
Sprawozdanie z działalności SEKRETARIATU ds. ROLNICTWA
    za okres od 12.12.1998 do 12.12.1999 r.

SEKRETARIAT ds. ROLNICTWA powołany został do działania 20 lutego 1999r. przez
Polskie Stowarzyszenie Morskie i Gospodarcze, Akcję Katolicką Diecezji Sandomierskiej i
Fundację Uniwersytecką w Stalowej Woli (Zał. nr 1).

Zgodnie z załoŜeniami programowymi (zał. Nr 2) przedstawionymi juŜ 12 marca zespół
organizacyjny Sekretariatu wytyczył kierunki działań, które w rzeczywistości obejmują całokształt
spraw związanych z sytuacją rolnictwa - i ośrodków wiejskich w Polsce.

Płaszczyzną wymiany poglądów, oceny sytuacji i poszukiwania rozwiązań stanowią niemal
comiesięczne konferencje naukowe organizowane w Stalowej Woli od 18 września 1998r.
przeprowadzane przy udziale przedstawicieli Parlamentu i samorządów lokalnych.

W okresie sprawozdawczym problem rolnictwa omówiono w 66 wystąpieniach (zał. Nr 3),
które dotyczyły oceny:
- bezpośredniej produkcji zboŜowej, hodowli, sadownictwa czy pszczelarstwa
- przemysłu rolno spoŜywczego, rybołówstwa, energetyki
- finansowania, systemów finansowych, podatków, sieci handlowej
- oświaty

Elementy te ujęte zostały w aspekcie wpływu przekształceń własnościowych,
restrukturyzacji,  interesu narodowego i rodzinnego, na tle umów międzynarodowych, wpływu i
zakresu  interesów obcych, roli Unii Europejskiej i globalizmu. Wskazywano równieŜ na szanse w
przyszłości i znaczenie integracji środowisk.

Na kolejnych 12 odbytych juŜ konferencjach poddano więc wyjątkowo wnikliwej analizie
całokształt problemów  związanych z rolnictwem w  Polsce w kontekście przemian ustrojowych  i
gospodarczych w Polsce i Europie. Referaty z konferencji przeprowadzonych w dn. 12 grudnia 98 i
16 stycznia.99 wydano w broszurach staraniem Fundacji „Nasza Przyszłość” ze Szczecinka.
Konferencje z dn. 20 lutego i 11 kwietnia transmitowano w „RM” a z konferencji z dn. 23 maja, 27
czerwca, 29 sierpnia i 26 września transmitowano w Radio Maryja rozmowy w programie dla
rolników.

Z konferencji z dn. 16 stycznia, 26 września i 12 grudnia 1999 r. wydano Oświadczenia
skierowane do władz RP. Przewodniczący Sekretariatu dr inŜ. J. Zalasiński wraz
wiceprzewodniczącym dr B. Ślusarczykiem często uczestniczą w sesjach Parlamentu i biorą czynny
udział w pracy nad ustawą o rolnictwie ekologicznym.

Podejmując się wysiłku na rzecz poprawy warunków na polskiej wsi Sekretariat ds.
Rolnictwa dokonał - dnia 11 kwietnia 1999r. w bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli - Aktu
Zawierzenia Matce Najświętszej spraw rolnictwa i Sekretariatu.

Zespół organizacyjny jednoznacznie stwierdza, iŜ tematem tym zajmowało się grono
wyjątkowo kompetentnych i szczerze zaangaŜowanych osób, którym leŜy na sercu poprawa sytuacji
w rolnictwie i sprawa przyszłości narodu Polskiego.

Pierwszego powaŜniejszego podsumowania wyników dotychczasowych spotkań podjęto się
w dniach 14-16 maja. Podczas trzydniowego seminarium w Toruniu kilkudziesięciu naukowców
dokonało pierwszej próby sformułowania aktualnego programu dla Rolnictwa i Gospodarki
śywnościowej. Wyniki tych prac zreferował kpt. Zbigniew Sulatycki 23 maja. Kolejnego
podsumowania dokonano w sprawozdaniu dnia 27.06.99 r.

 Wszystkie wypowiedzi - zarówno te bezpośrednie jak i poprzez ankiety rozprowadzone
przez Sekretariat - przedstawicieli związków rolniczych, naukowców z dziedziny rolnictwa,
parlamentarzystów, polityków zarówno narodowych, centroprawicowych jak i lewicowych,
bankowców, przedstawiciele Izb Rolniczych,   przedstawicieli takich instytucji jak np. NIK,
rolników i mieszkańców miast osób duchownych i Akcji Katolickiej wykazują tylko niewielkie
rozbieŜności co do oceny sytuacji i stosunkowo nieduŜe co do sposobów wyjścia z obecnych
trudności.



To upowaŜnia Sekretariat do podkreślenia następującej sprawy: problemem najistotniejszym
jest kwestia etyczno - prawna.

Z wszystkich analiz i wypowiedzi przebija się najwyraźniej problem braku dofinansowania
rolnictwa, utrudnień w dostępie do rynku przejawiający się nieprzyjaznym człowiekowi systemem
prawnym

Potwierdzają się słowa Feliksa Konecznego, iŜ: „Dla społeczeństw nie ma bowiem
cięŜszego nieszczęścia, od zniesienia prawa krajowego, a narzucenia obcego; nie ma nic
gorszego, jak nie móc rządzić się "prawem własnym", ale nie ma teŜ większej nikczemności  i
zbrodni, jak pozbawiać ludności prawa rodzimego.

Etyka i prawo są w dziejach cywilizacji sprzęŜone ściśle. Niezgodność ich stanowi zawsze
klęskę publiczną”.  W kończącym się drugim tysiącleciu zagadnienie: stosunek etyki a prawa jest,
nadal w świecie, płaszczyzną wielkiego starcia.

Dlatego Sekretariat docenia w szczególny sposób pomoc której udziela organizatorom
konferencji Polskie Stowarzyszenie Prawników Katolickich, reprezentowane przez mecenasa
Tadeusza Szymańskiego. Dzięki tej współpracy osiągniemy nasze zamierzenia.

Obok grupy ekspertów z dziedziny Ŝywienia i jej produkcji będziemy mogli poddać ocenie i
powaŜnej krytyce kaŜdy akt prawny naszego Sejmu aby mogły spełnić się słowa Ojca Świętego
wypowiedziane w Zamościu, które skierował do nas, ale szczególnie z myślą o polskich rolnikach:
" Jak ziemia wydaje swe polony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, Ŝe się
rozpleni sprawiedliwość" (Iz. 61,11).

Na koniec 1999r. Sekretariat ds. Rolnictwa działa w poszerzonym składzie (zał. Nr 4),
a pierwsza konferencja w roku 2000 odbędzie się w dniu 30 stycznia.

Prezes Akcji Katolickiej
Diecezji Sandomierskiej

    Stanisław Krupka


