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Drodzy Dyrektorzy! Drodzy Uczniowie! 

W dniu 26 maja 2021 roku został ogłoszony ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pn. „Świat 

się kręci wokół wsi”. Moją intencją – jako Organizatora Konkursu – jest wzmocnienie 

pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika, gdyż to nikt inny jak rolnicy zapewniają 

nam bezpieczeństwo żywnościowe. Poprzez przekaz filmowy można pokazać polską wieś jako 

miejsce, które inspiruje młodych ludzi do podejmowania nowych wyzwań. Pokażmy razem, 

że warto związać swoją przyszłość z obszarami wiejskimi.

Młodzi ludzie mieszkający na wsi są dzisiaj głównymi bohaterami otaczającej ich 

rzeczywistości. Swoimi wyborami kształtują przyszłość – nie tylko własną i środowiska, 

w którym żyją, ale także całego społeczeństwa. Rolnik to zawód zasługujący na wyjątkowy 

szacunek, ponieważ nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od efektów ciężkiej pracy 

rolników. Zrozumieliśmy to szczególnie w dobie pandemii, gdy ograniczenia z nią związane 

jeszcze bardziej zwiększają zależność społeczeństwa od wytwórców produktów rolnych. 

Dlatego bądźmy #SolidarnizRolnikami, bo wiele im zawdzięczamy.

Serdecznie zapraszam Was – młodych ludzi mieszkających na wsi – do przedstawienia filmowej 

opowieści o Waszym życiu i pasjach. Niech stanie się ona inspiracją dla innych w poszukiwaniu 

swojego miejsca na Ziemi. Pokażcie z własnej perspektywy swoją wieś i okolicę jako miejsce, 

w którym warto żyć i pracować.

Serdecznie zachęcam Dyrektorów Szkół Rolniczych do aktywnego włączenia się w kampanię 

promocyjną Konkursu poprzez rozpowszechnianie informacji o Konkursie wśród Uczniów 

i Absolwentów. Z całą pewnością przyczyni się to do wzrostu zainteresowania tym projektem.

Dzięki udziałowi w Konkursie Uczestnicy będą mogli spojrzeć na swoje miejsce w przestrzeni 

wiejskiej przez pryzmat obiektywu co z pewnością pomoże im spojrzeć na ich małe ojczyzny 

z zupełnie nowej perspektywy. Natomiast Odbiorcy filmów zobaczą wieś jako przyjazne miejsce 



do życia i rozwoju zawodowego, a w rolniku dostrzegą wszechstronnego człowieka, który może 

zbudować swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Uprzejmie proszę o opublikowanie na stronach internetowych szkół załączonej informacji oraz 

o zachęcanie młodzieży do udziału w Konkursie w inny skuteczny sposób. Dzięki Państwa 

zaangażowaniu będziemy w stanie wspólnie dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych 

Uczestników Konkursu i Odbiorców ich prac, przez co przyczynimy się do ocieplenia wizerunku 

wsi i rolnika.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Puda
Minister
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