
Czy w obecnych czasach, kiedy najważniejsze jest przetrwanie pandemii ludzie 
wreszcie zrozumieją jak wiele zawdzięczają rolnikom? Teraz, kiedy nagle okazuje się 
jak bez wielu dotąd wydawało się niezbędnych rzeczy można żyć, jedno jest pewne – 
nie da się przeżyć bez wody i żywności. Ale czy to zrozumieją wszyscy malkontenci, 
krytycy i wszelkiej maści uzdrowiciele Świata i przyrody? 

My w redakcji wiemy jak bardzo ludzkość zależy od tych, którzy sieją, nawożą, chronią, zbierają, składają w sto-
dołach, magazynach, silosach, jak karmią zwierzęta, dostarczają jaj, mięsa i mleka, jak przetwarzają żywność i two-
rzą świeże, dobre i zdrowe produkty.

Obecna sytuacja uwypukla jak bardzo ten łańcuch od pola do stołu musi być mocny i jak bardzo nie może zabrak-
nąć każdego ogniwa, zwłaszcza tego pierwszego – pola. Ale samo pole, sady, szklarnie, obory, kurniki, chlewnie 
niewiele znaczą bez głowy i rąk Rolnika. Bez jego umiejętności, przedsiębiorczości, gotowości podejmowania ryzyka 
i determinacji – także teraz w obliczu zagrożenia, czyhającego na każdego. I jakkolwiek byśmy tego nie nazwali: 
uprawa, produkcja, chów czy hodowla – efektem pracy każdego rolnika, żyjącego w symbiozie z Naturą, jest żyw-
ność! I właśnie za produkcję tej dobrej i zdrowej żywności,  . 

Niech wreszcie konsumenci na całym Świecie zrozumieją co znaczy komfort pełnego talerza, jak bardzo nawet 
siedząc w domu mogą mieć pewność, że będą mieli co zjeść. Niech wreszcie zrozumieją, komu to zawdzięczają! 

Życzymy sobie nawzajem zdrowia, a nie sytości, bo sytość stała się tak powszechna, że nie trzeba się o nią mar-
twić.  I to właśnie zawdzięczamy rolnikom! 

My dziękujemy jako ludzie zaangażowani w całym szeroko pojętym sektorze rolno-spożywczym, we wszystkich 
branżach okołorolniczych, w branży przetwórczej, w handlu, ale przede wszystkim dziękujemy właśnie jako konsu-
menci.

Każdy potrzebuje klienta w tym powiązanym gospodarczo świecie. I zwłaszcza teraz w czasach kryzysu, którego 
rozmiary i czas trwania tak trudno przewidzieć, musimy Wszyscy wykazać się gospodarczą solidarnością, uczciwo-
ścią i wzajemnie się wspierać. Zachęcamy: przyłączcie się do naszej akcji - . 

W top agrar Polska robimy co możemy, by w tych trudnych czasach dostarczać rzetelnej informacji oraz praktycz-
nych rozwiązań rolnikom oraz wszystkim zaangażowanym w obsługę szeroko pojętego sektora rolnego. Stwarzamy 
platformę kontaktu dla firm produkujących środki do produkcji, firm handlowych i obsługujących rolnictwo, by każdy 
mógł skutecznie dotrzeć do swojego klienta. Chcemy wspólnie pomóc uporać się z trudnościami tego kryzysu. 

 Bo to od nich – ale także od Wszystkich, którzy obsługują ten sektor – zależy dziś gwarancja 
bezpieczeństwa żywnościowego. A to jest fundamentem przetrwania i pokoju, także – a może przede wszystkim – 
w czasach tej groźnej pandemii. 

 Osobiście z całego serca Dziękuję Rolnikom!
 Bądźcie ostrożni i pozostańcie zdrowi! 
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          Redaktor naczelny 


