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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do ministra rolnictwa i rozwo-
ju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 
W trakcie transmisji meczów piłkarskich Euro 2012 prowadzona jest dziwna akcja reklamowa ministra 

rolnictwa Marka Sawickiego, który w spotach prezentowanych w telewizji publicznej w przerwach meczów 
zachwala korzyści, jakie polska wieś i rolnicy osiągnęli dzięki funduszom rolnym UE. 

Prosimy Pana Ministra Rolnictwa o wyjaśnienia. 
Po pierwsze, jaki jest cel tej akcji reklamowej, jakie ma ona przynieść efekty, kogo Pan Minister chce za-

chęcić i do czego? Czy na unijne fundusze rolnicze brakuje chętnych i trzeba zachęcać Polaków, aby z tych 
funduszy korzystali? 

Po drugie, dlaczego akcja prowadzona jest w czasie transmisji z meczów Euro 2012 wobec największej 
widowni i w najdroższym czasie reklamowym, przy czym widownia ta niekoniecznie jest szczególnie zwią-
zana z problematyką rolniczą? 

Po trzecie, jaki jest łączny koszt tej akcji reklamowej, kto tę akcję przygotował, czy był prowadzony prze-
targ na jej realizację, a także z jakich funduszy ta akcja promocyjna jest finansowana? 

Po czwarte, czy nie uważa Pan Minister, że zachwalanie rzekomego dobrobytu, w jakim żyje polska wieś, 
jest zachwalaniem nieprawdy, w rzeczywistości bowiem sytuacja gospodarcza polskiej wsi jest bardzo trud-
na? 

Po piąte, czy Pan Minister zdaje sobie sprawę, że takie zachwalanie dobrobytu polskiej wsi wobec opinii 
publicznej w Polsce, a także zewnętrznych obserwatorów jest szkodliwe dla walki o niezbędne dla rozwoju 
polskiej wsi fundusze? Skoro bowiem sytuacja jest tak dobra, to trudno liczyć na akceptację potrzeby zwięk-
szania bądź choćby tylko utrzymania nakładów na rozwój wsi przez zarówno polską opinię publiczną, jak 
i przede wszystkim naszych partnerów w Unii Europejskiej. 

Do Pana Premiera Donalda Tuska zwracamy się z pytaniem, czy akceptuje tego rodzaju kampanię rekla-
mową ministra Sawickiego, której jedynym praktycznym celem wydaje się promocja jego własnej osoby. 
Czy akceptuje Pan Premier wydatkowanie znacznych, prawdopodobnie wielomilionowych, środków publicz-
nych na lansowanie się ministra w czasie największej w dziejach Polski imprezy sportowej? 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Krzysztof Słoń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




