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Szanowni Państwo Dyrektorzy! 

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród Uczniów i Absolwentów 

Szkół Rolniczych 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.

Pragnę zachęcić młodych ludzi mieszkających na obszarach wiejskich do udziału 

w konkursie i przedstawienia filmowej opowieści o ich życiu na wsi i pasjach, które 

realizują. Niech ich opowieści staną się inspiracją dla innych w poszukiwaniu swojego 

miejsca na Ziemi i pokażą wieś jako miejsce, w którym warto żyć i pracować.

Dlatego proszę Państwa o aktywne włączenie się w kampanię promocyjną konkursu. 

Dzięki szerokiemu uczestnictwu w konkursie zarówno Autorzy jak i Odbiorcy 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.

1 Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną opublikowane w serwisie YouTube na kanale Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Doświadczenia z I edycji konkursu wykazały, że młodzież szkolna potrzebuje nie tylko 

zachęty do wzięcia udziału w konkursie, ale również wsparcia nauczycieli. W związku 

z tym proszę Państwa Dyrektorów o zachęcenie nauczycieli, aby zainteresowali Uczniów 

ideą konkursu i wyjaśniali im wątpliwości wynikające z wymagań konkursowych. 

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

konkurs.filmowy@minrol.gov.pl.

Uprzejmie proszę o opublikowanie informacji o konkursie na stronach internetowych szkół, 

zapoznanie Uczniów z moim listem skierowanym do nich oraz o zachęcanie młodzieży 

do udziału w tym wydarzeniu w inny skuteczny sposób. Z całą pewnością przyczyni się 

to do wzrostu zainteresowania tym projektem. 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 poważaniem

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

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