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<Drodzy (Rołnicy, 
Szanowni (Państwo, 

(Dożynki to święto połskjej wsi, święto radości jednoczące całą rofniczą współnotę. To długowieczna 
tradycja, a o6szaty wiejskie to nasza narodowa duma, 6ogactwo i 6ardzo ważny fiłar naszej 
gospodarki. (Dożynki przypominają nam, że dzięki ciężkiej pracy rołnika codziennie trafia na stoły 
naszych domów po Cs ki chłe6 i owoce poCskiej ziemi. 
Nie bez powodów o rołnikach mówił nasz 'Wiełkj (RodakL— Jan (pawełII: 
„Oddaję Hołd spracowanym rękom połskiego rołnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi 
wydo6ywały cfiCe6 dła kraju, a w chwilach zagrożenia 6yły gotowe tej ziemi strzec i 6ronić". 

Stały rozwój terenów wiejskich jest jednym z priorytetów naszego rządu, jaki całego o6ozu 
Zjednoczonej (Prawicy. Jestem przekonany, że 6ez siłnego sektora rołnego nie ma sprawiedłiwej 
i óezpiecznej (PoCski, gdyż rołnika to zawód szczegółny — od jego ciężkiej pracy załeżą nie tyłko 
podstawy egzystencji narodu, ałe też pomyśłny rozwój całego państwa. (Dłatego dążymy do tego, 6y 
po Cs kie rołnictwo 6yło jeszcze 6ardziej nowoczesne, rentowne oraz konkurencyjne. 'Wdrażamy 
kołejne programy rozwojowe, a nasz rząd zdecydowanie zaSiega o interesy połskich rołnikpw na 

forum unijnym. Jednocześnie rozumiemy, że rołnictwo, jak^żaden inny sektor gospodarki, narażone 
jest na niekorzystne zjawiska atmosferyczne. czasie uóiegłorocznej suszy zapewniłiśmy 
największą w tej dziedzinie pomoc w (Europie, a jednocześnie najwyższą w historii (połski-
Zapewniam, że również w tym roku państwo połskie stanie na wysokości zadania na miarę potrze6 
i oczekiwań rołnikpw oraz sadowników. 

Jesteśmy dumni z połskiej zdrowej i smacznej żywności trafiającej na stoły całego świata, 
spełniającej najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. To nasza narodowa marka i duma. To właśnie 
owoce 'Waszej pracy pełnią rotę najłepszych am6asadorów (Połski na świecie. 

(Drodzy Rołnicy, Szanowni (Państwo, życzę zdrowia i pomyśłności 'Wam wszystkim, 
'Waszym rodzinom i najółiższym. Szczerze z serca dziękując za całoroczny trud i wytrwałość. Niech 
uzyskiwane przez 'Was płony 6ędą zawsze o6fite i niech przynoszą radość i satysfakcję. 
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