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Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o II ogólnopolskim, 

amatorskim konkursie filmowym pn.: „Świat się kręci wokół wsi”. Moją intencją – jako 

Organizatora Konkursu – jest pokazanie i ugruntowanie w społeczeństwie pozytywnego 

wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Partnerami w organizacji konkursu są Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Poprzez organizację konkursu pragniemy przedstawić rolników jako osoby dumne z tego, 

że mogą wykonywać pracę na roli i przyczyniać się w ten sposób do zapewnienia 

bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Chcemy zaprezentować także sylwetki młodych 

ludzi, zwłaszcza uczniów i absolwentów szkół rolniczych, którzy odważnie podejmują 

działania i dokonują świadomych wyborów życiowych związanych z działalnością rolniczą. 

Również polska wieś, rozwijająca się dynamicznie dzięki funduszom unijnym, powinna być 

promowana jako miejsce, w którym można prowadzić satysfakcjonujące życie i spełniać 

się zawodowo.

Rolnik to zawód zasługujący na wyjątkowy szacunek społeczeństwa. Nasze życie 

i bezpieczeństwo zależą w dużej mierze od efektów ciężkiej pracy rolników. Zrozumieliśmy 

to szczególnie w dobie pandemii i w czasie toczącej się obecnie wojny w Ukrainie. 

Ograniczenia wynikające z tych wydarzeń, w tym szczególnie przerwane łańcuchy dostaw, 

zwiększają jeszcze bardziej zależność społeczeństwa od wytwórców produktów rolnych, 

szczególnie od wytwórców lokalnych.

Serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w kampanię promocyjną 

konkursu. Z całą pewnością przyczyni się to do wzrostu zainteresowania tym projektem.
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Uczestnicy konkursu, tj. młodzież mieszkająca na wsi oraz młodzi rolnicy, a także 

Odbiorcy ich filmów będą mogli spojrzeć na przestrzeń wiejską przez pryzmat obiektywu.1 

Mam nadzieję, że perspektywa widza wzmocni ogólne przekonanie, że życie na wsi 

ma wiele pozytywnych aspektów, a filmowe opowieści o życiu na obszarach wiejskich 

staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. Filmy pokażą wieś jako przyjazne miejsce 

do życia i rozwoju zawodowego, a rolnika jako wszechstronnego człowieka, który może 

zbudować swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Uprzejmie proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej informacji, którą 

przesyłam w załączeniu. Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy w stanie wspólnie 

dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych Uczestników konkursu i Odbiorców 

ich prac, przez co wspólnie przyczynimy się do ocieplenia wizerunku wsi i rolnika. 

W przypadku pytań proszę o kontakt na adres skrzynki e-mail:  

konkurs.filmowy@minrol.gov.pl.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Norbert Kaczmarczyk
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. ogłoszenie o Konkursie
2. infografika
3. logotyp w formacie jpg
4. logotyp ARiMR
5. logotyp KOWR

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

1 Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną opublikowane w serwisie YouTube na kanale Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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