajów. Z  racji 

o g r a n i c z o n e g o 

czasu posiedze-

nia omówiono 

w  skrócie proces 

legislacyjny dotyczący WPR po 2020 

r. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na prezentację Pana Rolfa Burbacha, 

Kierownika Działu Koordynacji UE 

i  Prezydencji Rady UE z  Federalnego 

Ministerstwa Żywności i  Rolnictwa 
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czasowych. Druga  część posiedze-

nia poświęcona była  przygotowaniu  

do spotkania Grupy Dialogu Oby-

watelskiego w  Komisji Europejskiej, 

które odbyło się 10 września 2020 r. 

z  udziałem 18 przedstawicieli Copa 

Cogeca i  przedstawicieli środowisk 

ekologicznych. W  posiedzeniu brał 

udział również pan Jerzy Pośpiech. 

Spotkanie to odbyło się również 

w  formie wideo-konferencji. Z  racji 

trudności technicznych jedynym 

językiem był język angielski. Pod-

czas tego spotkania również przed-

stawiono prezentację przez p. Rolfa 

Burbacha. Przedstawiciel komisji 

europejskiej przedstawił założenia 

planu strategicznego WPR po 2020 r. 

z  uwzględnieniem jego finansowa-

nia. Z  wypowiedzi wynikało, że jed-

nym z  elementów warunkowości fi-

nansowania WPR w  poszczególnych 

krajach UE jest stan praworządności. 

Trudności techniczne nie pozwoliły 

na jakiekolwiek odniesienie się do 

tych stwierdzeń, Problemy technicz-

ne nie pozwoliły również na  dokoń-

czenie wideokonferencji i  zrealizo-

wanie planu spotkania.

W dniu 12 października 2020 roku 

zorganizowane zostało posiedzenie 

członków grupy roboczej „WPR”  Copa 

i  Cogeca w  formie wideokonferencji. 

Spotkanie poświęcone było omówie-

niu aktualnego stanu negocjacji Ko-

misji Europejskiej z  poszczególnymi 

krajami członkowskimi UE. Przed-

stawiono  również prezentację przez 

Pana Macieja Krzysztofowicza i Panią 

Anne-Katriny Bock z Wspólnego Cen-

trum Badawczego Komisji Europej-

skiej na temat przyszłości rolnictwa 

w  Unii Europejskiej. W  skrócie moż-

na stwierdzić, że Komisja Europej-

ska uwagę kieruje na gospodarstwa 

rodzinne, na produkcję żywności 

ekologicznej, na skracanie łańcucha 

dostaw w  relacji rolnik - konsument 

ostateczny. Dystrybucja poprzez cen-

tra handlowe nie jest wykluczona, 

jednak polityka UE winna iść w  kie-

runku produkcji żywności bez do-

datków przedłużających przydatność 

do spożycia. W  kolejnym punkcie 

przedstawiono sprawozdanie z głoso-

wań na sesji plenarnej nad Wspólną 

Polityką Rolną w  Parlamencie Euro-

pejskim. Punkt ten okazał się ważny 

z  racji podejścia posłów Parlamentu 

Europejskiego do problematyki rol-

nictwa w  poszczególnych krajach 

i  całej Unii Europejskiej. Prowadzą-

cy posiedzenie Pan Paolo Gouveia 

zwrócił się z  apelem do uczestników 

posiedzenia o  prowadzenie rozmów 

z  posłami do Parlamentu Europej-

skiego w  sprawach rolnictwa. Podsu-

mowano dotychczasowe prace zwią-

zane z  konsultacjami społecznymi 

w  związku z  pracami nad nowym 

WPR. Na posiedzeniu grupa przygo-

towała się również do posiedzenia  

Grupy Dialogu Społecznego, które 

odbyło się następnego dnia, czyli 13 

października 2020 r. również w  for-

mie wideokonferencji. 

W  tym posiedzeniu również 

uczestniczył p. Jerzy Pośpiech repre-

zentujący nasz związek „Solidarność 

RI”.  Otwarcia posiedzenia dokonał 

Komisarz ds. rolnictwa UE Pan Ja-

nusz Wojciechowski.  W  kolejnych 

punktach posiedzenia przedstawio-

na  została prezentacja dot. przyszło-

ści rolnictwa przez wspomnianych 

wcześniej przedstawicieli Wspólnego 

Centrum Badawczego. Przedstawio-

ne zostały również kilkuminutowe 

sprawozdania z  prac przygotowaw-

czych w  państwach członkowskich 

dotyczące planów strategicznych 

WPR. Podczas posiedzenia był czas na 

zadawanie pytań. Pan Jerzy Pośpiech 

zadał pytanie dotyczące propozycji 

KE w  sprawie procentowego udziału 

płatności II filara do działań rolnośro-

dowiskowych. W  dotychczasowej 

dyskusji padały propozycje 20 % lub 

30% udziału w  płatnościach bezpo-

średnich, padały również stwierdze-

nia warunkowości wypłat.  Podczas 

odpowiedzi przedstawiciel KE po-

twierdził różne stanowiska co do 

procentowego poziomu dopłat, lecz 

ostateczna decyzja jeszcze nie zapa-

dła. Co do warunkowości składników 

dopłat bezpośrednich nie udzielono 

jednoznacznej odpowiedzi, tłuma-

cząc, że jest wiele rozbieżności w po-

dejściu poszczególnych krajów w  tej 

kwestii. 
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Christine Lambert – przewodni-
cząca z francuskiej organizacji FNSEA 
(Narodowa Federacja Gospodarstw 
Rolnych) wygrała wybory na prezy-
denta COPA. Pani Christine Lambert 
będzie kierować pracami COPA przez 
najbliższe dwa lata.

Lambert obejmuje funkcję w kluczo-
wym momencie, gdyż w  najbliższych 
miesiącach zapadną ważne decyzje 
poczynając od budżetu Unii i  przyszłej 
WPR. Wraz z  zespołem nowo wybra-
nych wiceprzewodniczących, Christia-
ne Lambert zastąpi Joachima 
Rukwieda (DBV, Niemcy), 
który stał na czele organizacji 
przez ostatnie dwa lata.

Po ogłoszeniu wyników 
wyborów Christiane Lam-
bert powiedziała:  „Zaufanie, 
jakim obdarzyli mnie moi eu-
ropejscy koledzy jest dla mnie 
zaszczytem. Jestem jednak 
świadoma odpowiedzialności 
spoczywającej na tej Prezyden-
cji. Rolnicy z  całej Europy są 
zaniepokojeni, a  wiele kwestii 
jest niejasnych. W  najbliższej 
przyszłości musimy znaleźć 
wspólne odpowiedzi na szcze-
blu UE -czy to na pytania zwią-
zane z WPR, strategią „od pola 
do stołu”, Zielonym Ładem, brexitem czy 
też planem ożywienia gospodarczego. Je-
stem przekonana, że rolnictwo ma strate-
giczne znaczenie dla Europy  –  co stało 
się jeszcze jaśniejsze w  wyniku kryzysu 
COVID-19. Europa musi wrócić do swoich 
ambicji rolniczych”.

Christiane Lambert, producentka 
trzody chlewnej z departamentu Maine 
i Loara powiedziała, że będzie kontynu-
ować dzieło swojego poprzednika, Jo-
achima Rukwieda, który z dumą bronił 
interesów europejskich rolników. Nowa 
przewodnicząca Copa wymieniła naj-
ważniejsze priorytety, którymi zajmie 
się podczas swojej kadencji, poczynając 
od godziwych zarobków dla rolników, 
które są jej zdaniem warunkiem wstęp-
nym do realizacji  „wielce ambitnych ce-

Nowym Prezydentem 
Copa została wybrana Christiane Lambert

lów UE, które czasem wydają się nieosią-
galne”.

Na temat Zielonego Ładu Christiane 
Lambert rzekła: „W Copa jesteśmy pewni, 
że europejskie rolnictwo może być zara-
zem produktywne, konkurencyjne i zrów-
noważone. WPR i  Zielony Ład muszą 
ustanowić cel dotyczący produkcji w UE, 
by zagwarantować, że każdy, na każdym 
rynku i z każdym budżetem będzie miał 
dostęp do żywności - musimy być nieskazi-
telni w odniesieniu do identyfikowalności 
i  wymagań zdrowotnych. Europa musi 

chronić produkcję i  nie spychać sektora 
rolnego na drogę jej ograniczenia”.

Przewodnicząca wspomniała, że 
interesuje ją koncepcja otwartej strate-
gicznej autonomii, która została przed-
stawiona przez byłego komisarza ds. 
handlu, Phila Hogana, jako spójniejsze 
podejście do obrony europejskiego 
modelu produkcji. Na zakończenie 
powiedziała, że będzie walczyć z  błęd-
nymi założeniami i  niekorzystnym wi-
zerunkiem rolników na szczeblu UE, 
apelując o dialog z wszystkimi stronami 
zainteresowanymi, również tymi kryty-
kującymi rolnictwo. Christiane Lambert 
będzie współpracowała z  następujący-
mi sześcioma wiceprzewodniczącymi, 
którzy również zostali wybrani w  dniu 
dzisiejszym: Tim Cullinan (IFA, IE), Pal-

le Borgström (LRF, SE), Massimiliano 
Giansanti (Confagricoltura, IT), Pedro 
Gallardo (ASAJA, ES), Mladen Jakopović 
(HPK, HR), Roomet Sõrmus (EPKK, EE).

Ustępujący przewodniczący Jo-
achim Rukwied powiedział:  „Te trzy 
lata były trudne dla całej społeczności 
rolniczej. Wspólnie udało nam się wiele 
osiągnąć. Udało nam się wywalczyć sta-
bilny budżet dla rolnictwa i jako rolnicy 
wnieśliśmy naszą wiedzę do negocjacji 
w  sprawie przyszłej WPR. Całkiem nie-
dawno kryzys   COVID-19 pokazał nam, 

że bez europejskich rolników 
nie można zapewnić stabil-
nych i bezpiecznych dostaw 
żywności. Trzeba położyć na 
to nacisk w  ramach dysku-
sji na temat Europejskiego 
Zielonego Ładu. Jestem prze-
konany, ze moja następczyni 
Christiane Lambert świetnie 
wywiąże się ze swojej roli. 
Życzę jej powodzenia. Wraz 
z  wiceprzewodniczącymi 
i całą rodziną COPA na pew-
no będzie one głosem, na jaki 
zasługują europejscy rolni-
cy”.

W  imieniu Niezależne-
go Samorządnego Związku 
Zawodowego Rolników In-

dywidualnych „Solidarność” Przewod-
nicząca Związku wystosowała list gratu-
lacyjny, w  którym życzy Pani Christine 
Lambert sił i  wytrwałości w  pełnieniu 
funkcji Prezydenta COPA w niełatwych 
dla europejskiego rolnictwa czasach, de-
klarując jednocześnie wsparcie dla dzia-
łań na rzecz wzmocnienia roli rolnictwa 
i pozycji samych rolników w Unii Euro-
pejskiej, a  także na rzecz wyrównania 
konkurencyjności wszystkim rolnikom 
w  ramach Wspólnoty. Przewodniczą-
ca podkreśliła, że jest przekonana,  iż 
w  obliczu wyzwań jakie stoją przed 
nami w  najbliższym czasie, związanych 
z  trudnymi negocjacjami dotyczącymi 
przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i tzw. 
„Zielonego ładu” będzie Pani z  dumą 
broniła interesu europejskich rolników.






