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Wspomnienie o Prezydencie

LECHU KACZYŃSKIM
W większości społe-

czeństwa Prezy-
dent Lech Kaczyń-
ski kojarzony jest 
przede wszystkim  

z wielką europejską, a nawet świa-
tową polityką. Był zwolennikiem idei 
Trójmorza i integracji krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Popierał 
polską akcesję do Unii Europejskiej, 
ale sprzeciwiał się jej „federalizacji”. 
Należy jednak podkreślić, że Prezy-
dent Lech Kaczyński ze szczegól-
nym zaangażowaniem interesował 
się polskim rolnictwem, a także 
problemami wsi i możliwościami jej 
rozwoju. O tym powinni pamiętać 
zwłaszcza doradcy, rolnicy oraz lu-
dzie działający na rzecz rolnictwa. 
Lech Kaczyński wielokrotnie wypo-
wiadał się pozytywnie o Wspólnej 
Polityce Rolnej Unii Europejskiej. 
Jego zdaniem Polska, jako duży kraj 
rolniczy, powinna odgrywać ważniej-
szą rolę w tworzeniu polityki rolnej 

UE. Rolnictwo, które pełni szereg 
ważnych funkcji gospodarczych  
i społecznych, ma prawo, zdaniem 
Prezydenta, oczekiwać wsparcia 
ze strony państwa. Pomoc ta po-
winna koncentrować się przede 
wszystkim na zapewnieniu warun-
ków rozwojowych, pozwalających 
partycypować w dostępie do dóbr 
cywilizacyjnych, w wyrównywaniu 
szans rozwojowych mieszkańców 
wsi oraz zapewnieniu im godziwych, 
zdywersyfikowanych źródeł docho-
du. Zdaniem Lecha Kaczyńskiego do 
najistotniejszych zadań w tym zakre-
sie należy wyrównanie szans edu-
kacyjnych dzieci i młodzieży na wsi, 
zapewnienie im takiego samego jak  
w miastach dostępu do infrastruk-
tury technicznej i społecznej (np. 
do szerokopasmowego internetu), 
a także na wspieraniu rozwoju wie-
lofunkcyjnego, w którym realizowane 
byłyby zarówno dotychczasowe, jak 
i nowe funkcje obszarów wiejskich. 

Prezydent Lech Kaczyński w wielu 
swoich wystąpieniach dawał wyraz 
przekonaniu, że rozwój Polski nie 
może opierać się tylko na wspie-
raniu największych metropolii, ale 
musi uwzględniać także interes wsi  
i małych miast. Obszary wiejskie 
oraz rolnictwo powinny także otrzy-
mać istotne wsparcie w ramach so-
lidaryzmu społecznego. Prezydent 
Lech Kaczyński podejmując wiele 
inicjatyw na rzecz polskiej wsi po-
wołał  2 kwietnia 2009 roku Radę  
ds. Wsi i Rolnictwa, w której za-
siedli rolnicy, samorządowcy oraz 
naukowcy związani z rolnictwem. 
Wśród najważniejszych celów po-
wołania Rady wymieniono zmniej-
szanie dysproporcji rozwojowych 
między miastem a wsią. Prezydent 
chciał być moderatorem debaty pu-
blicznej nad stanem polskiej wsi  
i rolnictwa oraz współtwórcą ponad-
partyjnych strategicznych rozwiązań 
na przyszłe lata. Ważną inicjaty-



wą Prezydenta był zorganizowany  
20 maja 2009 roku w Pałacu Prezy-
denckim „szczyt rolniczy”. W czasie 
jego obrad najważniejsi przedstawi-
ciele świata rolniczego, nauki rolni-
czej, instytucji wsparcia rolnictwa, 
samorządów i organizacji pozarzą-
dowych, a także przedstawiciele rzą-
du debatowali nad stanem polskiego 
rolnictwa, głównymi problemami 
obszarów wiejskich oraz możliwy-
mi scenariuszami rozwojowymi na 
najbliższe lata. Prezydent, pragnąc 
choć w sposób symboliczny oddać 
szacunek pracy na roli, w 2009 roku 
podjął decyzję o ponownym reakty-
wowaniu Dożynek Prezydenckich. 
Są one nawiązaniem do tradycji 
wprowadzonej w 1928 roku przez 
prezydenta Ignacego Mościckiego.

10 listopada 2018 roku, w 8 roczni-
cę katastrofy smoleńskiej i 8 miesię-
cy po odsłonięciu pomnika jej Ofiar  
w Warszawie odbyły się uroczysto-
ści odsłonięcia pomnika Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego. Uroczy-
stości miały wyjątkowy i podniosły 
charakter oraz oprawę z udziałem 
najwyższych władz państwowych: 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Mar-
szałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, 
Premiera RP Mateusza Morawiec-
kiego oraz Prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego i innych oficjeli. Wie-
czorem w Bazylice Archikatedralnej 
odprawiona została msza św. w in-
tencji Ofiar katastrofy smoleńskiej  
i Marsz Pamięci na Plac Piłsudskie-
go, gdzie po okolicznościowych 
przemówieniach odsłonięto pomnik 
Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go. Aktu tego dokonali wspólnie  
Prezydent RP, Prezes PIS oraz Marta 
Kaczyńska – córka Lecha Kaczyń-
skiego.

W tej podniosłej chwili nie zabra-
kło także reprezentacji Śląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Częstochowie. Zapaliliśmy znicze.  
PAMIĘTAMY!

ADAM WALASEK

Dział Technologii Produkcji  
Rolniczej i Doświadczalnictwa

Fot. ADAM WALASEK 
www.prezydent.pl


