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Od Redakcji Nr 1(57)/2009

Szanowni Państwo,

W bieżącym numerze „WiD” nawiązujemy w wio-
dącym artykule prof. Franciszka Kapusty „Szkoła 
Rolnicza w Czernichowie – 150 lat w służbie 
Polsce i jej wsi” do wspaniałych tradycji rozwoju 
oświaty i postępu rolniczego na ziemiach polskich 
w pierwszej połowie XIX wieku. Polska w owym 
okresie znajdowała się pod zaborami, jednakowoż 
z inicjatywy Towarzystwa Gospodarki we Lwowie, 
Towarzystwa Rolniczego w Krakowie w połowie XIX 
wieku powstały dwie szkoły rolnicze, w Dublanach 
koło Lwowa i w Czernichowie koło Krakowa. Szkoła 
Rolnicza w Czernichowie to obecnie najstarsza szkoła 
rolnicza w Polsce.

Do I wojny światowej na terenie zaboru austriackiego 
rozwój oświaty i postępu rolniczego był kreowany 
przez te dwie placówki: przez Dublany (szkolnictwo 
typu wyższego) i szkołę w Czernichowie (szkolnictwo 
średnie). Przez 150 lat, jak formułuje to prof. Ka-
pusta, Szkoła Rolnicza w Czernichowie pozostawała 
w służbie Polsce. I nie ma w tym cienia przesady, 
w dużym stopniu wykładowcami w tej placówce byli 
profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy 
łączyli swoje zajęcia z młodzieżą na Uniwersytecie 
z praktyczną nauką zawodu w Zasadniczej Szkole 
Rolniczej w Czernichowie.

Wielu absolwentów tej wspaniałej szkoły zostało na-
stępnie profesorami placówek naukowych i uniwer-
syteckich w okresie międzywojennym (1918–1939), 
a także po II wojnie światowej. Warto odnotować 
także chlubną kartę tej placówki z okresu II woj-
ny światowej, w czasie którym prowadzono tajne 
nauczanie dla młodzieży. Na kanwie tych tradycji 
możemy nadal sięgać do znakomitych wzorów.

Drugim artykułem tego samego autora jest opra-
cowanie o postaci-legendzie, nauczycielu szkoły 
w Czernichowie, inż. Walentym Wesołowskim. 
Inż. W. Wesołowski, jak wynika z treści artykułu, 
należał do grona najznakomitszych nauczycieli, był 
świetnym organizatorem, wielkiej klasy fachowcem 
(rolnikiem-praktykiem), wybitnym patriotą, wspania-
łym człowiekiem (kiedy czytamy o jego wyczynach 
ratowania od głodu więźniów obozów sowieckich). 
Niezwykle interesujący człowiek, bohater wojny, 
więzień hitlerowski i bolszewicki – tym życiorysem 
można by obdzielić wielu ludzi.

Do obchodów 150 rocznicy szkoły w Czernichowie 
(przypadającej w 2010 r.) będziemy na naszych 
łamach jeszcze nawiązywać.

Z aktualnych zagadnień odsyłamy Państwa do ar-
tykułu dr Wiesława Tomczyka „Energia przyszłości 
– odnawialne źródła energii”. W najbliższych latach 
pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych będzie 
w Polsce, a także w UE, sprawą priorytetową.

Polecamy także interesujący zestaw artykułów w dzia-
le Wielofunkcyjny Rozwój Obszarów Wiejskich.

Życzymy udanej lektury.
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1. Geneza powstania szkoły i jej działalność 
do 1918 r.

W XVIII wieku na ziemiach polskich panował po-
wszechny analfabetyzm pomimo, że według ustawy 
z 1774 r. w każdej gminie powinna być czynna trzy-
letnia szkoła zwana trywialną. Nauczycielami w tych 
szkołach zazwyczaj byli organiści i zwolnieni do re-
zerwy podoficerowie armii austriackiej. Nauczanie 
odbywało się przez pierwsze dwa lata w języku pol-
skim, a w trzecim roku w języku niemieckim. Nikt 
nie uczył rolnictwa właścicieli ziemskich, czeladzi fol-
warcznej ani chłopów pańszczyźnianych. Po uwłasz-
czeniu chłopów (1848 r.) majątki ziemskie zaczęły 
odczuwać brak rąk do pracy. Zachodziła potrzeba 
uzupełnienia kadr bardziej wydajnymi pracownika-
mi. Postulowano rozwój oświaty rolniczej. Stało się to 
tym ważniejsze, że istniały już szkoły rolnicze: na Wę-
grzech w Altenburgu założona w 1818 r., w Czechach 
i na Morawach oraz Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego 
w Dublanach k. Lwowa założona w 1856 r.

W ówczesnej Europie powstawały towarzystwa rol-
nicze, których działalność miała na celu podniesienie 
poziomu gospodarowania w majątkach ziemskich. Na 
terenie Galicji Zachodniej od 1845 r. działało Krakow-
skie Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze utworzone 
przez właścicieli ziemskich i administratorów mająt-
ków. Statut stanowił, że Zadaniem Towarzystwa jest 
obudzić naukę i pracę w rolniku. Środkami zaś, które 
by do osiągnięcia tego celu doprowadziły są: kształ-
cenie się naukowo w szkołach rolniczych, które by 
zarówno w teorii, jak i w praktyce uczniów usposa-
biały [4]. W pierwszym dziesięcioleciu organizowano 
szkolenia rolnicze na różnych poziomach. W 1855 r. 
kiedy prezesem Towarzystwa został Michał Badeni 
utworzenie szkoły stało się priorytetem. Do realizacji 
tego zadania powołano komisję, która przygotowała 
projekt statutu przyszłej szkoły rolniczej, zatwierdzo-
ny przez władze austriackie w 1857 r. Na siedzibę 
szkoły wybrano folwark w Czernichowie, położony ok. 
20 km na południowy zachód od Krakowa [1].

Na organizatora i pierwszego dyrektora szkoły 
powołano w 1858 r. majora Seweryna Korzelińskie-
go. W tym samym czasie zatrudniono Romana Gąsio-
rowskiego jako kierownika folwarku i nauczyciela 
rolnictwa oraz Ignacego Szmycińskiego na stanowi-
sko ogrodnika i nauczyciela. Te trzy osoby stanowiły 
pierwszą kadrę organizatorów i później nauczycieli 
szkoły. To oni przystosowali folwark i otaczające go 
zabudowania do potrzeb szkolnych.

Szkołę otwarto w 1860 r. w gustownym budynku 
znajdującym się obok zabudowań gospodarczych. 
Uroczystość ta została opisana w następujący spo-
sób [3]:

Dnia 20 czerwca r.b. od godziny 8. sznur powo-
zów i bryczek ruszać się począł z starego Jagiełłów 
grodu, drogą do Czernichowa prowadzącą. Trzy mile 
odległości przebiega się wspaniałą, uroczą okolicą; 
po prawej stronie milczące a mimo to tak poetyczne 
Bielany, po lewej znów Tyniec, owe niegdyś opactwo 
centrum villarum, dziś skromne probostwo tylko, 
– opodal pamiętna obroną konfederatów Lanckoro-
na, na krańcu widnokręgu majestatycznie kształtu-
jące się Tatry, a tuż obok drogi szara wstęga pięknej 
naszej Wisły.

Dojeżdżając do Czernichowa, tłumy pobożnego 
ludu w świątecznie przyodziane szaty, z chorągwiami 
na czele i dziatwą szkółek wiejskich pod przewodnic-
twem swych nauczycieli, oczekiwali na przyjazd czci-
godnego pasterza, który przyrzekł przybyć osobiście, 
aby dopełnić akt poświęcenia. Zgromadzenie tak licz-
ne ludu sielskiego, szlachty okolicznej i Krakowian, 
rozrzewniło zaprawdę wszystkich i czyniło człowieka 
lepszym? Dostojny Prezes Towarzystwa gosp. krak. 
dumny z dzieła swego, z malującą się na licach jego 
serdeczną radością, oprowadzał przybyłych po insty-
tucie, pokazując jego urządzenie, inwentarz z darów 
prywatnych po największej części pochodzących i t.p., 
gdy nagle odgłos dzwonów oznajmił przybycie J.W. 
Biskupa Łętowskiego. Niebawem w pięknym i schlud-
nym kościółku rozpoczęto uroczystość nabożeństwem, 
po skończeniu którego ks. Biskup w pełnych namasz-
czenia słowach przemówił do zgromadzonego ludu, 
wyrażając, jak uczciwa praca nie tylko nas żywi, ale 
i zbawia zarazem; że ona jest najmilszą Bogu modli-

Prof. dr hab. Franciszek Kapusta*

Szkoła w Czernichowie 
– 150 lat w służbie rolnictwu i Polsce

* Absolwent szkoły (1955 r.)
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twą, że każden na jakimkolwiek znajduje się stano-
wisku, do pracy jest przyznaczonym, lecz praca ta 
musi być uczciwą, „bo – zakończył – przy każdej pracy 
dzieci moje, anioł stróż stoi za nami, patrząc jak ją 
wykonujemy, jak własność cudzą szanujemy!”

Po udzieleniu błogosławieństwa, czcigodny Pasterz 
poprzedzony Duchowieństwem, a za nim cała massa 
zgromadzonego ludu, w processyonalnym pochodzie 
udała się do zabudowań szkolnych, które poświęciw-
szy, raz jeszcze przemówił, wyjaśniając cel zakładu 
przeznaczonego do podniesienia rolnictwa, tego naj-
szlachetniejszego zatrudnienia człowieka.

Nazwa szkoły podkreślała jej niepaństwowy cha-
rakter i po polsku brzmiała Zakład Praktycz-
ny Rolniczy Towarzystwa Gospodarczo-Rolni-
czego Krakowskiego w Czernichowie, następ-
nie została zmieniona na Szkoła Praktyczna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Czernichowie. Była 
to czteroletnia męska szkoła rolnicza z progra-
mem podzielonym na kolejne dwuletnie kursy 
obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktycz-
ne. Pierwszy rok szkolny rozpoczęło 19 uczniów, 
z których tylko 4 ukończyło szkołę.

Po pięciu latach istnienia szkoły zniesiono 
podział na dwa kursy i zaostrzono wymagania 
wobec kandydatów. Nauka teoretyczna została 
zrównana z nauką praktyczną, która przewa-
żała w poprzednich latach. Zmienił się zasad-
niczo zakres nauczania i zwiększyła się liczba 
przedmiotów.

W okresie pierwszych dwudziestu lat działal-
ności szkoły przez jej mury przewinęło się ok. 300 
uczniów. Najwięcej pochodziło z Galicji z rejonów 
Rzeszowa, Krakowa, Bochni, Sanoka, Tarnowa, 
Wadowic, Lwowa i Stryja. Z Kongresówki najwięcej 
uczniów pochodziło z okolic Sandomierza, Miechowa, 
Kielc, Częstochowy, Radomia, Warszawy i Lublina. 
Pod względem pochodzenia społecznego przeważa-
li synowie oficjalistów dworskich i ziemian. Nauki 
pobierali również synowie z rodzin kupieckich, inte-
ligenckich, chłopskich i rzemieślniczych. Brak szkół 
zawodowych w Galicji spowodował, że szkoła w Czer-
nichowie cieszyła się dużym zainteresowaniem mło-
dzieży z  miasta [1].

Na początku lat siedemdziesiątych XIX w. szko-
ła była najuboższą w całej monarchii habsburskiej. 
Postęp zaznaczył się po 1874 r. dzięki wyższym sub-
wencjom krajowym i rządowym oraz liczniejszym 
darom prywatnym.

Starania Towarzystwa o większe subwencje kra-
jowe i rządowe doprowadziły do oddania szkoły pod 
administrację władz krajowych (24.09.1880 r.).

Nowy statut szkoły, który wszedł w życie w roku 
szkolnym 1882/1883, przed Krajową Średnią Szkołą 
Rolniczą w Czernichowie postawił cel wykształcenia 

gospodarzy wiejskich uzdolnionych do zarządu fol-
warkiem. Nauka trwała 3 lata, a nauczanie teoretycz-
ne zdecydowanie przeważało nad praktycznym.

W 1885 r. austriackie ministerstwo rolnictwa za-
twierdziło nowy plan nauczania; zgodnie z nim szkoła 
uzyskała taki sam status jak wszystkie średnie szko-
ły rolnicze w monarchii. Do szkoły przyjmowano kan-
dydatów po ukończeniu gimnazjum niższego lub real-
nego. Egzaminy odbywały się po półroczu i po zakoń-
czeniu roku szkolnego. Egzamin końcowy po trzecim 
roku nauki i roczna praktyka uprawniały absolwenta 
do otrzymania świadectwa głównego, pozwalającego 
samodzielnie kierować majątkiem ziem skim.

Przejście szkoły pod administrację Wydziału Kra-
jowego znacznie poprawiło jej sytuację finansową. 
Zakupiono i wykonano w szkole niezbędne pomoce 
naukowe. Zgromadzono zbiory eksponatów, muzea, 
laboratoria, gabinety i pracownie. Powstał poważny 
zbiór książek, w 1914 r. biblioteka liczyła ok. 6 tys. wo-
luminów w języku polskim, niemieckim i francuskim.

Dzięki nowym inwestycjom powiększyła się i po-
prawiła baza materialna szkoły i gospodarstwa oraz 
zasadniczo zmieniło się otoczenie szkoły. Wśród in-
westycji należy wymienić: dobudowanie internatu do 
głównego budynku szkoły wraz z kuchnią i jadalnią, 
łaźni, kaplicy, pomieszczeń dla dyrekcji i administra-
cji szkoły Zainstalowano centralne ogrzewanie i do-
prowadzono wodę do całego budynku. W ostatnich 
latach XIX w. wybudowano halę maszyn i narzędzi 
rolniczych oraz modeli budownictwa wiejskiego, 
mieszkanie dla ogrodnika i jego pomocnika, stodołę 
dwie szklarnie i stajnię. W 1898 r. odsłonięto na dzie-
dzińcu szkoły pomnik Adama Mickiewicza.

Szkoła zyskiwała prestiż, co uwidoczniło się w na-
pływie kandydatów do niej. Liczba chętnych wielo-
krotnie przewyższała limit przyjęć (ok. pięciokrotnie). 
Po 1880 r. ok. 60% młodzieży pochodziło z zaboru ro-
syjskiego, głównie z rodzin ziemiańskich.
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Wybuch I wojny światowej spowodował zamknię-
cie szkoły. Jednak już w 1915 r. szkoła wznowiła 
nauczanie i kontynuowała je do końca wojny. Część 
młodzieży zaciągnęła się do legionów, a część została 
zmobilizowana do wojska austriackiego i rosyjskie-
go. Nie zabrakło Czernichowiaków w obronie Lwowa 
oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. Jesienią 1918 r. 
40 uczniów zgłosiło się jako ochotnicy i zostali wciele-
ni do tworzonego w Krakowie pułku ułanów. W latach 
1914–1920 poległo 9 uczniów i 20 zaginęło.

Na specjalną uwagę zasługują dyrektorzy szkoły 
i jej nauczyciele [1]. Poza tym, że wyróżniały ich kwa-
lifikacje zawodowe, wielu angażowalo się w sprawy 
szkoły i środowiska. Wielu spośród nich to uczestnicy 
powstań niepodległościowych, zbiegli sybiracy, prze-
śladowani w zaborze pruskim księża (z Wielkopolski) 
oraz nauczyciele żabikowscy [9].

Listę dyrektorów i nauczycieli otwiera wcześniej 
wspomniany Seweryn Korzeliński. Sprawnie kie-
rował szkołą (1858–1866), będąc w niej dyrektorem, 
kasjerem, sekretarzem, intendentem i wychowawcą 
internatu. Nawiązał kontakt z mieszkańcami wsi 
i cieszył się ich ogromnym szacunkiem.

Jego następca – Tadeusz Niewiadomski pocho-
dził z rodziny szlacheckiej i był oficerem w armii 
austriackiej. Jako uczestnik powstania styczniowe-
go walczył pod dowództwem Langiewicza, dowodząc 
batalionem strzelców w bitwach pod Małogoszczą, 
Pieskową Skałą i Ojcowem. Dyrektorem szkoły był 
tylko przez dwa lata.

Trzeci dyrektor (1868–1874) – Felicjan Szybal-

ski, również wywodził się z rodziny szlacheckiej i był 
uczestnikiem powstania węgierskiego. Od 1861 r. 
dzierżawił Regulice (k. Alwerni), a następnie Mni-
kową i Morawicę. Był prekursorem postępu w zakre-
sie hodowli zwierząt, uprawy roślin i mechanizacji 
prac. Zdobył wiele nagród na wystawach rolniczych. 
W Czernichowie przyczynił się do zwiększenia mlecz-
ności krów, zmeliorował wiele pól, zwiększył kamie-
niołomy i wapienniki, znacząco zwiększył plony zbóż. 
Rozbudował gmach szkolny i budynki mieszkalne dla 
nauczycieli.

Następny dyrektor (1874–1882) – Mieczysław 

Chwalibóg pochodził z zamożnej szlachty małopol-
skiej. W czasie powstania krakowskiego (1846 r.) 
związał się z Edwardem Dembowskim i Janem Tys-
sowskim, później był szykanowany przez policję car-
ską i zesłany na Sybir. Powrócił do kraju w 1858 r., 
a następnie wziął udział w powstaniu styczniowym 
(członek Rządu Narodowego). Zesłany po upadku 
powstania uciekł z Rosji do Austrii. Po powrocie 
wydzierżawił majątek w Sidzinie k. Skawiny, skąd 
trafił do Czernichowa. W obejściu surowy, utrzymy-
wał w szkole dyscyplinę, zachowując poczucie humo-
ru, dobroć i zdolności poetycko-muzyczne. Cechował 

go encyklopedyczny umysł; kilkanaście razy proszony 
był w kumy na terenie szkoły i Czernichowa.

Dwaj kolejni dyrektorzy, Leonard Brokl i Bro-

nisław Drwęcki nie sprawdzili się na tym stanowi-
sku i dopiero Saturnin Jakubowski (1885–1888) 
uporządkował sprawy szkolne. Urodził się na Litwie 
(1836 r., zmarł w 1918 r.). Za udział w powstaniu 
styczniowym zesłany został na Sybir. Jako dyrektor 
utrzymywał szerokie kontakty szkoły ze wsią. Nie 
mając jednak przygotowania do prowadzenia gospo-
darstwa szkolnego, po trzech latach odszedł z tego 
stanowiska.

Kolejny dyrektor dr Władysław Leszczyński 
pochodził z Wielkopolski. Był człowiekiem energicz-
nym i wykształconym; znał się na hodowli zwierząt 
i uprawie roślin. Zrealizował wiele inwestycji, w tym 
melioracyjnych. W 1895 r. ze względu na stan zdro-
wia zrezygnował z pełnionej funkcji; cztery miesiące 
później zmarł.

W latach 1899–1912 stanowisko dyrektora pia-
stował doskonały administrator, surowy i wyma-
gający, przestrzegający porządku. Był wykładowcą 
Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a po odejściu z Czernichowa wykładał na Uniwersy-
tecie w Poznaniu, a następnie w Akademii Rolniczej 
w Bydgoszczy i w Cieszynie.

Ostatnim dyrektorem omawianego okresu był dr 
Paweł Mazurek (1912–1921). świetnie wykształ-
cony w wielu nie zawsze pokrewnych dziedzinach. 
Dobry administrator miał jednak trudności we współ-
pracy z gronem pedagogicznym.

Do pracy pedagogicznej władze szkolne starały się 
angażować osoby o wysokich kwalifikacjach zawo-
dowych, zaangażowanych patriotycznie i społecznie. 
Prowadzenie lekcji, sprawy wychowawcze, pomoc ad-
ministracji szkoły i gospodarstwa, współpraca ze śro-
dowiskiem wiejskim, organizacja działalności kultu-
ralnej uczniów to zadania, które wymagały od nauczy-
cieli całorocznego zaangażowania się. Wynagrodzenie 
pieniężne nauczycieli (bardzo niskie) wspomagały de-
putaty drzewne i produkty spożywcze. Nauczyciele 
na ogół mieszkali w budynkach szkolnych, chociaż 
niektórzy wybierali mieszkanie we wsi Czernichów.

W ówczesnych warunkach najważniejszą osobą 
po dyrektorze był kapelan. Pierwsi kapelani nie tyl-
ko nauczali religii, ale pełnili również funkcje wy-
chowawców internatu, nauczali języka polskiego, 
historii i geografii. Podobnie jak dyrektorzy szkoły 
na ogół mieli za sobą przeszłość rewolucyjną. I tak 
np. ks. Wawrzyniec Centt, uczestnicząc w powsta-
niu styczniowym został komisarzem cywilnym wo-
jewództwa kaliskiego i organizatorem oddziałów 
powstańczych. Dowodząc trzystuosobowym oddzia-
łem, dał się we znaki Rosjanom; schwytany, uciekł 
z więzienia i wyjechał do Paryża. Po powrocie został 
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kapelanem czernichowskim (1876–1879). Z kolei 
w latach 1883–1888 kapelanem i zastępcą dyrek-
tora szkoły był Tadeusz Chromecki. Po ukończeniu 
akademii duchownej został wyświęcony w Warszawie 
w 1859 r. Brał aktywny udział w konspiracji przed 
powstaniem, zbiegł do Galicji w ostatniej chwili przed 
aresztowaniem. Stąd wysiedlony udał się do Włoch, 
a następnie do Francji. Po powrocie był kapelanem 
u Badenich, następnie magistrem nowicjatu u ojców 
pijarów w Krakowie. Po kilku latach został skiero-
wany przez biskupa do Czernichowa.

Najdłużej pełnił funkcje kapelana ks. Władysław 
Jelonek (1892–1916), który położył wielkie zasługi 
na polu wychowawczym, ciesząc się dużym auto-
rytetem w szkole i na wsi. Uczył języka polskiego 
i historii, pełnił również funkcję zastępcy dyrektora 
szkoły. Działał w środowisku wiejskim i ruchu spół-
dzielczym.

W omawianym okresie pracowało w Czernicho-
wie wielu wybitnych pedagogów, którzy nauczanie 
w szkole łączyli z badaniami naukowymi prowadzo-
nymi w szkolnych laboratoriach, pracowniach oraz 
stacjach doświadczalnych. A oto przykłady:

Dr Adam Prażmowski [2], absolwent Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Dublanach (1876 r.), mikro-
biolog, agronom, działacz społeczny, odbył studia 
doktoranckie w Lipsku. Był jednym z twórców pol-
skiej mikrobiologii. W latach 1882–1992 nauczyciel 
w Czernichowie (botanika, fizjologia i uprawa roślin), 
a od 1919 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W 1892 r. założył Związek Handlowy Kółek Rolni-
czych (1893–1910 prezes). Od 1893 r. członek Aka-
demii Umiejętności. Pierwszy (1879, przed Cohnem 
i R. Kochem) opisał bakterie fermentacji masłowej 
i wyodrębnił je od laseczki siennej. W pracowni szkol-
nej w Czernichowie dokonał wielu odkryć z zakresu 
mikrobiologii. Początkowo zajmował się budową i roz-
wojem drobnoustrojów, m.in. w 1884 r. opisał budowę 
i rozwój laseczki wąglika (jako pierwszy w Polsce); 
jako pierwszy wyróżnił stadium rozwojowe i wege-
tatywne bakterii. Najważniejsze jego osiągnięcia do-
tyczą procesu wiązania wolnego azotu z powietrza 
przez rośliny motylkowe. Niezależnie od M. Beijerin-
cka i H. Hellriegela badał bakterie brodawkowe, opi-
sał jako pierwszy bakteriozę. Zbadał budowę korzeni 
oraz rozwój brodawek. Badania A. Prażmowskiego 
nad roślinami motylkowymi stały się podstawą do 
uprawy tych roślin i stosowania nawozów zielonych. 
Założył pierwsze w zachodniej Galicji pole doświad-
czalne, na którym pracował nad ulepszeniem odmian 
pszenicy i żyta. Pod jego kierunkiem wyhodowano 
odmianę pszenicy Ostka Grodkowicka, uprawianą 
szeroko w Galicji. Zajmował się także aklimatyzacją 
kilku niemieckich odmian zbóż. Oprócz badań nauko-
wych i pracy dydaktycznej A. Prażmowski rozwijał 

m.in. z F. Stefczykiem działalność w spółdzielczości 
rolniczej (Spółkowa Kasa Oszczędności, Towarzystwo 
Kółek Rolniczych i in.). Jest autorem licznych publi-
kacji z zakresu rolnictwa i spółdzielczości, spośród 
których wiele napisał w okresie czernichowskim.

Dr Ludwik Birkenmajer, absolwent Uniwersyte-
tu Lwowskiego, w latach 1879–1909 uczył w Czerni-
chowie matematyki i fizyki. W czasie pracy w Czer-
nichowie ukończył doktorat i habilitację na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Został profesorem nadzwyczaj-
nym UJ, a po odejściu z Czernichowa, pracując na 
Uniwersytecie – zwyczajnym. Napisał ok. sto prac 
z zakresu matematyki, fizyki, historii astronomii 
i kartografii.

Dr Karol Malsburg ukończył chemię na politech-
nice we Lwowie, a następnie odbył studia rolnicze 
w Lipsku, gdzie uzyskał doktorat (1892). W Czerni-
chowie (1897–1905) uczył hodowli zwierząt i zorga-
nizował oborę zarodową bydła polskiego czerwonego, 
która rozsławiła szkołę w następnych latach. W okre-
sie czernichowskim wydał szereg prac z zakresu zoo-
techniki i żywienia zwierząt.

Dr Stefan Surzycki studiował prawo w Warsza-
wie, skąd po dwóch latach został usunięty z uczelni 
za działalność patriotyczną. Po studiach rolniczych 
w Lipsku osiadł w Czernichowie. W latach 1899–1934 
był nauczycielem rolnictwa, administracji rolnej, sta-
tystyki i rachunkowości. W okresie czernichowskim 
wydał pięć prac naukowych z zakresu ekonomiki, sta-
tystyki i organizacji gospodarstw wiejskich; aktywnie 
działał w ruchu narodowym. Po odejściu z Czernicho-
wa został docentem, a następnie profesorem ekono-
mii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dr Wiktor Schram, w latach 1913–1919 nauczy-
ciel ekonomii, administracji, rachunkowości i staty-
styki rolnej. W okresie czernichowskim przygoto-
wał rozprawę doktorską, której obrona odbyła się 
w 1918 r. Od 1921 r. profesor ekonomiki rolnictwa na 
Wydziale Rolniczo-Leśnym uniwersytetu w Poznaniu.

Dr Witold Staniszkis, nauczyciel (1909–1911) rol-
nictwa i ustaw agrarnych. Od 1911 do 1917 r. kie-
rownik Stacji Doświadczalnej w Kutnie, a od 1912 r. 
wykładowca na Kursach Przemysłowo-Rolnych przy 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Od 
1919 r. profesor SGGW, współorganizator i kierownik 
Zakładu Rolnictwa SGGW, a także pola doświadczal-
nego w Skierniewicach [6].

Dr Andrzej Walentynowicz będąc profesorem 
UJ, w latach 1885–1897 uczył w Czernichowie zoo-
logii i weterynarii.

Dr Franciszek Stefczyk, absolwent  Wydziału Fi-
lozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 
1884–1888 nauczyciel historii, geografii, języka nie-
mieckiego, statystyki rolnej, ustaw agrarnych i eko-
nomii. W 1887 r. doktoryzował się na UJ. W 1890 r. 
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w Czernichowie założył pierwszą wiejską spółdzielnię 
oszczędnościowo-pożyczkową według wzoru Raiffei-
sena. Współorganizator i dyrektor Związku Han-
dlowego Kółek Rolniczych (1898–1999). Kierownik 
Biura Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek 
przy Wydziale Krajowym we Lwowie (1899–1918), 
wspierał tworzenie spółdzielni (powstało ich ok. 
1,5 tys.), zwanych później kasami Stefczyka. Zało-
życiel i w latach 1904–1918 redaktor „Czasopisma 
dla Spó łek Rolniczych”. Współorganizator (1907) 
i do 1918 r. dyrektor Krajowej Centralnej Kasy dla 
Spó łek Rolniczych we Lwowie. W latach 1908–1913 
poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego z ramienia 
PSL. Od 1918 r. dyrektor Centralnej Kasy Spółek 
Rolniczych w Warszawie. Współorganizator (1919) 
Państwowego Banku Rolnego. Inicjator (1924) i pre-
zes Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych 
RP. Autor wielu prac o spółdzielczości [7], z tego 
dziewiętnaście powstało w okresie czernichowskim. 
Chcąc  oddać cześć i złożyć dowód zachowania pamięci 
o swoim orędowniku i nauczycielu, Czernichowianie 
w 1929 r. wznieśli mu piękny, granitowy pomnik. 
W 1974 r. w 50 rocznicę śmierci, stał się patronem 
Szkoły Rolniczej w Czernichowie, której poświęcił 
czternaście lat swojej pracy.

2. Szkoła w okresie międzywojennym 
i okupacji hitlerowskiej (1918–1945)

W 1922 r. nadzór nad szkołą objęło Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego. Została podporządkowana Kuratorium 
Szkolnemu Lwowskiemu. Na podstawie sta-
tutu z 1923 r. otrzymała nazwę Państwowa 
Średnia Szkoła Rolnicza z zadaniem kształ-
cenia samodzielnych teoretycznie i praktycznie 
rolników. Nauka trwała 3 lata i uzupełniona 
była roczną praktyką. Absolwentów zatrud-
niano jako kierowników majątków ziemskich, 
nauczycieli szkół rolniczych, instruktorów rol-
nych, pracowników administracji rolnej i stacji 
doświadczalnych.

Kolejna reforma systemu szkolnego w 1932 r. prze-
kształciła szkołę w trzyletnie Państwowe Liceum Rol-
nicze. Cykl kształcenia oparto na podbudowie pro-
gramowej 4-letniego gimnazjum ogólnokształcącego 
bądź rolniczego, i wieńczyła go tzw. mała matura. 
Zmiany programowe wprowadzano stopniowo i pełny 
program liceum obowiązywał dopiero w roku szkol-
nym 1936/1937.

W okresie międzywojennym większość nauczycie-
li kontynuowała pracę w szkole. Przyjęto również 
nowych nauczycieli, m.in. inż. Walentego Weso-

łowskiego – absolwenta Wydziału Rolnego UJ, zoo-

technika, specjalistę z zakresu hodowli zwierząt, Ma-

riana Lityńskiego – specjalistę ogrodnictwa (po II 
wojnie rektor WSR w Szczecinie) i Jerzego Jedliń-

skiego, nauczyciela języka polskiego, historii i geo-
grafii. Zasadnicza zmiana, jaka nastąpiła w pracy 
nauczycieli, polegała na doskonaleniu programów 
nauczania i procesu dydaktycznego; praca naukowa 
zeszła na dalszy plan. Czernichów stał się wzorem 
dla nowo powstających szkół rolniczych.

Na szczególną uwagę w tym okresie zasługuje 
dyrektor i kilku nauczycieli szkoły.

Inż. Kazimierz Kuczyński, absolwent (1907 r.) 
Wydziału Chemii Szkoły Politechnicznej we Lwo-
wie, krótko pracował jako asystent w Katedrze Che-
mii Nieorganicznej i Organicznej AR w Dublanach, 
a następnie w zakładach przemysłu fermentacyjnego 
w Wieliczce i Żółkwi. W 1920 r. K. Kuczyński zrezy-
gnował z zatrudnienia w przemyśle i od 1 września 
1920 r. rozpoczął pracę w Czernichowie jako nauczy-
ciel chemii i technologii rolnej. Jego nauczanie opiera-
ło się na licznych pokazach i doświadczeniach labora-
toryjnych. Uczniowie byli zafascynowani ich przebie-
giem. K. Kuczyński poświęcał dużo czasu dydaktyce, 
żywo interesował się życiem młodzieży w internacie 
i jej pracą w gospodarstwie szkolnym podczas zajęć 

praktycznych. W 1923 r. inż. K. Kuczyński wygrał 
konkurs na stanowisko dyrektora i objął to stano-
wisko 1. maja. Miał wówczas 39 lat i był w gronie 
pedagogicznym jednym z najmłodszych nauczycieli. 
K. Kuczyński był człowiekiem wyznającym zasady 
pełnej tolerancji. Nie zwracał uwagi na narodowość, 
wyznanie czy pochodzenie społeczne. Potrafił w cza-
sie okupacji niemieckiej usunąć ze szkoły księcia 
A.J., hr. J.P., co w ówczesnych stosunkach społecz-
nych było niemile widziane [5].

Poza staraniami o utrzymanie należytego poziomu 
nauczania w szkole dyr. K. Kuczyński skupił swoje 
wysiłki na reorganizacji funkcjonowania internatu. 
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Powołano radę internatową (złożoną z dyrektora, na-
uczycieli i rodziców), która zarządzała gospodarczą 
stroną internatu. Dyrektor i wychowawcy dbali o stro-
nę wychowawczą. W szkole rozwijano działalność kul-
turalną. Zapraszano na występy i koncerty artystów 
scen krakowskich. Ten piękny zwyczaj był kontynu-
owany również w czasie okupacji. Jednym z zapro-
szonych był wówczas młody pianista Tadeusz Żmu-
dziński, późniejszy wielokrotny laureat konkursów 
międzynarodowych, profesor wyższych szkół muzycz-
nych w Krakowie i Katowicach. W tym czasie muzy-
ka F. Chopina była urzędowo zakazana, ale w 1943 r. 
w auli czernichowskiej szkoły płynęły dźwięki mazur-
ków, polonezów i nokturnów Wielkiego Polaka.

Dyr. K. Kuczyński zawsze dużą uwagę przywiązy-
wał do kształcenia praktycznego. Nawiązywał liczne 
kontakty z właścicielami majątków ziemskich i do 
nich kierował uczniów na wakacyjne praktyki.

Opracował nowy plan rozwoju gospodarstwa szkol-
nego; skrócono cykle płodozmianowe i zintensyfiko-
wano produkcję. W niedługim czasie gospodarstwo 
szkolne stało się przykładowym dla okolicznych rol-
ników. Na szczególną uwagę zasługiwała obora bydła 
polskiego czerwonego, chluba szkoły. Szkoła oprócz 
pól uprawnych miała również las, który także wyma-
gał starań. W 1925 r. opracowano plan gospodarki 
leśnej, w którym uwzględniono nowoczesne sposoby 
prowadzenia zrębów, odnawiania drzewostanów, pie-
lęgnowania i ochrony lasu.

Dyr. K. Kuczyński dbał również o inwestowanie 
w bazę dydaktyczną, mieszkalną i produkcyjną 
gospodarstwa szkolnego. Nie było odcinka pracy 
i działalności szkolnej, których by nie modernizowa-
no. Poważniejsze inwestycje zrealizowano w latach 
1925–1931: powstał budynek administracyjny, elek-
trownia wodna, barak dla ogrodu, kurnik, skanalizo-
wano budynek szkolny i dokonano remontu budyn-
ków gospodarskich.

Poza szkołą dyr. K. Kuczyński angażował się 
w licznych organizacjach i w wyborach 1935 r. został 
posłem do Sejmu RP. Jednak posłowanie nie leża-
ło w jego naturze; po roku zrezygnował z mandatu 
i kontynuował pracę jako dyrektor szkoły.

Wyjątkowej zręczności wymagało kierowanie szko-
łą w czasie okupacji hitlerowskiej; placówka (z krótką 
przerwą) funkcjonowała przez cały jej okres, a mimo 
licznych działań szkoły skierowanych przeciw oku-
pantowi zginął tylko jeden pracownik.

Okres okupacji hitlerowskiej to szczególna karta 
szkoły. W końcu sierpnia 1939 r. dyr. K. Kuczyński 
otrzymał od władz w Krakowie polecenie ewakuowa-
nia szkoły w rejon Sandomierza. Archiwum szkolne 
i stado bydła ewakuowano galearami. Grono nauczy-
cielskie i część pracowników wyekspediowano auto-
busami. Szybkość działań wojennych powstrzymała 

jednak ewakuację, a pracownicy pod koniec września 
zaczęli wracać do domów. Jednym z pierwszych, któ-
rzy powrócili był inż. W. Wesołowski; przejął on pie-
czę nad gospodarstwem i szkołą. W maju 1940 r. 
powrócił również K. Kuczyński, który podjął obo-
wiązki dyrektora.

W październiku 1940 r. szkoła wznowiła dzia-
łalność jako Staatliche Landbauschule (Państwo-
wa Wyższa Szkoła Rolnicza) o dwuletnim okresie 
nauczania.

Przyjmowano do niej młodzież bez ograniczeń 
liczbowych. Warunkiem przyjęcia było ukończenie 
trzeciej lub czwartej klasy gimnazjum ogólnokształ-
cącego, względnie szkoły równorzędnej, albo niższej 
szkoły rolniczej oraz kursu przygotowawczego do 
wyższych szkół rolniczych i złożeniu egzaminu wstęp-
nego. Praktyka rolnicza obowiązywała wszystkich 
kandydatów [5]. Różnili się oni wiekiem i wiedzą. 
Przyczyny tego stanu były różne, np. okupacja, nie-
którzy byli już „spaleni” i ukrywali się pod przybra-
nymi nazwiskami, a szkoła dawała im azyl.

Program nauczania narzucony szkole był skromny, 
m.in. pomijał historię, geografię, a inne przedmioty 
w znacznym stopniu ograniczał (np. namiastką języ-
ka polskiego była nauka tzw. korespondencji). W tej 
sytuacji wielu nauczycieli przedmiotów zawodowych 
wplatało zagadnienia humanistyczne, a resztę zagad-
nień uzupełniano w ramach tajnego nauczania.

Zagadnienia omawiane na lekcjach uzupełnia-
ły praktyki polowe, ogrodnicze oraz przy obsłudze 
inwentarza gospodarskiego.

Ważną rolę w procesie kształcenia odegrały kursy 
specjalistyczne, prowadzone przez nauczycieli z ini-
cjatywy Krakowskiej Izby Rolniczej.

Tajne nauczanie obejmowało poziom szkoły śred-
niej oraz studiów uniwersyteckich. Wykłady odbywa-
ły się w domu inż. W. Wesołowskiego, którego dwaj 
synowie również uczęszczali do czernichowskiej 
szkoły. Prowadzono wykłady na wydziałach: filozo-
ficznym, rolniczym i prawa. Wykładowcy przyjeżdżali 
z Krakowa, a z grona nauczającego w Czernichowie 
wykłady prowadzili inż. K. Kuczyński (dyrektor), inż. 
W. Wesołowski i dr D. Wanic.

Zespół nauczycieli organizował liczne przedsię-
wzięcia mające na celu ochronienie zasobów szkoły, 
młodzieży a następnie należyte przygotowanie absol-
wentów do życia w społeczeństwie.

Największe zasługi dla utrzymania szkoły, ratowa-
nia uczniów, nauczycieli i osób spoza szkoły położy-
li inż. W. Wesołowski i inż. K. Kuczyński. Dyrektor 
twardą ręką trzymał uczniów i pracowników oraz 
prowadził umiejętną politykę wobec władz niemiec-
kich. Był również wykładowcą tajnego nauczania.

Inż. W. Wesołowski – nauczyciel w Czernicho-
wie w latach 1931–1969, były legionista, uczestnik 
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trzeciego powstania śląskiego, porucznik rezerwy 
artylerii, kawaler orderu Virtuti Militari, podjął 
pracę konspiracyjną już pod koniec 1939 r. [8]. Dużo 
wysiłku i czasu poświęcił na organizowanie pomo-
cy ludziom, których los wojenny pozbawił środków 
do życia. W 1940 r. zawiązał Towarzystwo Przyja-
ciół Młodzieży Czernichowskiej, którego prezesem 
był książę Hieronim Radziwiłł, właściciel majątku 
ziemskiego Balice. Współdziałał również z probosz-
czem parafii czernichowskiej ks. kan. Władysławem 
Galusem, prefektem szkolnym i przewodniczącym 
Rady Głównej Opiekuńczej. Towarzystwo odegrało 
znaczącą rolę w niesieniu pomocy młodzieży szkoły 
oraz gronu nauczającemu. W. Wesołowski organizo-
wał również pomoc materialną dla rodzin profesorów 
UJ aresztowanych przez hitlerowców oraz dla ludno-
ści żydowskiej.

Jesienią 1942 r. utworzono na terenie szkoły pla-
cówkę Armii Krajowej pod kryptonimem „Pardwa” 
pozostającą pod dowództwem porucznika W. Weso-
łowskiego, ps. „Dołęga”. W. Wesołowski utworzył naj-
pierw szkołę podoficerską, a później podchorążów-
kę AK. Coroczny napływ nowych uczniów stanowił 
bazę rekrutacyjną. Dr Dominik Wanic, absolwent 
Wydziału Filozoficznego UJ (1929), w 1933 r. obronił 
pracę doktorską na tym wydziale. Po studiach praco-
wał jako asystent w WSGW w Cieszynie, gdzie osią-
gnął stanowisko profesora kontraktowego i kierow-
nika Zakładu Botaniki, Ogrodnictwa i Pszczelarstwa 
(1938 r.). W czerwcu 1939 r. dr D. Wanic zrezygnował 
z pracy w WSGW i od lipca tegoż roku zatrudnił się 
w PLR w Czernichowie. Prowadził zajęcia z bota-
niki, zoologii i ogrodnictwa. Włączył się do tajnego 
nauczania. Dostarczał z Krakowa od zaufanych księ-
garzy podręczniki gimnazjalne i licealne do łaciny, 
nauk przyrodniczych i geografii oraz literatury pol-
skiej. Jego udział w kierowaniu samokształceniem 
uczniów na poziomie średniej szkoły ogólnokształ-
cącej był bardzo wszechstronny. Jesienią 1945 r. dr 
D. Wanic powrócił do pracy w WSGW w Cieszynie, 
a po jej przeniesieniu do Olsztyna przeniósł się rów-
nież tam, osiągając tytuł profesorski. Pełnił wiele 
funkcji, m.in. kierownika Katedry Ogrodnictwa, 
prodziekana Wydziału Rolniczego i prorektora Aka-
demii Rolniczo-Technicznej.

Jerzy Stanisław Jedliński, absolwent Wydzia-
łu Filozoficznego UJ (1926 r.) podjął pracę w Czer-
nichowie, uczył języka i literatury polskiej, dziejów 
Polski (historii), fizjografii ziem polskich (geografii), 
ustroju i administracji Polski, śpiewu, wychowania 
fizycznego. Od 1929 r. był wychowawcą w internacie 
oraz sprawował opiekę nad pracą naukowo-rozryw-
kową organizowaną przez Towarzystwo Koleżeńskie 
Szkoły Czernichowskiej, które reprezentowało samo-
rząd uczniowski. Chór szkolny pod jego kierownic-

twem osiągał sukcesy na przeglądach i festiwalach 
wokalnych. Kierował również amatorskim teatrem 
uczniowskim. W czasie okupacji prowadził zajęcia 
z przedmiotu „korespondencja”, wplatając w wykłady 
elementy historii, geografii, literatury, które wyłączo-
no z programu. Był również wychowawcą w interna-
cie i tu jego oddziaływanie na postawy uczniów było 
wszechstronne.

Okres okupacji hitlerowskiej stanowił próbę cha-
rakteru. Z satysfakcją należy stwierdzić, że zarówno 
grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i gospodar-
stwa oraz młodzież próbę tę przeszli z godnością. 
Ich działalność pozwoliła uratować życie ok. tysiącu 
osobom, ocalić zasoby szkoły (materialne i ludzkie) 
i zachować je na przyszłość. Szkoła stała się oazą 
dla osób poszukiwanych przez gestapo, a zarazem 
miejscem edukacji i wychowania kadr dla kraju, tak 
później potrzebnych.

Poniesiono jednak również straty. Nastąpiły zesła-
nia w głąb Rosji, morderstwa w Auschwitz-Birkenau 
(brata dra D. Wanica i gajowego Franciszka Kosyca-
rza). W 1941 r. Niemcy wywieźli całe stado krów rasy 
polskiej czerwonej odmiany podgórskiej do majątków 
w protektoracie Czech i Moraw, i dalszy ślad po nim 
zaginął. Udało się jednak odbudować stado krów 
zarodowych, ponieważ wiedząc do czego są zdolni 
Niemcy, w czasie wojny dyrekcja szkoły (przy szero-
kim zaangażowaniu inż. W. Wesołowskiego) sprzeda-
ła okolicznym rolnikom cielęta z najlepszym rodowo-
dem, rezerwując sobie prawo odkupienia tych sztuk 
lub ich potomstwa po wojnie. I tak się też stało.

Po wojnie niektórych nauczycieli dotknęły repre-
sje. Dyr. K. Kuczyński po kilku dniach aresztowania 
został zwolniony, natomiast W. Wesołowski – zade-
nuncjowany – został aresztowany przez NKWD i wy-
wieziony do łagru w Doniecku (Stalino) na radzieckiej 
Ukrainie, gdzie spędził 2 lata i 9 miesięcy.

W okresie okupacji szkołę ukończyło 339 osób, 
z tego 326 w systemie stacjonarnym, a 13 osób eks-
ternistycznie. Wiele z nich później ukończyło studia 
akademickie różnych kierunków i specjalności: rol-
nictwo, weterynarię, zootechnikę, leśnictwo, medycy-
nę, farmację, prawo, ekonomię, socjologię, mechani-
kę, teologię i inne. Absolwenci w okresie powojennym 
odegrali ogromną rolę w życiu naukowym, gospodar-
czym, kulturalnym i społecznym kraju. A oto niektóre 
przykłady [5]:

Stanisław Berger, (absolwent Czernichowa 
z 1943 r.), prof. zw. SGGW, kier. Katedry Techno-
logii i Higieny Żywienia Człowieka przekształconej 
w Instytut Żywienia Człowieka, dziekan Wydziału 
Żywienia Człowieka SGGW.

Stanisław Bębenek (1941), m.in. sekretarz KW 
PZPR w Lublinie (1955–1956), dyrektor i naczelny 
redaktor PWRiL (1958–1964), dyrektor programo-



99

DORADZTWO I EDUKACJANR 1/57/2009

wy Telewizji Polskiej (trzy lata), naczelny redaktor 
PIW (1968–1971). Następnie pełnił funkcje: dyrek-
tora w Ministerstwie Kultury i Sztuki, doradcy pre-
miera ds. kultury, prezesa i naczelnego redaktora 
Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik.

Janusz Biernacki (1942), absolwent Wydziału 
Zootechnicznego WSR we Wrocławiu (1970 r.). Był 
działaczem społecznym i politycznym (PSL, ZSL), 
posłem na Sejm i prezesem WZKR we Wrocławiu 
i CZKR.

Władysław Bugała (1944), prof. zw., pracował na 
licznych stanowiskach; ostatnim była funkcja dyrek-
tora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

Juliusz Chrapkiewicz (1945), mgr prawa UMK, 
absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, 
kpt. ż. w., „pierwszy po Bogu” na kilku statkach, 
m.in. m/s Batory i t/ss Stefan Batory.

Mieczysław Dłużewski (1944), prof. zw., m.in. 
kier. Katedry Technologii Zbóż i Koncentratów Spo-
żywczych SGGW.

Remigiusz Fitko (1945), prof. zw., m.in. kier. 
Katedry Fizjopatologii (WSR – AR-T) w Olsztynie, 
dyr. Instytutu Podstawowych Nauk Weterynaryj-
nych, dziekan wydziału.

Józef Góralczyk (1943), prof. zw., m.in. organiza-
tor i kier. Zakładu Ekonomiki Rolnictwa, wicedyrek-
tor i dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu; senator 
RP (1989–1991).

Stanisław Kowaliński (1941), prof. zw., m.in. 
kier. Katedry Gleboznawstwa (WSR– R) we Wrocła-
wiu, prodziekan, dziekan i prorektor, dyr. Instytutu 
Gleboznawstwa SGGW AR w Warszawie.

Ks. Jan Niemczyk (1944), prof. nadz., m.in. kier. 
Katedry Egzegezy Starego Testamentu i Języka 
Hebrajskiego, kier. Katedry Wiedzy Nowotestamen-
towej i Języka Greckiego, prorektor ChAT (1976–
1971).

Antoni Rutkowski (1942), prof. zw., m.in. czło-
nek rzeczywisty PAN, zastępca i sekretarz naukowy 
Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych oraz członek 
prezydium PAN, trzykrotny dr h.c, laureat licznych 
nagród krajowych i zagranicznych.

Jerzy Sobieszczański (1941), prof. zw., m.in. orga-
nizator i dyr. Instytutu Przechowalnictwa i Techno-
logii Żywności, kier. Katedry Biotechnologii i Mikro-
biologii Żywności WSR–AR we Wrocławiu.

Jan Kanty Steczkowski (1944), prof. zw., m.in. 
kier. Zakładu Statystyki i Metod Kontroli Jakości, 
prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kier. 
Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego.

Oto tylko przykłady osiągniętych pozycji nauko-
wych i społecznych niektórych absolwentów szkoły 
rolniczej w Czernichowie okresu wojennego. Więk-
szość z nich boleśnie przeżyła kontakty ze służbami 
bezpieczeństwa Polski i ZSRR.

3. Szkoła po 1945 r.

Okres ten charakteryzuje się dużą dynamiką zmian 
organizacyjnych i programowych. Proces dydaktycz-
ny realizowali w większości nauczyciele z okresu wo-
jennego. Utrzymanie właściwego poziomu nauczania 
było bardzo trudne, ponieważ brakowało podręczni-
ków, pomoce dydaktyczne w znacznym stopniu zosta-
ły zniszczone i nie uzupełniano ich w czasie okupacji, 
sal dydaktycznych przez wiele lat nie remontowano. 
Sama młodzież podchodziła do zajęć z ogromnym za-
interesowaniem, jednak stan jej wiedzy pozostawiał 
wiele do życzenia.

Dyrektor i nauczyciele szkoły starali się utrzymy-
wać tradycyjnie wysoki poziom nauczania i zachować 
neutralność światopoglądową. Początek lat pięćdzie-
siątych przyniósł zmiany w składzie pedagogicznym 
(1950 r.); dyr. inż. K. Kuczyński został skierowany na 
emeryturę (po 27 latach pełnienia funkcji dyrektora), 
zaś Jerzego Jedlińskiego, wychowawcę w internacie 
i nauczyciela języka polskiego przenoszono kilkakrot-
nie do innych szkół.

Zwiększenie liczby uczniów oraz uruchamianie 
nowych kierunków kształcenia wymagało zatrud-
niania nowych nauczycieli. Pracę w szkole zaczęli 
podejmować jej wychowankowie z lat wcześniejszych 
po odbyciu studiów wyższych. Zmieniali się dyrekto-
rzy oraz nauczyciele. W okresie od 1950 r. do 2008 r. 
funkcję dyrektora pełniło 12 osób. Kadrę nauczającą 
stanowią obecnie absolwenci różnych uczelni i róż-
nych kierunków studiów.

Pierwszy powojenny rok szkolny 1945/46 został 
otwarty jeszcze w trzyletnim Państwowym Liceum 
Rolniczym. Warunkiem przyjęcia było świadectwo 
ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego, a kan-
dydaci niespełniający tego wymagania zobowiązani 
byli złożyć egzamin wstępny. Przyjęto wówczas 28 
kandydatów. Klasę II stanowiło 27 uczniów Land-
bauschule. W następnym roku szkolnym 1946/47 
otwarto w Czernichowie trzyletnie męskie Państwo-
we Gimnazjum Rolnicze. Naukę w klasie I rozpoczę-
ło 30 uczniów, absolwentów siedmioklasowej szkoły 
powszechnej. Było to przedsięwzięcie eksperymental-
ne i dalszego naboru nie prowadzono.

W 1947 r. otwarto trzyletnie liceum leśne, jed-
nak na skutek protestu Ministerstwa Leśnictwa już 
w pierwszym roku zostało ono rozwiązane.

W 1949 r. przeprowadzono nabór do czteroletnie-
go koedukacyjnego liceum rolniczego. Kandydatów 
przyjmowano po siedmioklasowej szkole powszechnej 
i pozytywnie zdanym egzaminie wstępnym.

Rok 1951 przyniósł kolejną reorganizację średnie-
go szkolnictwa rolniczego. Istniejące licea rolnicze 
(czteroletnie) zostały przekształcone w czteroletnie 
koedukacyjne technika rolnicze. Celem ich było przy-
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gotowanie wykwalifikowanych pracowników w stop-
niu technika-rolnika.

Z kolei dotychczasowe trzyletnie licea rolnicze 
przekształcono w dwuletnie licea dla dorosłych. 
Przyjmowano kandydatów po szkole podstawowej 
z praktyką rolniczą, absolwentów szkół praktyków-
specjalistów, najzdolniejszych absolwentów przyspo-
sobienia rolniczego oraz absolwentów IX klasy szkoły 
ogólnokształcącej.

Absolwenci obu szkół, tj. czteroletniego technikum 
i dwuletniego liceum otrzymywali świadectwo techni-
ka rolnika. Mieli oni podejmować pracę w państwo-
wych ośrodkach maszynowych, państwowych gospo-
darstwach rolnych, spółdzielniach produkcyjnych 
i w służbie rolnej, będąc prekursorami socjalistycz-
nego rolnictwa.

W 1956 r. w celu podniesienia poziomu naucza-
nia czteroletnie technika rolnicze przekształcono 
w pięcioletnie. Uczniowie klasy IV, którzy nie zosta-
li dopuszczeni do matury w roku szkolnym 1956/57 
mogli powtarzać rok w wybranych szkołach; jedną 
z nich była szkoła w Czernichowie, która przyjmo-
wała uczniów z województw: katowickiego, krakow-
skiego i rzeszowskiego. W tym samym czasie zlikwi-
dowano dwuletnie licea dla dorosłych.

W 1975 r. utworzono w Czernichowie Centrum 
Kształcenia Rolniczego, w którego skład weszły pię-
cioletnie i trzyletnie technikum rolnicze (stacjonarne 
i zaoczne) oraz zasadnicze szkoły zawodowe z Czer-
nichowa, Dobczyc, Krzeszowic, Myślenic, Rybnej 
i Wiśniowej. Ten stan organizacyjny przetrwał dwa 
lata i w 1977 r. powstał Zespół Szkół Rolniczych oraz 
Policealne Studium Zawodowe o specjalności ekono-
mika i rachunkowość rolna (przetrwało dwa lata). 
Z kolei w roku szkolnym 1988/89 uruchomiono czte-
roletnie Liceum Rachunkowości Rolnej przekształco-
ne następnie w Liceum Ekonomiczne o specjalności 
rachunkowość przedsiębiorstw rolnych.

W 1994 r. przestało istnieć trzyletnie stacjonar-
ne technikum rolnicze, a trzy lata później również 
zasadnicza szkoła zawodowa.

Następne lata to okres permanentnych zmian 
organizacyjnych. W ich wyniku doszło do utworzenia 
w Czernichowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka 
(dalej Szkoła Rolnicza) obejmującego: szkołę, internat 
i gospodarstwo rolne.

Szkoła umożliwia kształcenie młodzieży w syste-
mie dziennym i zaocznym.

Kształcenie dzienne młodzieży prowadzą: liceum 
ogólnokształcące (3-letnie) sportowo-turystyczne (roz-
szerzona biologia i geografia); technikum w zawodzie 
(4-letnie) technik rolnik, technik ekonomista, technik 
agrobiznesu i technik handlowiec; zasadnicza szkoła 
zawodowa w zawodzie rolnik (3-letnia).

Kształcenie zaoczne dla dorosłych obejmuje: uzu-
pełniające liceum ogólnokształcące na podbudowie 
zasadniczej szkoły zawodowej (2-letnie); liceum ogól-
nokształcące na podbudowie gimnazjum (3-letnie); 
technikum uzupełniające na podbudowie zasadniczej 
szkoły zawodowej w zawodzie rolnik (technik rolnik) 
3-letnie; technikum na podbudowie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w zawodzie technik rolnik i technik 
handlowiec (4-letnie); szkoły policealne w zawodzie: 
technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik 
informatyk i technik handlowiec.

Rozwój szkolnictwa rolniczego po II wojnie świa-
towej spowodował zmiany w zasięgu rekrutacji 
uczniów. W pierwszych latach powojennych do szko-
ły uczęszczali uczniowie z kilku województw, lecz 
w miarę upływu lat rekrutacja zaczęła się zawężać 
do powiatu krakowskiego, a obecnie bazuje na gminie 
Czernichów i kilku gminach ościennych. Druga zmia-
na dotyczy składu uczniów pod względem płci. Na po-
czątku lat pięćdziesiątych XX w. przeważali chłopcy, 
współcześnie przeważają dziewczęta. A zasadnicza 
zmiana związana jest z masowym napływem do szko-
ły młodzieży chłopskiej, inteligencji wiejskiej i z ma-
łych miast (również z Krakowa.

Szkoła posiada internat, stołówkę i zapewnia pod-
stawową opiekę lekarską.

Gospodarstwo szkolne, stanowi podstawę prak-
tycznego nauczania i wzór do naśladowania przez 
okolicznych rolników. To na jego bazie powstała 
szkoła i odegrało ono oraz wciąż odgrywa ogromną 
rolę w procesie dydaktycznym. Należy do niego 220 
ha użytków rolnych, w tym 164 ha gruntów ornych. 
Posiada licencję na prowadzenie praktycznej nauki 
zawodu. Specjalizuje się w chowie krów mlecznych 
(ok. 70 szt.), prowadzi hodowlę koni pod wierzch. 
Produkcja roślinna opiera się na uprawie pszenicy, 
jęczmienia, owsa, kukurydzy i rzepaku.

Baza materialna szkoły w okresie powojennym 
ulegała zmianom. Zmniejszyła się liczba budynków, 
ponieważ w części z nich umieszczono: urząd gminy 
(później przedszkole), pocztę i ośrodek zdrowia. Pozo-
stałe budynki na skutek wieloletniego braku remon-
tów znalazły się w złym stanie technicznym.

W głównym budynku szkolnym w latach pięćdzie-
siątych XX w. toczyło się całe życie szkoły; zajęcia 
lekcyjne, mieściły się internaty żeński i męski, szat-
nie, łaźnia, kuchnia z jadalnią, pokoje do nauki, pokój 
nauczycielski, biblioteka, mieszkanie woźnego, świe-
tlica, magazyn, stolarnia, pralnia i kancelaria. Była 
również kaplica szkolna, przez wiele lat powojennych 
zamknięta i zamieniona na magazyn książek wyco-
fanych z biblioteki. Po podłączeniu szkoły do ogól-
nopaństwowej sieci energetycznej elektrownię (była 
turbina wodna) przebudowano na salę gimnastyczną 
(obecnie siłownia).
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Od 1959 r. szkoła została objęta długofalowym pla-
nem inwestycyjnym. I tak:
  –  zmodernizowano ujęcie wody pitnej, zbudowano 

hydrofor oraz centralną kotłownię (1961 r.),
  –  zakończono budowę i oddano do użytku sieć urzą-

dzeń centralnego ogrzewania, kanalizacji i wody 
pitnej (1965 r.),

  –  oddano do użytku nową oborę (1973 r.),
  –  zakończono budowę i oddano do użytku nowy 

internat na 220 miejsc (1974 r.),
  –  oddano do użytku nową halę sportową (1976 r.),
  –  zakończono budowę wiaty dla maszyn i bukaciar-

ni (1979 r.).

Wybudowanie internatu w sposób znaczący odciążyło 
budynek główny i pomieszczenia służące dotychczas 
celom socjalnym zostały zwolnione na cele dydak-
tyczne. Powstały w nich gabinety i pracownie dydak-
tyczne.

W późniejszym okresie również realizowano inwe-
stycje modernizacyjne. Przeprowadzono remont bu-
dynku mieszkalnego pracowników, remont kotłowni 
głównej, wymianę sieci magistralnej (wodociągowej), 
remont ogrodzenia obiektów szkolnych, oczyszczenie 
rzeki Młynówki, wymianę instalacji odgromowej, wy-
mianę oblachowania i rynien na budynku szkolnym, 
uruchomienie nowej kotłowni gazowej (1999 r.) na 
potrzeby internatu i modernizację kuchni.

Ze względu na to, że zasadnicza część budynków 
pamięta początki istnienia szkoły, stan ich pozosta-
wia wiele do życzenia. Zresztą później wybudowane 
obiekty również już wymagają remontów (technologie 
budowy nie były najlepsze).

Nauczanie w szkołach, a zwłaszcza zawodowych 
wymaga gabinetów i pracowni (do nauczania wszyst-
kich przedmiotów). Już w latach pięćdziesiątych 
XX w. podejmowano starania zmierzające do zorga-
nizowania nowoczesnych sal lekcyjnych, ale stało się 
to możliwe na szerszą skalę po zrealizowaniu szeregu 
inwestycji budowlanych w latach siedemdziesiątych, 
a zwłaszcza po wybudowaniu internatu i wyprowa-
dzeniu części socjalnej z głównego gmachu szkolne-
go. Powstały również warunki do stworzenia Izby Pa-
mięci Szkoły (1983 r.) oraz Izby Pamięci Narodowej, 
która jest jednocześnie klasopracownią historyczną.

Szkoła pielęgnuje kontakty ze swoimi wychowan-
kami, organizując okresowe zjazdy absolwentów, a od 
1985 r. w pierwszy piątek po dniu 20 czerwca (dzień 
otwarcia szkoły w 1860 r.) obchodzone jest święto 
szkoły. Do Czernichowa przybywają absolwenci, 
rodzice, członkowie Klubu Seniora i wraz z młodzie-
żą szkolną oraz gronem pedagogicznym biorą udział 
w uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do zjaz-
du absolwentów z okazji 150-lecia istnienia szkoły. 

W tym okresie placówkę opuściło ok. 7 tys. absolwen-
tów, którzy zasilili kadry inteligencji pracującej we 
wszystkich dziedzinach, a szczególnie na wsi i w rol-
nictwie. Wnieśli oni ogromny wkład w rozwój życia 
naukowego, gospodarczego i kulturalnego kraju.

4. Podsumowanie

Dzięki światłym i patriotycznym obywatelom powsta-
ła i rozwinęła działalność Szkoła Rolnicza w Czer -
nichowie o bogatym dorobku dydaktycznym i na-
ukowym. Wykształciła około 7 tysięcy absolwentów, 
którzy zasilili kadry we wszystkich dziedzinach dzia-
łalności.

Szkoła przeszła głębokie przeobrażenia: zwielo-
krotniła liczbę przyjmowanych uczniów i absolwen-
tów, przebyła drogę od jednego kierunku kształce-
nia do kształcenia wielokierunkowego na różnych 
poziomach.

Z pierwszego naboru w 1860 r. – 19 uczniów – szko-
łę ukończyło tylko 4, współcześnie co roku kończy ją 
ponad stu absolwentów. Szkoła początkowo zatrud-
niała 3 pracowników, obecnie 60, w tym 44 osoby to 
nauczyciele.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 
w Poznaniu
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15 października 1978 r. w 84. roku życia zmarł inż. 
Walenty Wesołowski, nauczyciel, wychowawca mło-
dzieży i krzewiciel oświaty rolniczej, obdarzony mia-
nem Seniora Oświaty Rolniczej. W czasie 42 lat pracy 
pedagogicznej przyczynił się do wykształcenia i wycho-
wania tysięcy absolwentów, którzy zasilili kadry pol-
skiego rolnictwa. Uczestniczył w krzewieniu wiedzy 
rolniczej i upowszechnianiu postępu w rolnictwie. Już 
za życia stał się legendą, a Jego osoba i szkoła stanowią 
nierozłączną całość. Do dziś, kiedy spotyka się dwoje 
absolwentów, to pierwsze pytanie zawsze brzmi: czy 
miałeś zajęcia z „Walkiem”? Taki przydomek nadali 
Mu uczniowie. Potem rozmowa zazwyczaj toczy się 
bez przeszkód, a zawsze towarzyszy jej zapewnienie 
o wszelkiej możliwej pomocy.

A oto krótka sylwetka Seniora.
Walenty Wesołowski urodził się 7 stycznia 1895 r. 

w Krasnem, pow. rzeszowski. Jego rodzice pochodzili 
z podrzeszowskich wsi i pracowali w rolnictwie. Prowa-
dzili małe gospodarstwo i zajmowali się najemną pracą, 
aby w ten sposób utrzymać siedmioosobową rodzinę 
(w tym trzech synów i dwie córki).

Walenty po ukończeniu trzyklasowej Pospolitej Szko-
ły Ludowej w Krasnem, we wrześniu 1908 r. rozpo-
czął naukę w I Państwowym Gimnazjum Klasycznym 
w Rzeszowie. Jako uczeń klasy V wstąpił do wówczas 
jawnie działającego Związku Strzeleckiego.

Po wybuchu I wojny światowej Związek Strzelec-
ki ze Lwowa i Polskie Drużyny Strzeleckie z Krako-
wa sformowały Kompanię Kadrową i weszły w skład 
Legionów Polskich. Walenty Wesołowski został ich żoł-
nierzem. W Legionach służył od 15 sierpnia 1914 r. do 
18 września 1917 r. W pierwszych miesiącach wojny 
był żołnierzem I pułku piechoty VI batalionu 3 kompa-
nii I Brygady. 8 listopada 1914 r. został ranny; otrzy-
mał postrzał w rękę i nogę. Przywieziony do Krakowa 
11 listopada nie został przyjęty do szpitala z powodu 
przygotowań do ewakuacji, w obawie przed zbliżający-
mi się wojskami rosyjskimi. Dopiero 18 listopada zna-
lazł się w szpitalu w Wiedniu, gdzie przebywał przez 

3 miesiące, a następnie leczono Go w Pradze. 15 maja 
1915 r. powrócił do służby wojskowej i odbył całą kam-
panię frontową, a 20 grudnia 1916 r. awansował do 
stopnia kaprala.

W lipcu 1917 r. wskutek odmowy złożenia przysię-
gi przez legionistów „na wierność braterstwa broni 
z Niemcami i Austrią” powstał tzw. kryzys legionowy 
i żołnierze zostali internowani, a legionistów z Galicji 
włączono do armii austriackiej. Walentego Wesołow-
skiego wcielono do 2. Armii austriackiej i skierowano 
do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Pozsony (Węgry), 
którą ukończył w 1918 r. Następnie walczył na froncie 
włoskim aż do rozpadu monarchii habsburskiej w paź-
dzierniku 1918 r. Niezwłocznie zgłosił się do Wojska 
Polskiego i jako chorąży został przyjęty do 2. krakow-
skiego pułku artylerii polowej. W lutym 1919 r. awan-
sował do stopnia podporucznika a we wrześniu 1920 r. 
– porucznika. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej 
i polsko-bolszewickiej. 20 listopada 1920 r. beztermino-
wo urlopowany opuścił wojsko. Jako ochotnik w maju 
1921 r. wstąpił w szeregi IV grupy Powstańców Górno-
śląskich i walczył aż do zakończenia powstania, dwu-
krotnie odnosząc rany.

Lecząc się w szpitalach w Wiedniu i Pradze przygo-
towywał się do matury, którą zdał w I Państwowym 
Gimnazjum Klasycznym w Rzeszowie. Następnie 
w semestrze letnim 1917/18 zapisał się na Studium 
Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Studiował z przerwami spowodo-
wanymi służbą wojskową. Egzamin dyplomowy – po 
wcześniejszym odbyciu 6 miesięcznej praktyki – zdał 
7 lipca 1923 r. uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. 
Równolegle ze studiami rolniczymi w roku akademic-
kim 1921/22 ukończył jako słuchacz zwyczajny roczny 
Wyższy Kurs Naukowy Spółdzielczy w Krakowie.

Po uzyskaniu dyplomu uniwersyteckiego i odbyciu 
6-miesięcznej praktyki w majątku ziemskim Basiów-
ka (pow. lwowski) od stycznia 1924 r. podjął pierwszą 
pracę na stanowisku inspektora rolnictwa w biurze 
lwowskim Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. 

Prof. dr hab. Franciszek Kapusta

Walenty Wesołowski 
– senior oświaty rolniczej

Człowiek współtworzy historię
swojego życia i jeśli ją
udokumentuje, staje się
cząstką Narodu i Państwa.

  S. Samoliński
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Od września tego roku zdecydował się na pracę w szkol-
nictwie rolniczym. Na początku była to Ludowa Szko-
ła Rolnicza w Wacyniu (pow. radomski), gdzie uczył 
hodowli zwierząt. Po dwóch latach przeniesiono Go do 
trzyletniej Państwowej Szkoły Rolniczej w Suchodo-
le k. Krosna. W 1928 r. uzyskał urlop w celu odbycia 
6-tygodniowej praktyki rolniczej w berlińskim insty-
tucie. Po powrocie w listopadzie 1928 r. został nauczy-
cielem w Państwowej Szkole Rolniczej w Białokryni-
cy podlegającej Liceum Krzemienieckiemu na Woły-
niu. Równolegle od października 1930 r. do czerwca 
1931 r. był zatrudniony w Wojewódzkim Towarzystwie 
Organizacji i Kółek Rolniczych w Łucku jako tereno-
wy inspektor hodowli trzody chlewnej. We wrześniu 
1931 r. opuścił Wołyń i przeniósł się do Państwowej 
Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie k. Krakowa, 
gdzie został nauczycielem hodowli zwierząt. Po przy-
byciu do Czernichowa poza pracą pedagogiczną kiero-
wał pracami hodowlanymi w oborze bydła polskiego 
czerwonego odmiany podgórskiej, rozpoczętymi przez 
Karola Malsburga (1897–1905), późniejszego profe-
sora AR w Dublanach, kontynuowanymi następnie 
kolejno przez Zygmunta Moczarskiego (1909–1911) 
profesora UP, Zygmunta Jaworskiego (1911–1914, 
1920–1923, 1926–1931) profesora UJ, Tadeusza Ol -
brych ta (1919–1920) profesora AMW we Lwowie, 
Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej, 
Wydz. Rolniczego UiP we Wrocławiu a następnie Wydz. 
Zootechnicznego WSR we Wrocławiu, oraz Stanisława 
Rogozińskiego (1923–1926) profesora UJ.

W czasie ewakuacji szkoły we wrześniu 1939 r., 
oddzielony od żony i dzieci oraz części grona pedago-
gicznego udającego się na wschód w kierunku Krze-
mieńca, po drodze w Sandomierzu napotkał galar na 
Wiśle, którym ewakuowane było stado krów z obory 
szkolnej. Podjął próbę dalszej ewakuacji zwierząt, ale 
dotarł tylko do Czernięcina k. Szczebrzeszyna w pow. 
zamojskim. Z powodu wkroczenia Sowietów na teryto-
rium Polski przechował krowy u miejscowych rolników, 
a następnie w styczniu 1940 r. sprowadził zwierzęta 
do gospodarstwa szkolnego i podjął w nim czynności 
zarządcze.

W pierwszym roku wojny szkoła była nieczynna, 
a gospodarstwem zarządzał Walenty Wesołowski. 
Po powrocie dyrektora, inż. K. Kuczyńskiego w maju 
1941 r. Wesołowski jemu przekazał wszystkie spra-
wy szkoły i gospodarstwa. Wiedząc, do czego są zdol-
ni Niemcy i obawiając się prowokacji sprzeciwiał się 
otwarciu szkoły w czasie okupacji. Uważał, że nie należy 
tak licznej grupy młodzieży skupiać w jednym miejscu, 
w obiekcie łatwym do otoczenia. Istniała groźba wywie-
zienia uczniów do pracy niewolniczej w Rzeszy. Zdobył 
pracę w jednym z majątków i rozpoczął przygotowania 
do wyjazdu z Czernichowa. Przeważyła jednak koncep-
cja otwarcia szkoły i za namową dyrektora postanowił 
w niej pozostać, doceniając znaczenie ochrony młodzie-
ży, majątku szkoły i należącego do niej gospodarstwa.

Aby zachować stado bydła, dyrekcja szkoły (przy sze-
rokim zaangażowaniu inż. Walentego Wesołowskiego) 
sprzedała okolicznym rolnikom cielęta z najlepszym 
rodowodem, rezerwując sobie prawo odkupienia po 
wojnie ich lub potomstwa. Nie mylono się: w 1944 r. 
Niemcy wywieźli całe stado krów rasy polskiej czerwo-
nej odmiany podgórskiej do majątków w protektoracie 
Czech i Moraw, i dalszy ślad po nim zaginął. Po wojnie 
udało się jednak stado odbudować, odkupując od rolni-
ków wcześniej sprzedane zwierzęta.

Walenty Wesołowski zaangażował się w działalność 
konspiracyjną – został dowódcą kompanii AK „Pług” 
w Czernichowie i zorganizował na terenie gminy pla-
cówkę ZWZ-AK o kryptonimie „Pardwa”. Za zgodą 
dowództwa okręgu zorganizował najpierw szkołę 
podoficerską, a następnie podchorążówkę na terenie 
szkoły. W 1942 r. Walenty Wesołowski nawiązał kon-
takt z mgr Izą Sowińską z Krakowa w sprawie tajne-
go nauczania na poziomie gimnazjalnym i licealnym. 
I. Sowińska kierowała Ośrodkiem Tajnego Nauczania 
nr 14, w którym m.in. obaj synowie Wesołowskiego 
pobierali naukę.

Tajne nauczanie w Czernichowie prowadzono na 
poziomie zarówno szkoły średniej, jak i studiów uni-
wersyteckich w zakresie rolnictwa, prawa, filozofii 
i medycyny. Wykłady prowadzili profesorowie przy-
jeżdżający z Krakowa, a z grona nauczającego szko-
ły: inż. K. Kuczyński – dyrektor, Walenty Wesołowski 
i dr Dominik Wanic, J. Kostecka oraz p. Ryszka. J. Hyla 
i J. Jarosz podają, że tajne nauczanie było prowadzone 
w mieszkaniu Walentego Wesołowskiego.

Walenty Wesołowski w okresie wojny niósł także 
pomoc ludziom, którzy zostali pozbawieni środków 
do życia. W tym celu już w 1940 r. doprowadził do 
powstania Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Czer-
nichowskiej, którego przewodniczącym został książę 
Hieronim Radziwiłł, właściciel majątku ziemskiego 
Balice. Ponadto Walenty Wesołowski współdziałał 
z proboszczem parafii czernichowskiej ks. kan. Wła-
dysławem Galusem, prefektem szkolnym, który prze-
wodniczył gminnej delegaturze Rady Głównej Opie-
kuńczej – organizacji działającej jawnie w GG, mając 
urzędowo zatwierdzony status prawny. Towarzystwo 
przez cały okres okupacji świadczyło różnorodną pomoc 
uczniom, szkole oraz innym osobom potrzebującym. 
Ponadto Wesołowski wraz z uczniami i absolwentami 
szkoły organizował pomoc (m.in. żywność, opał, lekar-
stwa) dla rodzin aresztowanych profesorów UJ oraz 
osobom pochodzenia żydowskiego.

Ucieczka Niemców w połowie stycznia 1945 r. i wkro-
czenie Sowietów na teren gminy zapoczątkowały aresz-
towania wśród nauczycieli. Jako pierwszy został aresz-
towany dyrektor K. Kuczyński, ale po kilku dniach go 
zwolniono. W nocy 24 stycznia 1945 r. w wyniku denun-
cjacji został aresztowany Walenty Wesołowski; nie 
pozwolono Mu zabrać ze sobą nawet przyborów toaleto-
wych. Po pobycie w więzieniu w Krakowie, został prze-
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wieziony do łagru Stalino (obecnie Donieck) w Zagłę-
biu Węglowym radzieckiej Ukrainy. Tam początkowo 
był zatrudniony na terenie kopalni, wykonując prace 
porządkowe i budowlane; krótko pracował także przy 
wydobyciu węgla pod ziemią. Po likwidacji tego obozu 
i przeniesieniu Go do innego obozu, został „docenio-
ny jako fachowiec” i skierowany do obrządzania świń. 
Chlewnia otrzymywała resztki z miejscowego kasyna 
NKWD, z których wybierał możliwe do zjedzenia czę-
ści, aby nimi dokarmiać wycieńczonych głodem i cho-
robami współwięźniów. Ponieważ funkcjonariusze 
zaczęli dostarczać do chlewni również własne świnie 
do wykarmienia, powstała sytuacja, że dla więźniów 
już nic nie zostawało. W. Wesołowski wpadł na pomysł, 
aby paru świniom wprowadzić w kilku miejscach pod 
skórę zastrzykiem roztwór soli kuchennej i w ten 
sposób upozorować ich chorobę – różycę. Pomysł się 
powiódł i miejscowy lekarz weterynarii skierował „za-
rażone” sztuki do uboju i polecił zakopać padłe sztuki. 
Ponieważ był silny mróz więc ciała zwierząt dobrze się 
przechowywały w ziemi, a odzyskiwane stanowiły poży-
wienie dla więźniów. Bojąc się zachorowania własnej 
trzody funkcjonariusze zaprzestali przysyłania świń do 
wykarmienia. W ten sposób przywrócono „dożywianie” 
więźniów. Funkcjonariusze NKWD zapragnęli samogo-
nu i polecili Wesołowskiemu wytwarzać go z buraków 
przeznaczonych do skarmiania świniami. Ponieważ 
wiedział, że pod ziemią pracuje aptekarz, więc wska-
zał, że jest on niezbędny do tej produkcji. W ten spo-
sób dzięki lżejszej pracy być może uratował mu życie.

Kiedy Walenty Wesołowski zachorował i potrzebna 
była krew do transfuzji, więźniowie zgłaszali się dobro-
wolnie, aby ją oddać. Jesienią 1947 r. wraz z innymi 
Polakami został odesłany – w bardzo niehumanitar-
nych warunkach – do kraju. Po 1010 dniach więzie-
nia, łagrów i poniewierki, pełen różnorodnych obaw 
powrócił do Czernichowa, gdzie ponownie podjął pracę 
pedagogiczną, pełniąc równocześnie funkcję kierowni-
ka działu hodowli zwierząt w gospodarstwie szkolnym. 
Jego oczkiem w głowie było stado bydła polskiego czer-
wonego, które doskonalił. 30 listopada 1969 r. prze-
szedł na emeryturę w 74 roku życia, po 55 latach pracy, 
w tym 42 latach jako nauczyciel. Jednak nadal uczył 
w szkole w niepełnym wymiarze godzin i sprawował 
opiekę nad uczniami odbywającymi praktyki w przed-
siębiorstwach rolnych.

Wraz z przejściem na emeryturę Walentego Weso-
łowskiego zapadła decyzja o likwidacji stada bydła pol-
skiego czerwonego w Czernichowie.

Inż. Walenty Wesołowski jako nauczyciel i wycho-
wawca stawiał młodzieży trudne zadania, wymagające 
ze strony uczniów pracy, zdyscyplinowania i samodziel-
ności. Wiązał naukę z praktyka hodowlaną poprzez 
konsekwentnie kontrolowane dyżury (o godz. 4 rano) 
przy poszczególnych grupach zwierząt gospodarskich. 
Był to warunek uzyskania pozytywnej oceny przez 
ucznia z przedmiotu hodowla zwierząt. W ocenianiu był 

bardzo powściągliwy. Osobiście znany mi jest przypa-
dek, że w czasie całego okresu pracy w czernichowskiej 
szkole z hodowli zwierząt wystawił tylko pięć ocen bar-
dzo dobrych. Okazywał jednak wielką życzliwość wobec 
podopiecznych sprawiających trudności i zagrożonych 
usunięciem ze szkoły. Czasem, nie wiedząc nawet 
o kogo idzie, skutecznie walczył o ich pozostawienie, 
a sam ofiarowywał pomoc w okiełznaniu niesfornego 
ucznia. Uważał, że najprościej pozbyć się kłopotu, usu-
wając wychowanka ze szkoły i nie troszcząc się o dalsze 
jego losy. Znacznie trudniejsze natomiast jest takiego 
ucznia zmusić do właściwego postępowania. I tak wła-
śnie czynił.

Przez wiele lat pełnił funkcję opiekuna Sekcji Agro- 
i Zootechnicznej. Inspirując działalność tej sekcji, wcią-
gał młodzież do pracy społecznej i oświatowej w oko-
licznych wsiach oraz do utrzymywania stałych kontak-
tów szkoły czernichowskiej z Wyższą Szkołą Rolniczą 
w Krakowie, Instytutem Zootechniki w Balicach i inny-
mi uczelniami oraz instytucjami. W ramach tych kon-
taktów organizował w szkole sesje popularno-naukowe 
z zakresu hodowli zwierząt, uprawy roślin i mechani-
zacji rolnictwa dla młodzieży klas wyższych z udziałem 
pracowników naukowych uczelni krakowskich.

Za swoją waleczność i pracę Walenty Wesołowski 
został odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari V klasy 
(1922 r.), Krzyżem Walecznych z dwoma okuciami 
(1922 r.), Krzyżem Niepodległości (1932 r.), Śląskim 
Krzyżem Powstańczym, Brązowym Medalem za Długo-
letnią Służbę (1938 r.), Medalem 10-lecia Polski Ludo-
wej (1955 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1958 r.), Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1968 r.), 
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (1975 r.). 
Ponadto w dowód uznania za służbę w Legionach Pol-
skich w latach 1914–1917 oraz udział w wojnie polsko- 
-bolszewickiej 1918–1920 i Powstaniu Śląskim w 1921 r. 
otrzymał w 1930 r. gospodarstwo rolne o powierzchni 
18 ha w Haliczanach, pow. horodecki, woj. wołyńskie. 
Otrzymał także bezzwrotną pożyczkę na wybudowanie 
budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych. 
Założył sad o powierzchni 5 ha. W gospodarstwie 
osied lił się Jego najmłodszy brat Szczepan, który wraz 
z rodziną mieszkał tam aż do powołania go w sierpniu 
1939 r. do wojska.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 
w Poznaniu
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1. Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, 
zdrowotność roślin oraz identyfikacja 
i rejestracja zwierząt

Odpowiedzialność w zakresie jakości żywności oraz 
jej bezpieczeństwa nakładają na rolników Rozpo-
rządzenia (WE) nr 178/2002, 852/2004 (wymagania 
higieniczne) oraz 853/2004. Rolnik, aby zapewnić bez-
pieczeństwo wytwarzanej przez siebie żywności musi 
współpracować z instytucjami kontrolującymi, jak 
również samodzielnie kontrolować żywność na każ-
dym etapie jej wytwarzania. Jest to jedyny sposób, 
aby zapewnić dostarczanie konsumentom wysokiej 
jakości produktów, bezpiecznych dla zdrowia [Kaj-
dan-Zysnarska 2003].

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (SIRZ) 
służy głównie zapewnieniu bezpieczeństwa żywno-
ściowego, ponieważ wprowadza kontrolę przemiesz-
czania się zwierząt przez całe ich życie, począwszy 
od miejsca urodzenia. Kontrola ta pozwala na szyb-
ką identyfikację zwierząt, co przyczynia się do zapo-
biegania rozprzestrzeniania się chorób oraz sprzyja 
profilaktyce.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt funk-
cjonuje w Polsce na podstawie ustawodawstwa euro-
pejskiego oraz polskiego [www.modr.mazowsze.pl]:
 •    Rozporządzenia Nr 1760/2000 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. ustanawiające-
go system identyfikacji i rejestracji bydła rzeźne-
go i w sprawie znakowania mięsa wołowego i pro-
duktów z mięsa wołowego,

 •    Rozporządzenia Rady (WE) Nr 21/2004 z 17 grud-
nia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji 
i rejestracji owiec i kóz,

 •    Dyrektywy Rady Nr 92/102 z 27 listopada 1992 r. 
o identyfikacji i rejestracji zwierząt,

 •    Dyrektywy Rady Nr 64/432 z 26 czerwca 1964 r. 
o problemach zdrowia zwierząt w handlu bydłem 
i trzodą chlewną wewnątrz Wspólnoty,

 •    Ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeź-
nych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej,

 •    Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania 
bydła, wzoru paszportów bydła, prowadzenia reje-
stru bydła i księgi rejestracji stada bydła,

 •    Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania 
owiec, kóz, oraz świń, paszportów koni, prowadze-
nia rejestrów i ksiąg rejestracji.

Prowadzeniem rejestru zwierząt (z wyjątkiem koni) 
zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, która koordynuje System Identyfikacji 
i Rejestracji Zwierząt (SIRZ) obejmujący:
  –  komputerową bazę danych,
  –  oznakowanie zwierząt,
  –  dokument identyfikacyjny zwierzęcia (paszport),
  –  księgę rejestracji zwierząt.

Mgr Barbara Kiełbasa

Obowiązki producentów rolnych 
wynikające z wdrożenia nowych zasad 
otrzymywania dopłat bezpośrednich

Część 2.

[www.arimr.gov.pl]
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Każdy posiadacz zwierzęcia jest zobligowany do uzy-
skania numeru identyfikacyjnego producenta oraz 
numeru siedziby stada. Ponadto rolnik powinien 
zgłaszać w odpowiednim terminie wszelkie zdarze-
nia występujące w gospodarstwie, takie jak: zakup 
zwierząt, przemieszczenie, sprzedaż, ubój lub pad-
nięcie [Krzyżanowska i in. 2007].

Zdrowie zwierząt

Dyrektywa Rady 96/22/WE z 29 kwietnia 1996 r. 
(Council Directive on concerning the prohibition on 
the use in stockfarming of certain substances having 
a hormonal or thyrostatic action and of ß-ago nists) 
wdrożona w Polsce ustawą z 11 marca 2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych wprowadza pewne zakazy w celu zminimalizo-
wania ryzyka występowania chorób zwierząt. Niedo-
puszczone jest podawanie zwierzętom gospodarskim 
substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycz-
nym (hamujących produkcję hormonów tarczycy), 
ß-agonistycznym (stosowanych w celu przyspiesze-
nia akcji porodowej), estrogennym i androgennym 
oraz stilbenyzwiązki (stymulujących wzrost). Sub-
stancje te przyspieszają przyrost ciała zwierzęcia, 
a odkładając się w mięsie często powodują obniżenie 
jakości produktów uzyskanych z tych zwierząt. Nie-
odpowiednie podawanie tych związków może nawet 
zagrozić zdrowiu konsumentów. Istnieje możliwość 
podania środków o działaniu hormonalnym wyłącz-
nie przez lekarza weterynarii, tylko w uzasadnionych 
przypadkach i musi być to odnotowane w książce 
leczenia stada. Rolnicy, którzy samodzielnie poda-
ją zwierzętom zakazane środki lub nie przestrzega-
ją okresu karencji po ich podaniu, podlegają karze 
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wol-
ności do lat trzech. Ponadto zabronione jest karmie-
nie zwierząt przetworzonym białkiem pochodzenia 
zwierzęcego, żelatyną pochodzącą od przeżuwaczy, 
produktami z krwi, hydrolizatami białkowymi oraz 
fosforanem dwu- i trójwapniowym [Krzyżanowska 
i in. 2007].

Zdrowotność roślin

Rolnicy stosujący środki ochrony roślin muszą prze-
strzegać przepisów zawartych w Dyrektywie Rady 
91/414/EEC z 15 lipca 1991 r. po to, by zminimalizo-
wać ryzyko i zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt 
oraz środowiska naturalnego (Council Directive on 
concerning the placing of plant protection products on 
the market). W Polsce Dyrektywę wdrożono ustawą 
z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

Rolnik, który stosuje środki ochrony roślin musi 
przestrzegać określonych wymagań, m.in.:

  –  stosować tylko środki dopuszczone do obrotu oraz 
przestrzegać instrukcji umieszczonej na etykie-
cie, ponadto powinien przechowywać je w zabez-
pieczonym magazynie, zamkniętym przed dostę-
pem osób trzecich,

  –  musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szko-
lenia w zakresie stosowania tych środków,

  –  powinien używać sprawnego sprzętu do wyko-
nywania zabiegów ochrony roślin, co musi być 
potwierdzone atestem (ważnym 3 lata),

  –  rolnik musi ściśle przestrzegać okresów karen-
cji,

  –  nie może stosować nawozów organicznych i natu-
ralnych w postaci stałej lub płynnej w okresie od 
początku grudnia do końca lutego (nie dotyczy 
upraw pod osłonami),

  –  musi prowadzić ewidencję (w formie pisemnej) 
wykonywanych zabiegów na poszczególnych po-
lach, uprawach czy produktach roślinnych. Ewi-
dencja powinna być przechowywana co najmniej 
przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu.

Bezpieczeństwo pasz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 178/2002 powołujące Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające 
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności obo-
wiązuje i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich, co tym samym oznacza, iż 
nie wymaga wdrażania krajowymi regulacjami (Roz-
porządzenie Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołu-
jące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeń-
stwa żywności; Rozporządzenie Nr 183/2005 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005 r. 
ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz; 

[www.ekoarka.com.pl]
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Rozporządzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych oraz Rozporządzenie Nr 853/
2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwiet-
nia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy doty-
czące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego).

Pasza, która nie jest dobrej jakości, bądź może 
stwarzać zagrożenie ze względu na zawartość sub-
stancji szkodliwych, nie może być wprowadzana na 
rynek ani podawana zwierzętom gospodarskim. Dla-
tego też rolnik produkujący w swoim gospodarstwie 
pasze dla zwierząt musi przestrzegać m.in. takich 
wymagań:
  –  nie może stosować i wprowadzać do obrotu pasz 

zawierających substancje szkodliwe (kał, mocz, 
skóra, nasiona poddane działaniu środków ochro-
ny roślin, drewno, trociny, woda przemysłowa) na 
poziomie wyższym, niż dopuszczalny limit,

  –  stosować pasze i dodatki pochodzące wyłącznie 
z zakładów zarejestrowanych, ponadto rolnik 
musi posiadać dokumentację dotycząca pocho-
dzenia stosowanej w gospodarstwie paszy,

  –  rolnik powinien zabezpieczyć pomieszczenia, 
w których przechowuje się pasze dla zwierząt 
przed szkodnikami, drobnoustrojami, grzybami 
i wilgocią,

  –  rolnik produkujący paszę na rynek ma obowiązek 
zgłosić ten fakt do powiatowego lekarza wetery-
narii oraz powinien posiadać dokumentację sprze-
daży pozwalającą zidentyfikować odbiorcę [Krzy-
żanowska i inni 2007].

Bezpieczeństwo żywności

Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 oraz 853/2004 
(Rozporządzenie Nr 853/2004 z 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęce-
go) wprowadzają pojęcie żywności uznanej za nie-
bezpieczną z uwagi na jej szkodliwość dla zdrowia 
oraz nieprzydatność do spożycia. Może być to spo-
wodowane zanieczyszczeniem substancjami obcy-
mi lub zepsuciem, pozostałością środków ochrony 
roślin, metali ciężkich, nawozów lub zanieczyszcze-
niem mikrobiologicznym. Rola producentów rolnych 
w tym zakresie to głównie monitorowanie środków 
spożywczych od początku procesu produkcyjnego oraz 
monitorowanie zwierząt gospodarskich (dokonywane 
poprzez System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt). 
Ponadto rolnik (producent żywności) jest zobowiąza-
ny do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, jeśli 
dostarcza produkty na rynek. Natomiast przedsię-
biorstwa prowadzące produkcję, przetwarzanie bądź 
dystrybucję żywności (z wyłączeniem produkcji pod-

stawowej) są zobowiązane do wdrożenia i przestrzega-
nia procedur systemu HACCP (Rozporządzenie (WE) 
Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożyw-
czych). Natomiast na etapie produkcji podstawowej 
system wprowadza obowiązek przestrzegania zasad 
dobrej praktyki higienicznej [Sowińska 2008].

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności rolnicy prowadzący produkcję powinni:
  –  dbać o czystość w obiektach, utrzymywać w czy-

stości urządzenia, sprzęt i środki transportu, jak 
również zapewniać higieniczne warunki podczas 
produkcji, transportu, składowania,

  –  stosować wodę odpowiedniej jakości (zdatną do 
picia),

  –  zapobiegać zanieczyszczeniom powodowanym 
przez szkodniki,

  –  przestrzegać okresów karencji w stosowaniu środ-
ków ochrony roślin,

  –  zapewnić czystość zwierząt gospodarskich (w mia-
rę możliwości),

  –  zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaź-
nych oraz zgłaszać wszelkie podejrzenia chorób 
u posiadanych zwierząt,

  –  stosować we właściwy sposób dodatki paszowe 
i leki weterynaryjne [Krzyżanowska i in. 2007].

Od 2001 r. Polska jest zobligowana do realizacji Stra-
tegii Bezpieczeństwa Żywności; dokument ten okre-
śla szczegółowe działania w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa żywnościowego. Strategia przedsta wia 
działania w kierunku tworzenia i przestrzegania pra-
wa żywnościowego w zakresie bezpieczeństwa, wdra-
żania dobrych praktyk, monitoringu oraz systemu 
wczesnego ostrzegania w zakładach przetwórstwa 
żywności [Walenia 2006]. Systemem, który może 
pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na 
etapie produkcji i przetwarzania jest system HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control  Points) – 
Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne. 
HACCP oznacza całościowe ujęcie identyfikacji, oce-
ny i kontroli wszelkich punktów (etapów) procesu 
produkcji, które mogą decydować o bezpieczeństwie 
danego produktu. Przestrzeganie wymagań HACCP 
pozwala zrealizować w przedsiębiorstwie wydajny 
i trwały program produkcji bezpiecznej żywności 
[Luning, Marcelis, Jongen 2005]. HACCP jest sys-
temem obligatoryjnym wdrożonym ustawą z 11 ma-
ja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności we 
wszystkich zakładach produkcji i przetwórstwa żyw -
ności w Polsce, niezależnie od wielkości. System ten 
opiera się na analizie zagrożeń zdrowotnych, a na-
stępnie na ustaleniu punktów krytycznych na pod-
stawie przeprowadzonej analizy istniejących zagro-
żeń [Antkiewicz i Wszołek 2000] (Rozporządzenie 
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(WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych).

Zakłady produkujące żywność muszą spełnić szcze-
gółowe wymagania w zakresie stanu technicznego 
budynków i instalacji, jakości wody przeznaczonej do 
celów spożywczych, przechowywania odpadów z pro-
dukcji żywności, zatrudnionego personelu, narzędzi, 
urządzeń i wyposażenia zakładu. Wdrażanie 
systemu HACPP jest utrudnione w małych 
i słabo przygotowanych firmach. Bardzo istot-
ne jest, aby być elastycznym i poszukiwać roz-
wiązań, które odpowiadają wielkości danego 
zakładu przetwórczego, przedsiębiorstwa rol-
nego [Turlejska i Pelzner 2003].

2. Dobrostan zwierząt

Pojęcie „dobrostan” (ang. animal welfare) zna-
ne jest już blisko 30 lat. Jednak wciąż trwają 
dyskusje nad uściśleniem tego pojęcia. Obecnie 
dobrostan zwierząt rozumie się jako komfort fi-
zyczny i biologiczny zwierzęcia. Rada Dobrosta-
nu Zwierząt (Farm Animals Welfare  Council) 
opracowała kodeks, który zawiera pięć zasad 
określających dobrostan zwierząt. Kodeks mówi 
m.in., iż zwierzę powinno być wolne od głodu i pra-
gnienia, dyskomfortu, bólu czy też strachu. Ponadto 
każde zwierzę ma prawo do wyrażania swojego natu-
ralnego zachowania oraz do zapewnienia mu okre-
ślonej przestrzeni życiowej. W Polsce zasady ochro-
ny zwierząt określa ustawa z 21 sierpnia 1997 r., 
wdrożona Rozporządzeniem MRiRW z 2 września 
2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzy-
mania poszczególnych gatunków zwierząt gospodar-
skich [Sowiń ska 2008].

Wymogi wzajemnej zgodności obejmujące dobro-
stan zwierząt można podzielić na trzy grupy:
  –  wymogi ogólne – dotyczą wszystkich posiadaczy 

zwierząt gospodarskich bez względu na gatunek 
oraz liczbę zwierząt (reguluje Dyrektywa Rady 
98/58/WE z 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony 
zwierząt hodowlanych),

  –  wymogi dotyczące cieląt – zobowiązują posiada-
czy cieląt do przestrzegania specjalnych wyma-
gań, oprócz wymogów ogólnych (reguluje Dyrek-
tywa Rady 91/629/EEC z 19 listopada 1991 usta-
nawiająca minimalne normy ochrony cieląt, Decy-
zja Komisji 97/182/WE z 24 lutego 1997 r. zmie-
niająca Załącznik do Dyrektywy 91/629/EEC oraz 
Dyrektywa Rady 97/2/WE z 20 stycznia 1997 r. 
zmieniająca Dyrektywę 91/629/EEC),

  –  wymogi dotyczące świń – są to dodatkowe wymo-
gi, oprócz wymogów ogólnych, do przestrzegania 

których zobowiązani są posiadacze świń (regulu-
je je Dyrektywa Rady 91/630/EEC z 19 listopada 
1991 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony 
świń, Dyrektywa Rady 2001/88/WE z 23 paździer-
nika 2001 r. zmieniająca Dyrektywę 91/630/EEC 
oraz Dyrektywa Komisji 2001/93/WE z 9 listopa-
da 2001 r. zmieniająca dyrektywę 91/630/EEC 
[Krzyżanowska i in. 2007].

Dla potrzeb wymogów wzajemnej zgodności w gospo-
darstwach utrzymujących zwierzęta muszą być prze-
strzegane m.in. następujące warunki:
  –  należy stosować tylko i wyłącznie dozwolone 

technologie w chowie i hodowli zwierząt gospo-
darskich,

  –  obsługą zwierząt powinny zajmować się osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
lub wieloletnie doświadczenie,

  –  należy przestrzegać obowiązku dozoru zwierząt 
(minimum raz dziennie – wyjątek to cielęta utrzy-
mywane w pomieszczeniach inwentarskich, które 
sprawdzać należy minimum dwa razy dziennie),

  –  należy przestrzegać szczegółowych wymagań do-
tyczących przystosowania budynków inwentar-
skich oraz właściwego dostępu paszy dla wszyst-
kich zwierząt,

  –  właściciel zwierząt jest zobowiązany do zachowa-
nia zasad higieny i czystości zarówno zwierząt jak 
i budynków i urządzeń,

  –  rolnik powinien zadbać o właściwe postępowanie 
ze zwierzętami chorymi czy zranionymi,

  –  zabronione jest stosowanie metod powodujących 
cierpienie zwierząt lub ich trwałe zranienie (dru-
towanie nosa świnom oraz wiązanie, gdy są one 
utrzymywane w pomieszczeniu),

  –  zabronione jest również stosowanie przemocy 
podczas karmienia i pojenia zwierząt, nie wolno 
przymuszać zwierząt do posłuszeństwa głodem, 

[www.animalwelfareapproved.org]
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pragnieniem, stosowaniem urządzeń elektrycz-
nych (innych niż urządzenia typu ogrodzenie 
elektryczne i przepędzacze),

  –  właściciel zwierząt jest zobowiązany do przecho-
wywania przez okres 3 lat dokumentacji zwią-
zanej z identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz 
leczeniem i padnięciami [Krzyżanowska i in. 
2007].

3. Dobra kultura rolna

Rozporządzenie Rady (WE) 1782/2003 określa wyma-
gania, jakie stawiane są przed rolnikiem w zakresie 
utrzymania gleby w dobrej kulturze zgodnej z ochro-
ną środowiska oraz przeciwdziałanie erozji. Stosowa-
nie dobrej kultury rolnej jest ukierunkowane głównie 
na przeciwdziałanie erozji gleby (zmywanie, żłobie-
nie lub zwiewanie wierzchniej warstwy gleby) oraz 
zachowanie substancji organicznej. Zasady te regu-
luje również ustawodawstwo polskie: ustawa z 18 
grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawa z 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Rolnik w swoim gospodarstwie jest zobowiązany 
do przestrzegania określonych wymagań, m.in. [Giel 
2007]:
  –  przeprowadzania zabiegów uprawowych na grun-

tach ugorowanych co najmniej raz w roku (do 31 
lipca) oraz zakaz ugorowania gruntów dłużej niż 
przez okres 5 lat,

  –  koszenia okrywy roślinnej i jej usuwania do dnia 
31 lipca, jak również wypasania zwierząt w okre-
sie wegetacyjnym traw,

  –  obowiązuje go zakaz uprawiania tego samego 
gatunku roślin na danej działce rolnej dłużej niż 
3 lata,

  –  obowiązuje go bezwzględny zakaz wypalania 
ścierni oraz słomy (wypalanie resztek pożniwnych 

jest dozwolone w przypadku zalecenia inspekto-
ra PIORiN (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa), do celów badawczych, bądź też 
punktowo w przypadku rozpadnięcia się beli,

  –  stosowania odpowiednich maszyn i urządzeń 
uprawowych oraz wykonywanie ich w ilości ko-
niecznej, ale z drugiej strony ograniczania ich 
w miarę możliwości,

  –  rolnik powinien powstrzymać się od prac polo-
wych w okresie wysycenia gleby wodą oraz za-
pewnić szybki spływu wody z pól.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Rolnictwa Światowego i Doradztwa
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Na zadowalającą frekwencję turystyczną w róż-
nych porach roku mogą liczyć tylko te miejscowości, 
które krajobrazowo są szczególnie atrakcyjne, albo 
na ich terenie znajdują się obiekty, które w każdym 
czasie zachęcają turystów do ich zwiedzania. Przy-
kładem tego może być np. Podtatrze, XV-wieczny 
kościółek w Dębnie, kopalnia soli w Wieliczce, muzea 
oraz parki narodowe.

Jednak wiele terenów nie dysponuje ani piękny-
mi krajobrazami, ani parkami narodowymi, ani też 
innymi atrakcjami turystycznymi. W takich wypad-
kach sezon turystyczny ogranicza się najczęściej 
tylko do okresu wakacyjnego. W innym czasie kwate-
ry turystyczne pozostają niewykorzystane. Przy tak 
krótkotrwałej frekwencji turystycznej korzyści uzy-
skiwane z turystyki są bardzo małe. Zniechęca to czę-

sto kwaterodawców do zajmowania się działalnością 
turystyczną. W celu poprawy takiej sytuacji należy 
poprzez rozmaite imprezy urządzane poza wakacja-
mi starać się ściągać turystów do danej miejscowo-
ści, chociażby tylko na krótki czas. Nawet wówczas 
pozostawiają oni część swoich pieniędzy na zakupach, 
w gospodach, restauracjach, na imprezach, a także 

w gospodarstwach agroturystycznych. Imprezy przy-
ciągające turystów organizować mogą gminy, kluby 
sportowe, zespoły artystyczne, koła gospodyń wiej-
skich, a także właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych indywidualnie lub zespołowo. Atrakcyjne mogą 
okazać się imprezy sportowe, artystyczne, wydarze-
nia historyczne, uroczystości kościelne, odpusty, jar-
marki oraz wiele, wiele innych, o których nigdy by 
się nawet nie pomyślało, że mogą być dla turystów 
ciekawe.

Z takimi nietypowymi atrakcjami ściągającymi 
na obszary wiejskie rzesze turystów spotkałem się 
w USA. W Stanach, gdzie uprawia się kukurydzę: 
Iowa, Arkansas, Missouri, Chicago i innych oprócz 
normalnego przeznaczenia tej rośliny na cele paszo-
we i konsumpcyjne, czyni się także z jej upraw 

wielkoobszarowych nie lada atrakcję 
turystyczną znaną pod nazwą kukury-
dzianego labiryntu (maize labyrinth). 
Jest to po prostu olbrzymi łan kukury-
dzy, w którym wycięte zostały wąskie 
poplątane w rozmaity sposób ścieżki. 
Kiedy kukurydza przerasta już wyso-
kością dorosłego człowieka (około 2 m), 
za odpowiednią opłatą udostępnia się 
znajdujące w niej ścieżki (przeważnie 
około 1 m szerokości) turystom, któ-
rzy mogą się po nich poruszać. Takie 
błądzenie po ścieżkach trwa niekiedy 
całymi godzinami dostarczając wiele 
radości dzieciom i dorosłym. Kukury-
dziane labirynty ściągają przeważnie 
wielu chętnych, a ich dodatkową zale-
tą jest również to, że trwają stosunko-
wo długo, bo od sierpnia do październi-
ka. Przy większej frekwencji farmerzy 
mogą nieźle na nich zarobić, niezależ-

nie od plonu z uprawy kukurydzy. Warto też podkre-
ślić, że chodzący po ścieżkach turyści nie powodują 
prawie żadnych zniszczeń w uprawach tej rośliny, 
gdyż zachowują dyscyplinę.

Jako atrakcję turystyczną w USA wykorzystuje 
się również uprawy dyni. Na kilka dni przed święta-
mi zmarłych, czyli tamtejszym świętem Halloween, 

Prof. dr hab. Ryszard Kostuch

Zwiększanie atrakcyjności turystycznej 
obszarów wiejskich

Dynie pozostawione na polu dla turystów
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na wsie wyjeżdżają liczni mieszkańcy miast i mia-
steczek, żeby bezpośrednio u rolników zaopatrzyć 
się w dynie, z których po wydrążeniu sporządza 
się symboliczne strachy zaduszkowe. Często dynie 
kupuje się bezpośrednio na polu, gdzie zazwyczaj 
najłatwiej o dobry wybór. Dyniowe strachy wyko-
nuje się najczęściej na miejscu, w gospodarstwach, 
gdzie można łatwo pozbyć się miąższu, przeznacza-
jąc go chociażby na paszę dla zwierząt gospodarskich 
lub na kompost. Z tak wypreparowanymi dyniami 
powraca się dopiero do domów, gdzie po odpowiednim 
oświetleniu od środka dekoruje się nimi ganki, bal-
kony, tarasy, a nawet wnętrza budynków. Z zasady 
też co najmniej jedną z wypreparowanych dyń pozo-
stawia się w danym gospodarstwie. Nie dziwi przeto 
fakt, że budynki mieszkalne gospodarstw sprzeda-
jących zaduszkowe dynie przyozdabia 
kilkanaście takich świecących wieczo-
rami lampionów. W rozmowie z jednym 
z farmerów dowiedziałem się, że przed-
zaduszkowa sprzedaż dyń jest bardziej 
opłacalna niż ich dostawa do punktów 
skupu lub supermarketów, które w tym 
czasie również odbierają dynie od far-
merów.

Atrakcją sprowadzającą wielu miesz-
kańców miast na amerykańskie wsie 
są tzw. światła chwały czyli Light of 
glory, które w okresie Bożego Naro-
dzenia świecą kolorowo w rozmaitych 
miejscach. Wprawdzie w amerykań-
skich miastach i miasteczkach świate-
łek chwały nigdzie nie brakuje, ale na 
wsiach ma to nieco inne znaczenie. Tam 
oddaje się do dyspozycji turystów teren 
wokół gospodarstw, a nawet i same za-
budowania, żeby przyjezdni mogli ozda-
biać je kolorowymi światłami w taki sposób, jaki im 
się podoba. Trzeba przyznać, że efekty tego przecho-
dzą niejednokrotnie wszelkie wyobrażenia. Powstają 
bowiem nie tylko świetlne anioły, szopki z dzieciąt-
kiem w żłóbku, Marią i św. Józefem, ale też liczne 
postacie ludzi i zwierząt, św. Mikołaj itp. Niekiedy 
są to wręcz świetlne arcydzieła, które zamieniają oto-
czenia farm w baśnie.

Turyści wykonujący te dekoracje okazują się nie-
kiedy prawdziwymi, utalentowanymi artystami, któ-
rzy w ten sposób dają wyraz swym zdolnościom. Tego 
rodzaju zdolności artystyczne przejawiają też często 
sami rolnicy. Kiedy więc w grudniu przejeżdża się po 
zapadnięciu zmroku przez wioski, to nie można wyjść 
z zachwytu, tak urzekająco piękne są niektóre deko-
racje świetlne symbolizujące Boże Narodzenie. Warto 
też dodać, że nie tylko wykonawcy świateł chwały, 
którym te dzieła zajmują po kilka dni, zwiększa-

ją w tym czasie frekwencję turystyczną, ale też ci, 
którzy przyjeżdżają świetlne arcydzieła podziwiać. 
W każdym razie już przed, a także w całym okresie 
bożonarodzeniowym ruch turystyczny na obszarach 
wiejskich wyraźnie się nasila, z czego odnoszą korzy-
ści prawie wszyscy autochtoni.

Atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich moż-
na także zwiększać wieloma innymi sposobami. 
W Holandii na przykład wykorzystuje się w tym 
celu kwitnienie rzepaku na polderach. Kilkanaście 
dni wcześniej w środkach masowego przekazu poja-
wiają się zapowiedzi kwitnienia rzepaku i zachęca 
się do jego obejrzenia. Odzew jest bardzo duży. Na 
poldery z kwitnącym rzepakiem przyjeżdżają w tym 
czasie tysiące turystów nie tylko z całej Holandii, ale 
też z zagranicy. Przejeżdżają drogami przecinający-

mi wielkie łany kwitnącego rzepaku wyglądającego 
jak złote morze, wsłuchują się w subtelną muzykę 
tysięcy brzęczących pszczół przelatujących z kwiat-
ka na kwiatek w swej plonotwórczej misji zapylania, 
fotografują i przy każdym wychyleniu się słońca zza 
chmury mrużą oczy oślepione złotym blaskiem. Co 
roku powtarza się to samo, ale nikt nie żałuje, że 
przyjechał tu nie wiadomo, który już raz, gdyż zawsze 
opuszcza się te tereny z pełnią doznań i wrażeń este-
tycznych. Ponieważ przeżyłem to osobiście, dobrze 
zdaję sobie sprawę z oddziaływania tej atrakcji. Nie-
stety u nas tak wielkoobszarowych łanów rzepaku, 
jakie występują na holenderskich polderach, po pro-
stu się nie spotyka. Niemniej jednak kwitnące rzepa-
ki i u nas są dla turystów bardzo atrakcyjne.

Szwajcaria z natury jest krajem pięknym, więc 
i turystycznie niezwykle atrakcyjnym. Jednak i tam 
różnymi sposobami próbuje się zwiększać frekwencję 

Ozdoby z dyń przed farmą w czasie Zaduszek
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turystyczną w wielu miejscowościach. Jednym z nich 
są walki krów na pastwiskach. Odbywa się to bardzo 
uroczyście. Mieszkańcy danej miejscowości ubierają 
typowe stroje regionalne, pojawia się zazwyczaj kape-
la ludowa, która dziarsko przygrywa ludowe melo-
die. Pozastawiane są stoły, przy których degustuje 
się wino, sery i inne miejscowe wyroby, które można 
też na miejscu zakupić. Krowy wyznaczone do walki 
są przystrojone szarfami i kolorowymi wstążkami. 
Walka krów polega głównie na tym, że zbliżają się 
one do siebie łbami i przepychają nawzajem rogami. 
Zwycięża ta krowa, która przepchnie swoją przeciw-
niczkę po pastwisku i doprowadzi do jej odstąpienia 
od walki, i oddali się, co może trwać nawet kilka-
naście minut. Właściciel zwycięskiej krowy otrzy-
muje okolicznościowy, prestiżowy dyplom, nagrodę 
pieniężną i rzeczową w postaci ozdobnego dzwonu 
na szerokim pasie, który zwyciężczyni będzie nosiła 
na szyi. Walki krów w Szwajcarii ściągają nie tylko 
rolników z sąsiednich okolic, ale też przebywających 
tam turystów, którzy poznają miejscowe zwyczaje, 
folklor, smakują lokalne wyroby i mogą je kupić po 
promocyjnych cenach, a przy tym dobrze się bawią 
w miłej, przyjacielskiej atmosferze.

W Meksyku do wiejskich miejscowości sprowadzają 
zazwyczaj turystów i mieszkańców miast fiestas, czyli 
święta patronów danych miejscowości. Przypomina-
ją one nieco nasze odpusty i jarmarki, z tym jednak, 
że są weselsze, towarzyszy im muzyka i taniec pre-
zentowane przez rozmaite miejscowe grupy i zespoły 
wokalno-muzyczne, taneczne i artystyczne. Można 
też kupić przedmioty rękodzieła wytwarzane przez 
rzemieślników i artystów ludowych.

Wielką atrakcją na tego rodzaju imprezach są 
występy muzyczne zespołów Mariachi promujących 
meksykańską muzykę lub lokalne zespoły gitarzy-
stów, które w Meksyku są bardzo popularne. Zarów-
no jedni, jak i drudzy wykonują utwory muzyczne, 
przeważnie lokalne, z prawdziwą niekiedy wirtuoze-
rią. Dlatego ich występy mają zawsze wielu słuchaczy 
i przyjmowane są z dużym aplauzem. Wielu turystów 
ściągają też gonitwy byków, czyli tzw. corridy, charro 
Mexicano, czyli ekwilibrystyka na koniach oraz wiele 
innych, również z udziałem koni.

Na terenie naszego kraju czynnikiem zwiększa-
jącym atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich 
poza sezonem letniskowym jest przede wszystkim 
kuchnia regionalna, prowadzona w gospodarstwach 
agroturystycznych, mająca wielu amatorów, którzy 
przyjeżdżają stosunkowo regularnie na soboty, nie-
dziele i inne dni wolne od pracy. Niektóre gospodar-
stwa agroturystyczne uatrakcyjniają gościom pobyt, 
organizując dla nich warsztaty tkackie, kursy języ-
ków obcych, malowanie na szkle, naukę koron-
karstwa, haftowania oraz snycerstwa (rzeźbienia 

w drewnie). Modna staje się też apiterapia, muzyko-
terapia oraz wiele innych zajęć interesujących tury-
stów. Okazuje się, że tego rodzaju wzbogacenie ofert 
w sposób istotny poprawia frekwencję turystyczną 
także poza sezonem wakacyjnym. Wielu bowiem 
gości przyjeżdżających do gospodarstw agrotury-
stycznych chce skorzystać z takich możliwości edu-
kacyjnych i nabyć nowe umiejętności, które mogą się 
okazać dla nich przydatne.

Warto podkreślić, że wymienione metody zwięk-
szania atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich 
rozwijają się na Podhalu i na Orawie, gdzie i tak 
frekwencja turystyczna jest bardzo duża z powodu 
wysokich walorów krajobrazowych i korzystnych 
warunków klimatycznych. Zwiększania atrakcyj-
ności turystycznych wymagać będą raczej rozległe 
tereny nizinne naszego kraju, gdzie rozwijająca się 
obecnie agroturystyka z powodu mniejszych walorów 
przyrodniczych nie ma tak pomyślnych perspektyw 
i poza okresem wakacyjnym nie rokuje wystarcza-
jącej frekwencji. W takich więc warunkach powinno 
się poszukiwać wszelkich sposobów, które mogłyby ją 
poprawić i wydłużyć czas pobytu gości w gospodar-
stwach agroturystycznych, polepszając dochodowość 
pochodzącą z turystyki.

Podnoszenie atrakcyjności turystycznej obsza-
rów wiejskich można uzyskiwać w rozmaity sposób 
jak to pokazane zostało na przytoczonych przykła-
dach zagranicznych. Każda miejscowość może wiele 
zdziałać. Można zwiększać atrakcyjność turystycz-
ną zarówno w gospodarstwach indywidualnych, jak 
też we wsiach i gminach, organizując odpowiednie 
imprezy, wykorzystując w tym celu istniejące na 
danym terenie zabytki architektury, szczególnie 
sakralnej, tworząc zespoły muzyczno-artystyczne, 
które wzbogacą uroczystości historyczne, sportowe 
i religijne. Zachować miejscowy folklor w strojach, 
zwyczajach i ceremoniach, budownictwie i wszelkich 
innych dziełach rąk ludzkich. Nawet nie przypusz-
czamy, jak wielkie może to mieć znaczenie w pod-
noszeniu atrakcyjności turystycznej obszarów wiej-
skich, szczególnie tych, które pozbawione są intere-
sujących walorów krajobrazowych.

Dlatego wszędzie tam, gdzie natura poskąpiła 
piękna terenu, należy braki kompensować intere-
sującymi turystów imprezami, zabytkami, historią, 
folklorem, regionalną gastronomią lub rozmaitymi 
zajęciami artystycznymi urządzanymi w gospodar-
stwach agroturystycznych.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Katedra Ekologicznych Podstaw 
Inżynierii Środowiska
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1. Wprowadzenie

Przemiany społeczno-gospodarcze, które zachodziły 
w Polsce od początku lat 90. i nadal zachodzą mają 
charakter ewolucyjny. Istotną w nich funkcję pełni 
doradztwo rolnicze.

Można się zastanawiać nad zakresem działalno-
ści doradczej, nad formami docierania do procentów, 
nad skutecznością upowszechniania i wdrażania 
nowych rozwiązań systemowych, a zwłaszcza nad 
szeroko rozumianą przebudową systemu agrarnego 
(proces ten trwa), można mieć jednak pewność, że 
potrzeby w tym zakresie na pewno będą się zwiększać 
w następnych latach.

Po 20 latach przemian można śmiało powiedzieć, 
że system doradztwa rolniczego odegrał istotną 
w nich rolę. Sięgając pamięcią do słynnych wyzwań 
początku lat 90. pod hasłem „Rolnictwo 2000” i wielu 
innych, należy stwierdzić, że po burzliwych dysku-
sjach wypracowano efektywne formy działania, które 
obecnie procentują różnorodnością form organiza-
cyjnych w zmieniającym się pejzażu naszego kraju. 
Nastąpiły kolosalne zmiany po przejściowych zała-
maniach związanych z likwidacją sektora państwo-
wego i przeprowadzeniem prywatyzacji. Pozytywne 
efekty mówią same za siebie: ziemia jest zagospoda-
rowana, areał gospodarstw się powiększa, a ich spe-
cjalizacja zmierza we właściwym kierunku.

Patrząc jednak na wynikłe pozytywy, które się 
ujawniły w tym okresie, należy zwrócić uwagę na 
te elementy, do których sami się przyczyniliśmy, 
budując zręby gospodarki rynkowej. Podkreśliłem 
zatem rolę doradztwa rolniczego jako pozytywu 
o szczególnym znaczeniu, gdyż ma ono u podstaw 
działania charakter edukacyjny. Podpowiada gdzie, 
jak i co należy zrobić, aby nasze działania były sku-
teczne, aby rozwijać rynkową produkcję, tworzyć 
miejsca pracy i znajdować rozwiązania dla ponad 
30% naszego społeczeństwa zamieszkującego obsza-
ry wiejskie. O tym, jak wiele się wydarzyło w tym 

zakresie, jak wiele poglądów ulegało rewizji, jak duże 
zmiany następowały w strukturze agrarnej naszego 
kraju wielokrotnie mówiono na prowadzonych kon-
ferencjach, sympozjach oraz zawarto w publikacjach 
o szerokim zasięgu.

W tym kontekście nasuwa się wiele refleksji, wspo-
mnień z dyskusji na forum międzynarodowym oraz 
krajowym, które po upływie lat można ocenić. Można 
mieć wiele uwag i zastrzeżeń, ale też i wiele powodów 
do satysfakcji.

Opisanie wszystkich zjawisk, które następowały 
w tym zakresie z udziałem doradztwa rolniczego 
czyniącego największe starania o właściwy prze-
bieg zachodzących przemian zajęłoby całe tomy, 
które zresztą w dużej części zostały opublikowane 
w formie podręczników, instrukcji wdrożeniowych, 
publikacji, materiałów konferencyjnych czy mate-
riałów szkoleniowych, których liczbę trudno nawet 
określić, ale nie odbiegnie się od prawdy mówiąc, 
że ta działalność należała do najbardziej dynamicz-
nych szczególnie w początkowym okresie zachodzą-
cych przemian. Najmocniej w procesie zachodzących 
przemian zapisali się ludzie rozumiejący rolę jaką 
może system doradczy spełniać. Swoją aktywnością 
zmierzali w poszukiwaniu wzorców, w docieraniu do 
rozwiązań systemów bankowości, spółdzielczości, 
wiązania działalności gospodarczej różnych ogniw, 
które jeśli nawet działały, to ich działalność była 
oderwana od innych, hermetyczna, a doradztwo 
wskazywało, że trzeba się otworzyć, trzeba dzia-
łać w spójności, bo to daje lepsze efekty. O takich 
właśnie zespołach ludzi w tym opracowaniu zamie-
rzamy wspomnieć, gdyż najlepiej efekty pokazać 
na przykładach, które przekonują poza wszelką 
wątpliwością.

Zamiarem tego opracowania jest przedstawienie 
może mało jeszcze spopularyzowanej, ale dobrze już 
rozumianej roli jaką odgrywa turystyka i rekreacja 
rozwijana na obszarach uzdrowiskowych, gdzie dzia-
łają sanatoria. Pokazanie, że kluczem do sukcesu jest 

Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, mgr Krzysztof Woźny

Rozwój współpracy między MSDR 
z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym 
a Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Horyńcu Zdroju
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współdziałanie wszystkich podmiotów prowadzących 
działalność prozdrowotną na terenie gmin uzdrowi-
skowych, sanatoriów, gospodarstw agroturystycz-
nych, pensjonatów i innych usługodawców na danym 
terytorium stało się przed kilkoma laty hasłem do 
współpracy między MSDR z siedzibą w UR w Krako-
wie a Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Ho-
ryńcu Zdroju.

2. Dlaczego Horyniec Zdrój?

Położenie geograficzne, klimat, przyroda, infrastruk-
tura, koncentracja obiektów uzdrowiskowych i wiele 
innych walorów w gminie Horyniec Zdrój stwarzają 
możliwości wiązania ogniw świadczących usługi proz-
drowotne. Ukazywaliśmy je w publikacjach opartych 
nas lokalnych materiałach. To właśnie one przema-
wiają za słusznością spójnych działań.

W ostatnich pięciu latach monitorowano zjawiska 
zachodzące na rynku usług turystycznych i zdrowot-
nych na tym obszarze i sukcesywnie je relacjonowa-
no wspólnie z osobami zatrudnionymi 
w tym sektorze. Powstało wiele publi-
kacji, referatów prezentowanych na 
seminariach i konferencjach, a wśród 
nich:
  •  Praca magisterska Anny Mudry, 

Ocena zainteresowań obszarami 
turystyczno-rekreacyjnymi gminy 
Horyniec Zdrój. Uniwersytet Rze-
szowski, 2005 r.

  •  K. Kosiniak-Kamysz, A. Mudry, 
J. Łuszczyński, Rozwój agrotury-
styki na terenie gmin uzdrowisko-
wych na przykładzie Gminy Hory-
niec Zdrój. Biuletyn MSDR, Wieś 
i Doradztwo, nr 3–4, 2005 (2–9).

  •  A. Mudry, Dynamika wzrostu za-
interesowań społeczeństwa dzia-
łalnością prozdrowotną sanato-
riów uzdrowiskowych na przy-
kładzie CRR KRUS w Horyńcu 
Zdroju. Mat. i studia KRUS, Ubezpieczenia w Rol-
nictwie, Ochrona zdrowia i rehabilitacja w rolnic-
twie, nr 31, 2007 (27–38).

  •  K. Kosiniak-Kamysz, A. Mudry, J. Łuszczyński, 
Łączone ogniwa turystyki prozdrowotnej na przy-
kładzie Horyńca Zdroju, Biuletyn MSDR „Wieś 
i Doradztwo”, nr 1 (49), 2007 (1–27)

  •  K. Kosiniak-Kamysz, K. Woźny, A. Mudry, J. 
Łuszczyński, Dziedzictwo kulturowe obszarów 
turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego, 
Biuletyn MSDR „Wieś i Doradztwo”, nr 4 (52), 
2007 (1–22).

  •  K. Kosiniak-Kamysz, K. Woźny, A. Mudry, J. 
Łusz czyński, Czynniki sprzyjające rozwojowi tu-
rystyki, rekreacji i rehabilitacji na obszarach po-
łudniowo-wschodniego Roztocza. Zesz. Nauk. 
GWSH, Katowice, „Demi Press”, 2008 (5–61).

  •  K. Kosiniak-Kamysz, W trosce o rozwój gminy 
uzdrowiskowej Horyniec Zdrój. Gazeta Hory-
niecka, nr 14, 2007 (14–17).

Poza przedstawionymi w w/w opracowaniach zagad-
nieniami CRR KRUS w Horyńcu Zdroju podjęło 
aktywną współprace z MSDR, uczestnicząc w orga-
nizowanych corocznie giełdach agroturystycznych, 
które w dwu ostatnich latach (2007 i 2008) promo-
wały urlopy, wypoczynek i leczenie na horynieckich 
obszarach turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyj-
nych, co przedstawiano na seminariach pod znany-
mi tytułami „Zainteresowania obszarami turystycz-
no-rekreacyjnymi gminy Horyniec-Zdrój” (IX Giełda 
Agroturystyczna 2007 r.) ryc. 1, „Łączone ogniwa 
turystyki zdrowotnej” (X Giełda Agroturystyczna 
2008 r.) ryc. 2.

Celem opracowań naukowych oraz prezentacji 
form działania, w które zaangażowali się pracowni-
cy horynieckiego Centrum, była popularyzacja głów-
nych atrakcji turystycznych regionu. Eksponowano 
w nich możliwość współdziałania Centrum z innymi 
podmiotami działającymi na tym obszarze. Współ-
działanie to zmierzać miało do wzajemnego korzy-
stania przez kuracjuszy sanatoriów uzdrowiskowych 
z atrakcji, jakimi są różne formy rekreacji oferowa-
nej przez rozwijające się na tym terenie gospodar-
stwa agroturystyczne i vice versa: korzystanie przez 
turystów z oferty sanatoriów uzdrowiskowych, które 
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3. Rola liderów w społeczności lokalnej

Aby te zagadnienia omówić, należy odnieść się 
w pierwszym rzędzie do atmosfery w środowisku, 
z którym podejmowano współpracę, gdyż te właśnie 
uwarunkowania są kluczem do sukcesu we współ-
działaniu.

Właśnie wzajemne zrozumienie, podjęcie i roz-
winięcie zagadnienia przez zespoły współpracujące 
przyniosło oczekiwane efekty.

Jak od wieków wiadomo, a w znanych pismach 
podkreślano, że ziarno musi paść na właściwy grunt, 
aby przyniosło owoc obfity. Z całą stanowczością 
możemy dzisiaj powiedzieć, że to zasiane ziarno kieł-
kowało, pęczniało aż wzeszło, wzrastało i w efekcie 
kilkuletnich działań przyniosło oczekiwane rezultaty. 
Kontynuując tę myśl, należy też powiedzieć, kto był 
siewcą, kto uprawiał grunt, pielęgnował wschodzący 
zasiew, a komu przyszło zbierać plony.

Oczywiście, że przysłowiowym ziarnem była idea, 
którą zasiewano przez pewien czas, a tym siewcą 
czyli propagatorem idei było MSDR reprezentowane 

przez zespół doświadczonych specjali-
stów z Akademii Rolniczej w Krako-
wie, a obecnie Uniwersytetu Rolnicze-
go. To oni penetrowali obszary, które 
zasługiwały na uwagę, oni docierali do 
miejsc, które stwarzały duże szanse na 
dalszy rozwój.

Wszelkie działania, czy raczej współ-
działania, są skuteczne jeśli znajdzie 
się odpowiednich partnerów dojrza-
łych, doświadczonych i widzących 
przyszłość nie w stagnacji form dzia-
łania a we włączaniu coraz to nowych 
elementów uatrakcyjniających prowa-
dzoną działalność z przekonaniem, że 
rozwiązania takie przynoszą znaczące 
efekty. W tym zakresie trafiono na do-
skonały grunt, na którym przez okres 
kilku ostatnich lat rozwijała się myśl 
o aktywnym współdziałaniu różnych 
podmiotów gospodarczych działają-

cych na obszarze gminy uzdrowiskowej o bogatych 
tradycjach sięgających prawie dwóch wieków, jaką 
jest Horyniec Zdrój.

Grunt rzeczywiście należy do doskonałych, ale 
zasadniczą rolę odegrał zespół pracowników CRR 
KRUS w Horyńcu Zdroju, który podejmował nowe 
wyzwania pod kierunkiem znakomitego menedżera, 
jakim był dyrektor Centrum – mgr inż. Jan Styczeń. 
O tej godnej największego uznania i szacunku oso-
bie, przyszło nam pisać niestety w czasie przeszłym, 
gdyż 12. sierpnia 2008 r. niespodziewanie, w pełni sił 

mogą – poza prowadzeniem działalności statutowej 
– świadczyć turystom usługi w zakresie rehabilita-
cji odnowy biologicznej przybywającym w innych 
ośrodkach.

Rozpoczęte w tym zakresie działania pokazano 
we wspomnianych publikacjach oraz wykładach 
seminaryjnych prezentowanych w ramach Mało-
polskich Giełd Agroturystycznych, podczas których 
właśnie pracownicy KRUS wskazywali, jakie dodat-
kowe korzyści mogą osiągnąć współpracujące z sobą 
ośrodki (CRR KRUS, gospodarstwa agroturystyczne, 
pensjonaty i inne podmioty. Podkreślano w nich, że 
przedsięwzięcia o tym charakterze mogą być kluczem 
do sukcesu, a miarą sukcesu ma być dobra kondy-
cja ekonomiczna i rosnąca opłacalność prowadzonej 
działalności.

Działania te można dzisiaj uznać za pilotażowe; po-
dobne przedsięwzięcia podejmują obecnie inne gminy 
uzdrowiskowe (Polanica, Lądek, Zdrój, Ustroń, Ma-
ków Podhalański, Sucha Beskidzka i inne) o struktu-
rze organizacyjnej podobnej do Horyńca Zdroju. Moż-
na zatem stwierdzić, że ta współpraca i doświadcze-

nia przekazane w formie publikacji oraz prezentacji 
w ramach Giełd Agroturystycznych spełniły nasze 
wspólne oczekiwania i stały się podstawą do wdra-
żania proponowanych rozwiązań.

W tym względzie nasuwa się refleksja, jak udało 
się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie?

Rozwijając tę myśl należy podkreślić rolę drugiego 
i pewnie najbardziej istotnego czynnika, jakim jest 
czynnik ludzki. I temu zagadnieniu chcemy poświę-
cić więcej uwagi.
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twórczych odszedł on na zawsze z grona twórców no-
wych idei i rozwiązań w organizowaniu działalności 
prozdrowotnej. Jemu właśnie wypada to opracowanie 
zadedykować jako swoisty hołd. Czujemy się zobowią-
zani złożyć go jako współrealizatorzy podejmowanych 
przez ostatnie lata poczynań (ryc. 3).

Jakimi krokami zmierzano do osiągnięcia postę-
pu w zakresie tej owocnej współpracy? Wymienione 
wcześniej i opracowane w minionych latach zagad-
nienia są ukoronowaniem myśli i dalekosiężnych 
planów rozwoju prowadzonej działalności Centrum 
opartej na systematycznie prowadzo-
nych analizach, współpracy z ośrodka-
mi naukowymi zaszczepiającymi wiele 
nowych wątków, które po dogłębnym 
przemyśleniu znajdowały uznanie 
u dyrektora Jana Stycznia i sukcesyw-
nie były wprowadzane w życie.

Ktoś może zapytać – dobrze, ale 
w tych opracowaniach nie występuje 
osoba Dyrektora. To prawda, która ma 
głębokie podłoże i wynika z prawdziwej 
skromności tego wielkiego człowieka. 
Minęło już pół roku od odejścia dyrek-
tora Jana Stycznia, a czas ten skłania 
do coraz głębszych refleksji nad cecha-
mi jego osobowości, które sprawiały, 
że dominował swoim działaniem nad 
innymi, że niezależnie od czasów trud-
nych, czy lepszych był równie twórczy, 
przebojowy, ale delikatny, skromny, 
lecz skuteczny – jednym słowem perfekcjonista.

Kim był mgr inż. Jan Styczeń, jaka była jego droga 
życiowa, która wprowadziła go na szczyty kompeten-
cji w zakresie pełnionych funkcji.

Myślę że przedstawienie sylwetki mgr inż. Jana 
Stycznia na forum wydawnictwa Wieś i Doradztwo 
(które spełnia określoną rolę promocyjną w zakre-
sie tak dużego obszaru działania, jakim jest polskie 
rolnictwo – obszary wiejskie do zagospodarowania) 
może być wzorem do naśladowania dla absolwentów 

studiów rolniczych, którzy widząc ten 
przykład, mogą iść podobnym torem.

Wyszedł z horynieckiej ziemi, dobrze 
ją znał, znał ludzi, środowisko, gospo-
darkę, znał też problemy, które dzięki 
tej wiedzy świetnie rozwiązywał.

Po ukończeniu studiów rolniczych 
na Akademii Rolniczej w Lublinie (z 
wynikiem bardzo dobrym) jako magi-
ster inżynier rolnictwa podjął pracę 
w strukturze wielkoobszarowej pro-
dukcji rolniczej. Dzięki predyspozy-
cjom zawodowym został dyrektorem 
agrokompleksu obejmującego kilka 
tysięcy hektarów na rodzimym Roz-
toczu Wschodnim. Prowadził je wzo-
rowo aż do czasu zmian systemowych 
i likwidacji kompleksu. W tym miej-
scu również ujawnia się kolejna cecha 
dyrektora Jana Stycznia, który mógł, 

ale nie sięgnął po dobro, pozostałe w wyniku prywa-
tyzacji PGR-ów. Zachował swoją chłopską godność, 
wszystko pozostawił zgodnie z obowiązującym pra-
wem, rozumiejąc ideę przemian. Jestem przekonany, 
że tej kwestii nikt do tej pory nie podejmował, dlatego 

też ze względu na szacunek dla prawości Jana Stycz-
nia, ten wątek zasługuje na podkreślenie na łamach 
naszego czasopisma. Na pewno nie było mu łatwo, 
gdyż włożył w ten kombinat lata pracy, funkcjono-
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wał doskonale i nagle zakończył działalność. Zapew-
ne trudno było przejść nad tym do porządku, a jednak 
on to potrafił i nie tylko godnie odszedł ze struktur, 
które były mu tak bliskie, ale ciągle doradzał tym, 
którzy podjęli działalność rolniczą na bazie „jego” 
obiektu. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że to wielka 
filozofia, filozofia godna polskiego rolnika.

„Jesteś dobry, znajdą Cię”. Tak się też stało: mgr 
inż. Jan Styczeń nie odpoczywał długo, bo na drodze 
konkursu został powołany na stanowisko Dyrektora 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyń-
cu Zdroju. I znów może nasunąć się kolejne pyta-
nie – rolnik dyrektorem sanatorium? Jak to może 
być? Tak być może, gdyż każda instytucja wymaga 
dobrego kierownictwa, wymaga człowieka o szczegól-
nych predyspozycjach organizatorskich, co jest gwa-
rantem jej właściwego działania i co zabezpiecza jej 
rozwój.

Przypadek dyrektora Jana Stycznia może być naj-
lepszym przykładem, ponieważ pokazał, że wśród 
wszystkich sanatoriów KRUS w Polsce kierowane 
przez niego sanatorium horynieckie rozwijało się 
najbardziej dynamicznie, świeciło przykładem wśród 
innych, modernizowało się nieustannie, inwestowa-
ło, świadczyło coraz szerszą gamę usług medycznych 
przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu rehabili-
tacyjnego, było otwarte na współpracę i potrafiło 
generować własne środki, dzięki czemu podnosiło 
poziom świadczonych usług, z których korzystali nie 
tylko kuracjusze, ale społeczeństwo z całego kraju, 
z różnych grup społecznych. Czy to nie perfekcja? 
To przecież prawdziwy sukces i takim człowiekiem 

sukcesu był dyrektor Jan Styczeń w obszarze swo-
jego działania.

On dobrze wiedział, że być dyrektorem z nomina-
cji to za mało. Hołdował zasadzie, że chcąc być dy-
rektorem trzeba mieć pełnię kompetencji. W związ-
ku z tym ciągle poszerzał swoje wykształcenie, mię-
dzy innymi kończąc studia podyplomowe w zakresie 

administracji i zarządzania dla kadry 
kierowniczej w służbie zdrowia. Zdo-
był też uprawnienia Ministra Skarbu 
Państwa upoważniające do prowadze-
nia spółek Skarbu Państwa, a także 
odbył wiele innych szkoleń i kursów. 
To imponujące, jak potrafił łączyć do-
świadczenie z wiedzą teoretyczną, co 
stanowiło klucz do sukcesów, których 
było niemało. Wystarczy spojrzeć na 
długą listę wyróżnień, odznaczeń i na-
gród, na której widnieje ponad 60 po-
zycji. Są one świadectwem tego, jak 
wysoko ceniono jego działalności na 
zajmowanym stanowisku.

Ukoronowaniem jego działalności – 
jak gdyby przewidziano, że zakończy 
się w szczytowym okresie jego życia 
– było uzyskanie przez CRR KRUS 
w Horyńcu Zdroju najwyższej oceny 
Banku Światowego oraz zdobycie po-
zycji Lidera wśród CRR KRUS w Pol-
sce. Zaszczyty te przyjmował, ale nig-

dy ich nie eksponował, co też jest godne podkreślenia 
i świadczy o jego skromności.

Docenianie osoby dyrektora Jana Stycznia przez 
instytucje rządowe, samorządowe i resortowe nale-
ży uznać za prawidłową reakcję w stosunku do osią-
gnięć, którymi się legitymował.

Są jednak i inne dziedziny, które z pewnością by się 
ujawniły, gdyby kontynuował swą pracę. Tym wspo-
mnieniem pragniemy wyrazić uznanie i podziękować 
za lata owocnej i pełnej zrozumienia współpracy, któ-
rej celem miały być kolejne etapy przebudowy syste-
mowej w obszarze turystyki, rekreacji i rehabilitacji 
związanej z przebudową systemu agrarnego pięk-
nych roztoczańskich obszarów wiejskich.

Kończąc to opracowanie, wypada wyrazić nadzie-
ję, że odejście dyrektora Jana Stycznia nie unicestwi 
współpracy, która tak dynamicznie się rozwijała. 
Tę nadzieję stanowi zespół współpracowników CRR 
KRUS, którzy będą kontynuować podjęte przedsię-
wzięcia dla dobra społeczności gminy Horyniec Zdrój.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Hodowli Koni

CRR KRUS Horyniec Zdrój

Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju, 
Jan Styczeń i Robert Korzeniowski
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Wstęp

Istotną rolę w kształtowaniu warunków i realiza-
cji celów rozwoju gospodarczego gminy odgrywa jej 
samorząd. Może on wykorzystywać wiele instrumen-
tów pozwalających stymulować odpowiednie dla śro-
dowiska zjawiska gospodarcze. Częściowe władztwo 
podatkowe gmin (rada gminy posiada kompetencje 
do uchwalenia stawek podatkowych oraz stosowania 
ulg i zwolnień innych niż wymienione w ustawach) 
w zakresie podatków od nieruchomości daje gminom 
szansę aktywnego oddziaływania na podmioty lokal-
ne w granicach określonych przez prawo [Wojewodzic 
i Płonka 2008].

Rozwój każdej gminy zależy od kondycji ekono-
micznej działających na jej terenie przedsiębiorstw. 
Na rozwój ten wpływa wiele czynników, ale jednym 
z podstawowych jest rola władz lokalnych w kre-
owaniu przedsiębiorczości (wspieranie powstają-
cych i działających już firm, tworzenie odpowiednich 
warunków do rozwoju i utrzymania miejsc pracy). 
Duże znaczenie dla pomyślności gospodarczej środo-
wiska lokalnego mają także lokalni przedsiębiorcy 
będący magnesem przyciągającym innych inwesto-
rów do danej gminy. Jednym z zasadniczych narzę-
dzi, za pomocą których władze lokalne oddziałują 
na rozwój przedsiębiorczości, jest możliwość usta-
lania wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Powszechne myślenie, że wysokie stawki podatku 
od nieruchomości odstraszają potencjalnych przed-
siębiorców do inwestowania na terenie danej gminy 
jest błędne. Obniżanie wysokości stawek podatków 
lokalnych – które często w przekonaniu radnych 
powinno zachęcić do lokowania firm na danym tere-
nie – w rzeczywistości nie znajduje potwierdzenia.

Celem opracowania jest wykazanie i ocena wpły-
wu podatku od nieruchomości (stanowiącego najistot-
niejszą kategorię dochodów własnych dla większości 
gmin w Polsce) na rozwój przedsiębiorczości gmin 
województwa małopolskiego. Materiał liczbowy prze-
prowadzonych analiz i obliczeń stanowiły uchwały 
poszczególnych gmin województwa małopolskiego 

w latach 2003 i 2006 publikowane w Dziennikach 
Urzędowych Województwa Małopolskiego oraz dane 
BDR [www.stat.gov.pl].

W pracy poddano weryfikacji następującą hipotezę 
badawczą: niskie stawki podatku od nieruchomości 
w zakresie podatków od gruntów i budynków zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
sprzyjają zwiększeniu liczby podmiotów gospodar-
czych zarejestrowanych w systemie REGON.

W celu zbadania zależności pomiędzy wpływem 
wysokości stawek podatku od nieruchomości a licz-
bą przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie 
REGON oraz zależności pomiędzy zmianą przed-
siębiorczości a zmianą wysokości stawek podatku 
posłużono się wskaźnikiem korelacji liniowej Pear-
sona, który pozwala ocenić siłę i rodzaj zależności 
występującej między dwoma statystycznymi cechami 
[Kukuła 2002].

Stawki podatku od nieruchomości 
w województwie małopolskim

Jednym z najistotniejszych źródeł dochodów w budże-
tach jednostek samorządu terytorialnego jest poda-
tek od nieruchomości, regulowany przepisami usta-
wy z dnia 12 stycznia 1992 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych. Podatek ten w całości zasila budżet samo-
rządów, a jego kształt na obszarze danej gminy okre-
śla odpowiednia uchwała rady gminy.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nie-
ruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz 
budowle lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej innej niż działalność rol-
nicza lub leśna. Obowiązek podatkowy ciąży na 
osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednost-
kach organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, które pozostają w określonym stosunku 
prawnym do nieruchomości, a w szczególności są jej 
właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależ-
nymi, zarządcami, a także użytkownikami wieczy-
stymi nieruchomości.

Mgr inż. Aleksandra Płonka

Wpływ podatku od nieruchomości 
na rozwój przedsiębiorczości 
w gminach województwa małopolskiego
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Wysokość stawek podatkowych, jakie 
mogą być stosowane na obszarze danej 
gminy, określa właściwa rada gminy. 
Może ona różnicować wysokość sta-
wek podatkowych dla poszczególnych 
rodzajów przedmiotów opodatkowania, 
uwzględniając w szczególności: loka-
lizację, rodzaj prowadzonej działalno-
ści, rodzaj zabudowy, pzrzeznaczenie, 
sposób wykorzystywania gruntu. Po-
datek od nieruchomości nie może jed-
nak przekroczyć określonych w ustawie 
o podatkach i opłatach lokalnych mak-
symalnych stawek rocznych (tab. 1), 
ustalonych dla poszczególnych rodza-
jów i typów przedmiotu opodatkowania 
[Hanusz i Czerski 2004].

Samorządy gminne sprawujące wła-
dzę lokalną starają się tak ukierunko-
wywać swoje działania, aby nie tylko 
realizować powierzone im zadania, ak-
tywnie zaspokajać potrzeby społeczno-
ści gminnej, ale przede wszystkim dążą 
do osiągnięcia sukcesu lokalnego. Bez 
wątpienia sukces lokalny jest pojęciem 
wielowymiarowym. Jednym z elemen-
tów osiągnięcia sukcesu lokalnego jest 
„odbiór” polityki podatkowej gmin przez 
jej mieszkańców i przedsiębiorców dzia-
łających na terenie danej jednostki. Pa-
nuje bowiem powszechne przekonanie, 
iż obniżanie stawek podatku od nieru-
chomości przyciągnie do gminy inwe-
storów, potencjalnych przedsiębiorców, 
a dla mieszkańców będzie nie tylko 
przyjaznym gestem władz samorządo-
wych skierowanym w stronę ich budże-
tów domowych, ale zapewni również 
sukces gospodarczy poprzez zmniejsze-
nie bezrobocia czy postęp w rozwoju in-
frastruktury.

Najistotniejszymi z punktu widzenia 
mieszkańców są stawki podatku od nie-
ruchomości ustalane dla kategorii bu-
dynki mieszkalne. W 2006 roku tylko 
w czterech ze 182 gmin województwa 
małopolskiego władze gminne przyjęły 
stawki poniżej 0,14 zł za 1 m2 nierucho-
mości szczególnie ważnych dla miesz-
kańców. Były to gminy: Mędrzechów, 
Olesno, Rzepiennik Strzyżewski oraz 
Słaboszów. Po przeciwnej stronie znala-
zły się gminy, w których stawki podatku 
od budynków mieszkalnych były wyższe 
niż 0,42 zł/m2 (znalazły się w przedziale 

Tabela 1. Górne granice stawek podatku od nieruchomości ogłoszone 
przez Ministra Finansów na lata 2003, 2006 i 2009 [zł]

Wyszczególnienie

Stawka maks. 
Ministra Finansów

2003 2006 2009

Od budynków:

 –  mieszkalnych

 –  związanych z prowadzeniem 
 działalności gospodarczej

 –  zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym

 –  zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych

 –  pozostałe

0,51

17,31

8,06

3,46

5,50

0,56

18,43

8,58

3,71

6,17

0,62

19,81

9,24

4,01

6,64

Od gruntów:

 –  związanych z prowadzeniem 
 działalności gospodarczej

 –  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych

 –  pozostałych

0,62

3,38

0,15

0,68

3,61

0,33

0,74

3,90

0,37

Źródło: Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2003, 2006 i 2009 roku

Ryc. 1. Podział gmin województwa małopolskiego wg wysokości stawek 
podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych w 2006 r. (zł/m2)

Źródło: opracowanie własne
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75–100% stawki maksymalnej). Gminy 
te były zlokalizowane głownie w zachod-
niej części województwa. Pozostałe 81 
gmin zaliczono do gmin o średniej przy-
chylności podatkowej dla swoich miesz-
kańców w zakresie podatku od budyn-
ków mieszkalnych (stawki na poziomie 
50–70% stawki maksymalnej). Były to 
jednostki samorządu terytorialnego po-
łożone głownie w powiatach bocheń-
skim, brzeskim, dąbrowskim, limanow-
skim, miechowskim oraz tarnowskim.

Największym źródłem dochodów po-
datku od nieruchomości są wpływy z po-
datku od budynków i gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. Często jednak rady gmin 
prowadzą politykę polegającą na obni-
żaniu maksymalnych stawek podatku 
celem wspierania działalności gospodar-
czej oraz przyciągnięciem potencjalnych 
przedsiębiorców – inwestorów na teren 
danej gminy. Liderem w tym zakresie 
okazała się w 2006 r. gmina Jabłon-
ka, która zarówno dla budynków, jak 
i dla gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej uchwa-
liła najniższe ze wszystkich gmin woje-
wództwa stawki podatku (odpowiednio 
5 zł/m2 i 0,1 zł/m2), stając się tym sa-
mym najbardziej przychylną gminą pod 
względem podatków dla przedsiębior-
ców. Wskaźnik przedsiębiorczości1 w tej 
gminie wzrósł w analizowanym okresie 
z poziomu 6,8 (w 2003 r.) do 7,0 (w 2006 
r.) podmiotów gospodarczych przypada-
jących na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym. Blisko 15% jednostek 
samorządu terytorialnego uchwaliło 
stawki podatku od budynków na pozio-
mie nieprzekraczającym połowy stawki 
ogłoszonej przez Ministra Finansów (do 
11,89 zł/m2). W przypadku podatku od 
gruntów 12% gmin przyjęło stawki po-
datku poniżej 0,28 zł/m2. W grupie gmin 
stosujących maksymalne (lub zbliżone 
do maksymalnych) stawki podatku od 
budynków związanych z prowadzeniem 

1 Wskaźnik przedsiębiorczości – został 
obliczony jako średnia liczba podmiotów 
gospodarczych odnotowanych w systemie 
REGON przypadająca na 100 mieszkań-
ców w wieku produkcyjnym.

Ryc. 2. Podział gmin województwa małopolskiego wg wysokości stawek 
podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w 2006 r. (zł/m2)

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 3. Podział gmin województwa małopolskiego wg wysokości stawek 
podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w 2006 r. (zł/m2)

Źródło: opracowanie własne
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działalności gospodarczej znalazło się 68 (37%) jedno-
stek terytorialnych zlokalizowanych głównie w pół-
nocno-zachodniej części województwa, centrum oraz 
na południu, natomiast w przypadku gruntów zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
liczba gmin najmniej przychylnych przedsiębiorcom 
wzrosła o 29 gmin i w efekcie końcowym wyniosła 97 
(53%). Były to gminy zlokalizowane głównie w oko-
licach Nowego Sącza, Zakopanego, Nowego Targu, 
Myślenic, Wadowic i Krakowa. W przypadku poło-
żenia geograficznego tych gmin mamy do czynienia 
z bardzo podobną tendencją jak w przypadku podat-
ku od budynków mieszkalnych. Gminy, w których 
uchwalono wysokie stawki podatku zajmują północ-
no-zachodnią i część południowej strony wojewódz-
twa, natomiast gminy znacznie obniżające maksy-
malne stawki podatku w tym zakresie – ścianę 
wschodnią. Wyniki te stanowią potwierdzenie panu-
jącej powszechnie opinii o większej zasobności gmin 
zachodnich i nieco gorzej prosperujących gminach 
wschodnich regionu.

Przedsiębiorczość w gminach województwa 
małopolskiego

Na podstawie analizy wskaźników przedsiębiorczości 
stwierdzono, że najwięcej podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypa-
dło w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, w któ-
rych stawki podatku od nieruchomości nie należały 
do niskich (zawierały się w przedziale 50–90% stawki 
maksymalnej). Analizując ten wskaźnik w poszcze-
gólnych gminach województwa małopolskiego, można 
zauważyć, iż największe wartości uzyskał on w gmi-
nach miejskich. Na pierwsze miejsce pod tym wzglę-
dem wysunęło się miasto 
Zakopane z wartością 31 
przedsiębiorstw w przeli-
czeniu na 100 mieszkań-
ców w wieku produkcyj-
nym; stawki podatku od 
nieruchomości były tam 
zbliżone do stawki maksy-
malnej w obu analizowa-
nych okresach. Zarówno 
w 2003, jak i 2006 r. wiel-
kość ta nie uległa zmia-
nie. Co ciekawe, zarówno 
w gminach miejsko-wiej-
skich, jak i gminach wiej-
skich nie odnotowano żad-
nej jednostki samorządu 
terytorialnego, w której 

wskaźnik ten przekroczyłby wielkości 25,1 podmio-
tów na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 40% 
miast, w których zazwyczaj ustalane stawki podat-
ku można zaliczyć do wysokich, wskaźnik przedsię-
biorczości kształtował się w granicach 15,1–20,0 na-
tomiast w pozostałych gminach, a zwłaszcza gminach 
wiejskich, gdzie panuje tendencja do obniżania sta-
wek podatków lokalnych, wskaźnik ten był znacznie 
niższy. Pomimo przekonania o zachęcaniu potencjal-
nych przedsiębiorców do inwestowania na obszarze 
danej gminy poprzez obniżanie podatków lokalnych, 
stwierdzono, że gminy wiejskie pomimo stosowania 
tej taktyki nie uzyskały zamierzonych rezultatów 
w postaci zwiększenia liczby przedsiębiorstw. Około 
95% tych gmin nie odnotowało wskaźnika przedsię-
biorczości wyższego niż 15 podmiotów/100 mieszkań-
ców w wieku produkcyjnym, natomiast w przypadku 
gmin miejskich podobna sytuacja wystąpiła już tylko 
w 53% badanych miast.

W 2006 r. blisko 55% gmin miejskich odnotowa-
ło wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów go-
spodarczych w systemie REGON średnio o 5–10% 
w stosunku do 2003 r. Należy dodać, iż w gminach 
tych ustalone stawki podatku lokalnego były wyso-
kie i przyjęły wartości z przedziału 80–100% staw-
ki maksymalnej. Największy wzrost w analizowa-
nym okresie wystąpił w gminach: Grybów (10,7%), 
w której w 2006 r. zwiększono stawkę podatku od 
budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej o 1,04 zł, Oświęcim (8,8%) i Bukowno 
(7,4%). W pozostałych miastach mamy do czynie-
nia ze spadkiem liczby zarejestrowanych przedsię-
biorstw, choć nie można jednoznacznie stwierdzić, 
iż przyczyną tego spadku było podwyższenie stawek 
podatków od nieruchomości. Za przykład może po-
służyć Sucha Beskidzka, w której pomimo braku 
zmiany wysokości podatku od nieruchomości nastą-

Tabela 2. Przedsiębiorczość w gminach województwa małopolskiego w latach 2003 i 2006

Wyszczególnienie

Odsetek gmin, w których liczba podmiotów zarejestrowanych 
w REGON/100 osób w wieku produkcyjnym wyniosła:

≥ 25,1 20,1–25,0 15,1–20,0 10,1–15,0 ≤ 10,0

 2003

Gminy miejskie

Gminy miejsko-wiejskie

Gminy wiejskie

6,7

0,0

0,0

20,0

2,6

0,0

20,0

15,8

3,0

46,6

63,2

33,7

6,7

18,4

63,3

 2006

Gminy miejskie

Gminy miejsko-wiejskie

Gminy wiejskie

6,7

0,0

0,0

13,3

2,6

0,0

33,3

18,4

3,0

40,0

57,9

29,9

6,7

21,1

67,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR [www.stat.gov.pl]
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piło zmniejszenie liczby podmiotów gospodarczych 
o 6 firm. W gminach miejsko-wiejskich ponad 63% 
gmin odnotowało przyrost podmiotów zarejestro-
wanych w systemie REGON. W ponad połowie tych 
gmin – podobnie jak w przypadku gmin wiejskich 
– obowiązywały stawki podatku od nieruchomości 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej w wysokości przekraczającej 80% wysokości 
stawki określonej przez Ministra Finansów. Sytu-
acja mniej korzystnie wygląda w gminach wiejskich. 
Wśród gmin, które ustaliły maksymalną lub zbliżoną 
do maksymalnej stawkę podatku, tylko 28% uzyska-
ło wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów. Znacz-
nie wyższym wskaźnikiem dynamiki może poszczycić 
się gmina Mucharz (20,9%), Polanka Wielka (16,7%), 
Kamienica (17,0%), Zielonki (12,9%) oraz Mogilany 
(12,6%).

Podsumowanie

Prowadzenie świadomej, prorozwojowej polityki 
podatkowej gmin jest jednym z najistotniejszych 
warunków ich finansowej samodzielności. Wiąże się 
to ze wzrostem odpowiedzialności władz lokalnych za 
rozwój gospodarczy gminy, wzrost inwestycji, popra-
wę jakości życia jej mieszkańców oraz rozwój stanu 
infrastruktury, będącej jednym z niezbędnych czyn-
ników zachęcających do lokowania kapitału na tere-
nie danej jednostki. Kluczową rolę odgrywa tu jednak 
postawa władz lokalnych – ich wiedza, kwalifikacje, 
umiejętności, doświadczenie, przedsiębiorczość oraz 
zdolność szukania nowych, stabilnych źródeł docho-
dów, zapewniających samorządom coraz większą nie-
zależność finansową, a tym samym pozwalających 
na sprawniejsze wykonywanie przez gminy powie-
rzonych im zadań.

Polityka podatkowa gmin jest elementem bardzo 
złożonym. Umiejętność dostosowania stawek podat-
ków lokalnych do miejscowych warunków, w jakich 
funkcjonują samorządy gminne, wymaga spojrzenia 
na problem z szerszego punktu widzenia niż tylko 
z perspektywy bieżących interesów określonych grup 
osób. Polityka prowadzona przez poszczególne władze 
lokalne powinna mieć charakter długofalowy i ściśle 
skoordynowany z pozostałymi działaniami gminy na 
rzecz rozwoju lokalnego i jak najlepszego zaspokaja-
nia potrzeb mieszkańców [Wojewodzic 2005].

Na podstawie prowadzonych obliczeń i analiz moż-
na wyciągnąć wnioski, iż czynnikiem determinują-
cym rozwój przedsiębiorczości nie jest wysokość sta-
wek podatków lokalnych. Podatek od nieruchomo-
ści ma niewielki, ograniczony wpływ na lokalizację 
większości przedsiębiorstw. Nieodzownymi elemen-
tami warunkującymi rozwój lokalny będą natomiast 

takie czynniki, jak: lokalizacja gminy, dostępność 
komunikacyjna, uzbrojenie terenu, środowisko na-
turalne, atrakcyjność turystyczna rejonu, aktywna 
społeczność lokalna, jakość środowiska społecznego, 
przepisy lokalne, przychylność władz w udzielaniu 
przedsiębiorcom indywidualnych zwolnień oraz in-
stytucje lokalne wspomagające tworzenie, utrzyma-
nie i rozwój działalności gospodarczej. Warto uświa-
domić sobie, że skoro wpływ podatku od nierucho-
mości na inwestycje przedsiębiorców w danej gminie 
jest znikomy, samorządy gminne nie powinny tracić 
należnych im wpływów budżetowych poprzez obniża-
nie stawek podatków lokalnych w celu przyciągnięcia 
potencjalnych inwestorów.

Obniżanie wysokości stawek podatków lokalnych 
– które często w przekonaniu władz lokalnych po-
winno zachęcić do lokowania firm na danym terenie 
– w rzeczywistości nie znalazło potwierdzenia. Obli-
czony współczynnik korelacji liniowej wskazał sła-
bą współzależność ujemną (-0,382 w 2003 i -0,388 
w 2006 r.) między wysokością stawek a liczbą przed-
siębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON. Po-
nadto stwierdzono, iż nie zachodzi żadna zależność 
między zmianą przedsiębiorczości a zmianą wysoko-
ści stawek podatków (współczynnik korelacji równy 
-0,095). Postawiony w opracowaniu problem wymaga 
niewątpliwie dalszych badań i analiz, istnieją jednak 
przesłanki aby uznać, iż powszechne stosowane obni-
żanie stawek podatków od nieruchomości nie powo-
duje wyraźnego wzrostu liczby przedsiębiorstw zare-
jestrowanych na terenie gminy.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
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Wstęp

Właściwe wykorzystanie odnawialnych źródeł ener-
gii jest jednym z najważniejszych elementów planu 
zrównoważonego rozwoju kraju, ponieważ może 
przynieść wymierne efekty energetyczne. Wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do 
oszczędności zasobów surowców, zwiększenia pozio-
mu bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprawy 
stanu środowiska oraz redukcji kłopotliwych i nie-
bezpiecznych odpadów.

W najbliższych latach należy spodziewać się dal-
szego intensywnego rozwoju wykorzystywania odna-
wialnych źródeł energii. Jest to jedna z dróg, która 
prowadzi do redukcji emisji dwutlenku węgla mają-
cego istotny wpływ na globalne zmiany klimatu (tzw. 
efekt cieplarniany).

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych nie 
należy jeszcze do energii tanich, co przedstawia ta-
bela 1, ale obecnie nie istnieje inna alternatywa, co 
potwierdza zauważalny światowy trend wykorzysty-

wania energii ze źródeł odnawialnych. Zainteresowa-
nie energią odnawialną wywołały:
  –  degradacja i zanieczyszczenie środowiska (tabe-

la 2),
  –  ograniczone zasoby naturalnych surowców ener-

getycznych,
  –  rozwój postępu naukowo-technicznego,
  –  świadomość ekologiczna społeczeństwa,
  –  rosnące zapotrzebowanie na energię oraz jej 

 koszty,
  –  światowe trendy społeczeństw zmierzające „ku 

naturze”, itp.

Odnawialne źródła energii wykorzystują w procesie 
przetwarzania:
  –  promieniowanie słoneczne,
  –  wiatr,
  –  biomasę,
  –  wodę,
  –  wewnętrzne ciepło ziemi.

Źródła te są praktycznie nieograniczone, a ich zasoby 
podlegają uzupełnianiu w procesach naturalnych.

Cel i zakres opracowania

Opracowanie służy wykazaniu zasadności sukcesyw-
nego przechodzenia gospodarki światowej w wyko-
rzystywaniu źródeł energii – od kopalnych surowców 
energetycznych do odnawialnych źródeł energii.

Dr inż. Wiesław Tomczyk

Energia przyszłości – odnawialne źródła energii

Tabela 1. Szacunkowe koszty pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych

Wyszczególnienie
Koszt wytworzenia

[$/MWh] [$/GJ]

Biomasa:
 energia cieplna
 energia elektryczna
 biogaz

Promieniowanie słoneczne:
 kolektory
 fotowoltaika

Energia wodna
 „małe elektrownie”
 „duże elektrownie”
 energia wiatru

Energia geotermiczna:
 energia cieplna
 energia elektryczna
 pompy cieplne

Konwencjonalne paliwa płynne

Ciepłownie konwencjonalne:
 węglowe
 gazowe i olejowe

25–120
70–180
30–90

12–300
720–1100

90–150
30–90
70–150

30–90
90–150
60–120

30–60

40–70
36

7–34
20–50
8–25

3–80
200–300

25–42
8–25

20–42

8–25
25–42
17–34
8–18

11–20
10–12

Źródło: Dreszer i in. 2003

Tabela 2. Roczna emisja zanieczyszczeń powietrza

Kraj

Rodzaj zanieczyszczeń
[t/km2]

SOx NOx CO CO2 Pyły

UE
Niemcy
Hiszpania
Francja
W. Brytania
USA
Japonia
Polska

2,14
2,33
3,14
1,52
4,86
1,83
2,34
4,83

3,15
4,59
2,57
3,00
6,57
2,46
4,44
2,68

10,8
13,9
7,32
14,5
19,5
9,15
9,76

11,07

907
2302
538
655

2192
596

3108
967

0,58
0,73
b.d.
0,38
0,76
0,29
0,45
1,48

Źródło: RS, GUS 2006 r.
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Zakres pracy obejmuje charakterystykę i analizę 
ogólnie dostępnych źródeł energii odnawialnej, moż-
liwej do pozyskania na Ziemi oraz przedstawienie 
światowych trendów w rozwoju energii odnawial-
nej.

Charakterystyka rodzajów energii 
odnawialnej

1. Energia promieniowania słonecznego
Promieniowanie słoneczne niesie ok. 1000 kWh/m2 
powierzchni Ziemi, którą można wykorzystać bez-
pośrednio do ogrzewania pomieszczeń (kolektory 
wodne) lub wytwarzania prądu elektrycznego (foto-
ogniwa).

Pierwszy patent na produkcję kolektorów słonecz-
nych należy do Anglików, pochodzi z 1986 r. i jest 
chroniony do dziś w 92 krajach.

Światowy rynek instalacji do pozyskiwania ener-
gii słonecznej szacuje się na 1,3 mld USD i corocz-
nie powiększa się o 15%. Niemcy dysponują dziś 
ok. 1 mln m2 instalacji słonecznych, Francja – ok. 
125 tys. m2, a Polska tylko ok. 20 tys. m2.

Według badań Centrum Helio Ekostruktur PAN 
z 1 m2 instalacji słonecznych można na terenie Polski 
w ciągu roku pozyskać do 1000 kWh energii w wielu 
regionach kraju. Energię promieniowania słoneczne-
go można pozyskać m.in. przez:
  –  zastosowanie kolektorów słonecznych do bezpo-

średniego podgrzewania wody wykorzystywanej 
np. do celów socjalno-bytowych w postaci ogrze-
wania pomieszczeń, do celów higienicznych, itp.

  –  zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do bezpo-
średniego wytwarzania energii elektrycznej,

  –  wykorzystanie namiotów o średnicy np. 100 m, 
wykonanych z materiałów pochłaniających pro-
mienie słoneczne i podgrzewające powietrze znaj-
dujące się pod nim. Nagrzane powietrze jest kie-
rowane siłą grawitacji do kanału centralne-
go, w którym są umieszczone turbiny wiatrowe 
i generatory prądotwórcze wytwarzające prąd 
elektryczny (powstają np. w Australii).

2. Energia wiatru
Drugim w kolejności najbardziej wydajnym źródłem 
energii odnawialnej jest siła wiatru napędzająca bez-
pośrednio generatory prądotwórcze. Jednak prąd po-
zyskiwany z elektrowni wiatrowych jest droższy od 
prądu otrzymywanego metodami tradycyjnymi. Z ba-
dań przeprowadzonych w Holandii wynika, że można 
wyprodukować energię wiatrową w ilościach zabez-
pieczających wszystkie potrzeby energetyczne świata 
w cenie 7–8 (4–5) centów za 1kWh, a więc tylko dwa 
razy drożej w porównaniu z węglem czy ropą.

Niezbędna minimalna efektywna prędkość wiatru 
to 4 m/s.

W Polsce, według danych meteorologicznych, tym 
warunkom odpowiadają tereny Pomorza, południo-
wej Polski oraz Suwalszczyzny.

Istniejące większe obiekty elektrowni wiatrowych 
w Polsce, to:
  –  zakład w Lisewie – 150 kW,
  –  zakład w Swarzewie – 95 kW,
  –  zakład w Barzowicach – sześć bloków po 833 kW 

każdy.

Według danych amerykańskich w całkowitym bilan-
sie energii wiatrowej w 2001 r.:
  –  w Europie wytworzono jej 72%,
  –  w USA tylko 17%.

Energia wiatrowa zaspokaja potrzeby energetyczne 
kraju:
  –  w Danii w 18%,
  –  w północnych Niemczech w 25%,
  –  w Hiszpanii w rejonie Navary w ok. 30%,
  –  w Polsce mniej niż 1%.

3. Biomasa
Na biomasę składają się produkty organiczne pocho-
dzenia roślinnego będące podstawowym (np. wierzba 
energetyczna, malwa pensylwańska, itp.) lub ubocz-
nym efektem produkcji rolniczej (słoma, odpady 
drzewne, gnojowica, itp.) wykorzystywane w pro-
cesie wytwarzania energii. Sposoby pozyskiwania 
energii z biomasy, to:

Biogaz 

– jest wysokoenergetycznym produktem rozkładu 
substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego w środowisku beztlenowym. Produktem 
tego rozkładu jest metan (gaz błotny).

Biogaz pozyskuje się z wysypisk śmieci i dużych 
ferm hodowlanych.

W Polsce najefektywniej pozyskuje się biogaz 
z miejskich wysypisk śmieci (jako odpady niesegre-
gowane zawierają one dużo składników organicz-
nych). Produkcja biogazu z jednego wysypiska może 
trwać do 20 lat.

Szacuje się, że rocznie w Polsce do 2010 roku 
będzie można pozyskać do 145 mln m3 gazu, co jest 
równoważne 725 tys. MWh energii elektrycznej.

Spalanie energetyczne

Jako produkt w tym przypadku wykorzystuje się:
  –  niezagospodarowaną słomę zbóż i rzepaku (w Pol-

sce ok. 10 mln ton rocznie),
  –  odpady drzewne z tartaków, lasu, itp.
  –  uprawianą przemysłowo:
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•  wierzbę energetyczną (plantacja 25–30 lenia, 
plon ok. 30–40 ton/ha),

•  malwę pensylwańską (plantacja 25 letnia, plon 
ok. 30 ton/ha).

Dywersyfikację paliw konwencjonalnych (kopalnych) 
i biomasy pod względem ich wartości opałowej i kosz-
tów jednostkowych przedstawia tabela 3.

Wielkość produkcji energii elektrycznej z biomasy 
przedstawia tabela 4.

4. Energia wody
Energia wody występuje postaci przepływów (rzeki, 
zapory spiętrzające wodę) oraz pływów (najczęściej 
morskich prądów, przypływów i odpływów).

Największe znane w świecie zapory piętrzące wodę 
wykorzystywaną do napędu turbin prądowych, to:
  –  Bracka o mocy 4,5 GW w Rosji,
  –  Asuańska w Egipcie,
  –  Zapora Trzech Przełomów w Chinach na rzece 

Jangcy (2003r.),
a w Polsce:
  –  w Solinie na Sanie,
  –  w Czorsztynie na Dunajcu,
  –  w Żarnowcu.

W Polsce w latach pięćdziesiątych zyskała powodze-
nie tzw. mała energetyka wodna w postaci licznych 
(w 1954 r. – 6330) małych lokalnych elektrowni wod-
nych o mocy do 5 MW, wytwarzających energię głów-
nie dla własnych potrzeb.

Obecnie pozostało ich ok. 400, ale według danych 
z Ministerstwa Środowiska w kraju jest blisko 400 
zbiorników wodnych i zapór z kanałami możliwych 
do wykorzystania w tym celu.

Wyprodukowanie 1 GWh daje wymierne korzyści 
w postaci:
– zaoszczędzenia ok. 650 ton węgla energetycznego,
– zmniejszenia emisji:

• CO2 o ok. 11 ton,
• NO2 o ok. 3,5 tony,
• zmniejszenia o 130 ton żużli i popiołów odpro-

wadzanych na składowiska. Ponadto zbiorniki 
retencjonują wodę (tak groźną w czasie powo-
dzi) na której brak cierpi rolnictwo oraz sprzy-
jają rekreacji i uprawiania sportów wodnych.

5. Energia Ziemi
Ziemia jest drugim po Słońcu najpotężniejszym źród-
łem ekologicznej energii zwanej geotermią, coraz czę-
ściej wykorzystywanym przez człowieka. Geotermia, 
to energia cieplna zalegająca głęboko pod powierzch-
nią Ziemi. Ciepło wypromieniowane z jądra Ziemi 
gromadzi się w warstwach skalnych i w głębinowych 
zbiornikach wodnych. Aby dotrzeć do pokładów o uży-
tecznych temperaturach, należy wykonać odwiert 
o głębokości więcej niż 1000 m.

Energia Ziemi jest najczęściej wykorzystywana 
w postaci:
  –  naturalnych ciepłych źródeł w lecznictwie lub 

w celach energetycznych do ogrzewania pomiesz-
czeń,

  –  w postaci tzw. niskotemperaturowego wykorzy-
stania z zastosowaniem pomp ciepła z wierzch-
nich warstw gruntu o głębokości do 3 m, gdzie jest 
stała temperatura ok. 8–12°C i to niezależnie od 
pory roku.

Tabela 3. Porównanie wartości opałowej i kosztów 
jednostkowych paliw

Rodzaje paliw
Wartość 
opałowa
[GJ/tona]

Koszt 
jednostki
[zł/tona]

Olej opałowy
Gaz ziemny
Węgiel kamienny 
Miał węglowy
Zrębki wierzby
Malwa pensylwańska
Słoma zbóż i rzepaku

43,00
38,00
26,00
21,00
19,36
18,50
16,00

1490,0
1003,0
392,0
230,0
160,0
b.d.

40,00

Źródło: badania własne

Tabela 4. Produkcja energii elektrycznej z biomasy 
w 2005 r.

Lp. Kraj Wielkość produkcji
w terawato-godzinach

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Finlandia
Szwecja
Niemcy
Holandia
W. Brytania
Włochy
Austria
Dania
Francja
Hiszpania
Portugalia
Polska
Belgia
Węgry
Czechy
Słowenia
Słowacja

10,183
6,874
5,400
3,586
3,388
2,332
1,930
1,897
1,774
1,596
1,350
1,344
1,085
0,678
0,560
0,082
0,033

 Źródło: badania własne, Komisja Europejska
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Trendy światowe w rozwoju energii 
odnawialnej

Rozwój cywilizacji uzależy od dostępu do coraz więk-
szej ilości energii. Jej światowe zużycie ciągle rośnie 
(tabela 5), a dostęp do tanich źródeł maleje.

Jednak większość wykorzystywanej przez nas 
energii pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, co poka-
zują tabele 6 i 7.

W wyniku naszego uzależnienia oraz marnotraw-
stwa energii wkrótce możemy mieć do czynienia 

z kryzysem energetycznym. Wyczerpywanie się źró-
deł energii stanowi więc duże zagrożenie. Braki w jej 
dostawach mogą spowodować ogromny chaos desta-
bilizujący gospodarki. By temu zapobiec, wiele kra-
jów już teraz w szerokim zakresie korzysta ze źródeł 
odnawialnych (tabela 8, 9).

W Polsce również zaczęto zauważać ten problem, 
na co także wpłynęło przystąpienie naszego kraju do 
struktur Unii Europejskiej i związane z tym nałożo-
ne dyrektywy odnośnie procentowego udziału ener-
gii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycz-

Tabela 5. Porównanie jednostkowej energochłonności w gospodarkach narodowych wybranych krajów

Kraj Zużycie energii pierwotnej
[mln t.o.e.]

Ludność
[mln]

PKB
[$/rok i osobę]

Energochłonność jednostkowa
[t.o.e./$ PKB]

Niemcy
Hiszpania
Francja
W. Brytania
UE
Polska

339
117,5
250

229,2
1860
94,7

82
39,5
58,9
58,8
375
38,6

22622
13966
21814
23772
20743
4078

0,183
0,213
0,194
0,164
0,239
0,600

Źródło: RS GUS 2006, Energy Statistics 2005 GUS

Tabela 6. Źródła energii otrzymywanej na świecie

Źródła Udział
[%]

Ropa naftowa
Węgiel
Gaz ziemny
Paliwa odnawialne i odpady
Energia atomowa
Genia wodna
Inne

37,0
23,0
20,0
10,9

6,5
2,2
0,4

 Źródło: Worldwatch Institute 2006 r.

Tabela 7. Zużycie i struktura zużycia energii pierwotnej

Źródło Polska
[%]

UE
[%]

Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Energia jądrowa
Energia wodna
Pozostałe

49,3
13,0
19,6
12,0

–
2,0
4,1

14,3
–

41,7
22,8
15,7

1,8
3,7

 Źródło: RS GUS 2002, Wojtkowska-Łodej 2002

Tabela 8. Produkcja i zużycie energii w t.o.e. według źródeł wytwarzania w 1999r.

Wyszczególnienie Niemcy Hiszpania Francja Wielka 
Brytania UE Polska

Produkcja energii ogółem 341 050 118 460 255 170 231 240 1 448 800 80 600

Produkcja energii odnawialnej razem
w tym:
– biomasa
– geotermia
– wiatrowa
– wodna

8700

6500
0

500
1700

6100

3900
0

200
2000

17600

11200
100

0
6300

2600

2000
0

100
500

84600

53800
3000
1200

26200

787

599
2,4
2,5

183

Udział energii odnawialnej 
w % produkcji ogółem

2,55 5,15 6,90 1,11 5,84 0,98

Źródło: Energy Balances of OECD Countries 99–00 IEA Statistics 2002
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nym kraju. Polska, podążając 
za światowymi tendencjami, 
również wzmacnia swój udział 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w całym bilansie 
energetycznym. W strategii roz-
wojowej przyjęto, iż kluczowym 
celem Polski jest zwiększenie 
udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w bilansie paliwowo-
energetycznym kraju do 7,5% 
w 2010 i do 14% w 2020 roku. 
Obecnie udział ten jest zniko-
my (ok. 2,5%), jednak dalsze 
zamierzenia zdążają we właści-
wym kierunku, o czym świadczy 
stan liczbowy i rodzaj instalacji 
energii odnawialnej, co przed-
stawia tabela 10.

Opracowywanie i wdrożenie 
nowych technologii pozyskiwa-
nia energii ze źródeł odnawial-
nych jest ściśle powiązane z po-
ziomem rozwoju gospodarczego 
danego kraju i wielkością nakła-
dów ponoszonych na badania 
naukowe. Wielkość i zróżnico-
wanie tych nakładów w wybra-
nych krajach świata przedsta-
wia tabela 11.

Postęp naukowo-techniczny, 
świadomość ekologiczna społe-
czeństw, wyczerpywanie się na-
turalnych źródeł energii, itp. po-
wodują, iż światowy rynek po-
zyskiwania i wykorzystywania 
energii ze źródeł odnawialnych 
ulega ciągłemu rozwojowi, co 
przedstawiają tabele 12, 13, 14.

Tabela 9. Procentowy udział 
energii pozyskanej z biomasy

Region/kraj Energia
[%]

Azja południowa
Chiny
Afryka
Azja wschodnia
Kraje rozwinięte
Ameryka łacińska
Inne kraje rozwijające się
Cały świat

56
24
60
25

3
18

1
14

Źródło: International Energy 
 Agency 2006 r.

Tabela 10. Instalacje energii odnawialnej w Polsce do końca 2003 r.

Źródło 
energii Rodzaj instalacji Liczba 

instalacji
Moc 

[MW]

Biomasa Elektrociepłownie na odpady z przemysłu 
celulozowo-papierniczego i meblarskiego
Ciepłownie na drewno o mocy pow. 500 kW 
Ciepłownie na słomę o mocy pow. 500 kW
Kotły na drewno o mocy poniżej 500 kW
Kotły na słomę o mocy poniżej 500 kW
Biogazownie komunalne
Biogazownie na wysypiskach

3
180

65
110 000

150
32
25

330,00
450,00

92,00
5500,00

23,00
61,50
15,40

Prom. 
 słoneczne

Kolektory słoneczne
Systemy fotowoltaiczne

3809
240

17,00
0,08

Geoter-
mia

Ciepłownie geotermalne
Pozostałe instalacje

4
1000

55,75
33,40

Wiatr Elektrownie wiatrowe sieciowe 42 28,50

Woda Elektrownie wodne
Małe elektrownie wodne

12
604

339,20
184,90

 OGÓŁEM 116 166 7120,70

Źródło: Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

Tabela 11. Roczne wydatki na badania i rozwój w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii

Kraj Całkowity budżet na badania
[mln USD]

Odnawialne źródła energii

[mln USD] [%]

USA
Japonia
Niemcy
Włochy 
Holandia
Hiszpania
Dania
W. Brytania
Kanada
Szwecja
Austria
Francja

2425,88
4219,63

345,20
298,47
177,88

78,24
37,53
74,51

240,45
61,59
31,60

606,41

271,97
121,81
103,30

43,66
22,89
16,34
15,57
13,96
11,13

9,84
7,98
5,77

11,20
2,90

29,90
14,60
12,87
20,08
41,50
18,70

4,60
16,00
25,30

1,00

 Źródło: International Energy Agency, 2005

Tabela 12. Światowe trendy w rozwoju źródeł energii w latach 1990–1999

Rodzaj energii Roczny przyrost
[%]

Wiatr
Słońce
Biomasa
Energia geotermalna
Gaz ziemny
Hydroelektrownie
Ropa naftowa
Węgiel
Energia atomowa

25,7
16,8
11,0

3,0
2,1
1,6
1,4
1,2
0,6

 Źródło: Worldwatch Institute, 2000
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Tabela 13. Prognoza dostaw i zużycia energii pierwotnej w UE

Wyszczególnienie
Rok

2000 2010 2020 2030

Produkcja w UE [mln t.o.e.] 1240 1225 1120 945

Import do UE [mln t.o.e.] 620 850 1120 1400

Zużycie w UE [mln t.o.e.] 1860 2075 2240 2345

Udział importu [%] 33 40 50 60

Struktura prod. Energii 
w UE [%]
–  węgiel
–  ropa naftowa
–  gaz ziemny
–  energia jądrowa
–  energia odnawialna

21
28
20
22
9

18
26
22
22
12

19
25,5
22
22

14,5

23
23
13
13
20

 Źródło: Energy, wyd. UE Leuxemburg 2006

Tabela 13. Ilość zużywanej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w 2005 r.

Lp. Kraj Zużywana energia
[%]

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Szwecja
Łotwa
Finlandia
Austria
Portugalia
Estonia
Rumunia
Dania
Słowenia
Litwa
Francja
Bułgaria
Hiszpania
P o l s k a
Grecja
Słowacja
Czechy
Niemcy
Włochy
Węgry
Irlandia
Cypr
Holandia
Belgia
W. Brytania
Luksemburg
Malta

39,8
34,9
28,5
23,3
20,5
18,0
17,8
17,0
16,0
15,0
10,3

9,4
8,7
7,2
6,9
6,7
6,1
5,8
5,2
4,3
3,1
2,9
2,4
2,2
1,3
0,9
0,0

 Źródło: badania własne, Komisja Europejska

Podsumowanie

Ograniczone zasoby naturalnych paliw ko-
palnych, rozwój cywilizacji i postęp naukowo-
-techniczny, zanieczyszczenie i degradacja śro-
dowiska oraz postępujący efekt cieplarniany, 
stawiają przed ludzkością istotne wyzwanie 
dla energii przyszłości, którą można pozyskać 
z czystych ekologicznie odnawialnych źródeł 
energii.Ciągły rozwój społeczeństwa i niepo-
hamowany pęd do dobrobytu jest uzależniony 
od dostępu do energii. Jej światowe zużycie 
ciągle się zwiększa, a dostęp do tanich źró-
deł maleje. Większość wykorzystywanej przez 
nas energii – ok. 87% – pochodzi ze źródeł 
nieodnawialnych. W wyniku naszego uzależ-
nienia oraz marnotrawstwa energii zbliżamy 
się nieustannie do kryzysu energetycznego. 
Z pozoru nie ma nic prostszego od czerpania 
z nieprzebranych zasobów energetycznych 

źródeł odnawialnych, tymczasem energia pochodzą-
ca z tych źródeł jest znacznie droższa od energii uzy-
skiwanej ze źródeł kopalnych, a przez to mało konku-
rencyjna. Ale obecnie nie istnieje inna alternatywa.

Rozwój energetyki odnawialnej nakazuje nie tylko 
zdrowy rozsądek (im mniej zanieczyszczeń powie-
trza pochodzących ze spalania paliw kopalnych, tym 
lepiej), lecz także wiążące Polskę umowy międzyna-
rodowe. Ponadto, ochrona środowiska to dziś dobry 
interes, na którym można dobrze prosperować we 
współczesnym świecie biznesu. Dlatego też w coraz 
szerszym zakresie interesują się nią również nauko-
we instytuty badawcze, opracowując i wdrażając 
do powszechnego użytku nowoczesne rozwiązania 
w tym zakresie.

Energetyka to jeden z istotniejszych problemów 
współczesnego świata. Tradycyjne paliwa kopalne 
są na wyczerpaniu, a rozwinięte społeczeństwa nie 
przestają żądać „więcej i więcej”. Kraje rozwinięte 
zużywają obecnie ponad 20 razy więcej energii niż 
kraje ubogie, ale według prognoz w ciągu najbliż-
szych 20 lat największe zapotrzebowanie na energię 
wzrośnie w krajach rozwijających się. Energetyczny 
profil świata musi się zmienić. To wielkie wyzwanie 
dla naukowców, ekologów, polityków oraz konsumen-
tów energii.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki
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odnawialna – możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania 
w rolnictwie. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
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Łąki i pastwiska to biocenozy o wielkiej bioróżno-
rodności, w których nieprzerwanie zachodzą zmia-
ny. Szczególny wpływ na nie ma sposób użytkowania 
i stosowane zabiegi pielęgnacyjne. Zbiorowiska tra-
wiaste mogą spełniać swoje zadania tylko wówczas, 
gdy są właściwie nawożone, prawidłowo uwilgotnio-
ne, a zabiegi pielęgnacyjne wykonywane są zgodnie 
z wiedzą zarówno rolniczą, jak i przyrodniczą. Pra-
widłowe i efektywne gospodarowa-
nie na użytkach zielonych wymaga 
od rolnika stosowania odpowiednich 
zabiegów pratotechniczych, które po-
winny być przemyślane i dostosowa-
ne do pory roku oraz typu użytkowa-
nia. Szczególnie ważną rolę spełniają 
pielęgnacyjne zabiegi pratotechniczne 
wykonywane wiosną przed ruszeniem 
wegetacji; zalicza się do nich: brono-
wanie, wałowanie, włókowanie oraz 
nawożenie.

Zabiegi pratotechniczne dają dobre 
rezultaty tylko wtedy, kiedy są prze-
strzegane podstawowe zasady racjonalnej gospodarki 
na użytkach zielonych, polegające na regulacji sto-
sunków wodnych, konserwowaniu urządzeń melio-
racyjnych, utrzymaniu gleby w odpowiednim stanie 
żyzności, starannej pielęgnacji darni i właściwym ich 
użytkowaniu. Każda z tych czynności agrotechnicz-
nych ma ważne znaczenie dla całości efektów gospo-
darczych i ekonomicznych uzyskiwanych na trwałych 
użytkach zielonych.

Wałowanie

Wałowanie jest zabiegiem koniecznym na wszyst-
kich glebach torfowych, lecz wskazanym również na 
glebach piaszczystych, które po zwałowaniu zysku-
ją większe możliwości plonotwórcze. Dzięki niemu 
dociskana jest wierzchnia warstwa gruntu i zwiększa 
się podsiąkanie wody, co wpływa na przyspieszenie 
rozwoju pożytecznej mikroflory glebowej i rozkład 
materii organicznej. Zabieg ten zaleca się wykonywać 
w przypadku rozluźnienia gleby, oraz gdy pojawiają 
się chwasty o grubych i sztywnych łodygach.

Wałowanie wywiera korzystny, wielostronny sku-
tek, a efekt tego zabiegu wyraża się zarówno zwyżką 
plonu, jak i poprawą jego jakości.

Wałowanie jest zabiegiem nieodzownym, zwłasz-
cza na słabo rozłożonych torfach, gdyż te najsilniej 
ulegają pęcznieniu. Torfy lepiej rozłożone i silnie 
namulone należy wałować uwzględniając stan uwil-
gotnienia gleby.

Na użytkach kośnych położonych na torfach ist-
nieje stała tendencja do nadmiernego rozluźniania 
się warstwy darniowej. Gleby zasobne w masę orga-
niczną dzięki zdolności zatrzymywania znacznej ilo-
ści wody, pod wpływem kolejnego zamarzania i roz-
marzania ulegają pęcznieniu. Zjawisko to nazywane 
„puszystością” lub wysadzaniem się darni, powoduje 
przerywanie węzłów krzewienia traw oraz szyjek 
korzeniowych roślin motylkowatych, wskutek czego 
rośliny te giną, a rozwijają się chwasty. Proces rozluź-
nienia darni zachodzi również wskutek jednostronne-
go użytkowania kośnego. Udeptywanie darni przez 
pasące się zwierzęta w znacznym stopniu zapobie-
ga temu zjawisku, jednakże naturalne utłaczanie 
racicami nie jest dostatecznie równomierne. Dlate-
go pastwiska wymagają wałowania. Zabieg ten jest 
nieodzowny na glebach torfowych, a także na glebach 
z dużą ilością masy organicznej.

Poza działaniem utłaczającym wałowanie korzyst-
nie wpływa na rozwój roślinności trawiastej, zarów-
no bezpośrednio, jak i pośrednio. Silne ugniecenie 
górnej warstwy gleby powoduje zmniejszenie prze-

Dr inż. Adam Radkowski*, dr inż. Iwona Radkowska**

Wiosenne zabiegi pratotechniczne 
wykonywane na użytkach zielonych

Tabela 1. Wpływ wałowania na plonowanie łąki torfowej

Kombinacje uprawowe Średni plon s.m.
[dt·ha-1]

Zwyżka wyrażona
[dt·ha-1]

Bez wałowania 59,2 –

Wałowanie jednorazowe 63,4 6,2

Wałowanie dwukrotne 
(wiosną i latem)

67,5 8,3

Źródło: opracowanie własne
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stworów kapilarnych, dzięki czemu następuje lep-
sze podsiąkanie. Nadanie większej zwięzłości darni 
wpływa korzystnie na intensywność krzewienia się 
wartościowych traw pastewnych. Wałowanie wyko-
nane w odpowiedniej porze (w okresie przymrozków) 
może również niszczyć chwasty, szczególnie chwasty 
grubołodygowe oraz sity, turzyce itp., których młode 
pędy wyrastają pionowo ku górze, a pod wpływem 
wałowania zostają pokruszone i przynajmniej czę-
ściowo zniszczone.

Wałowanie należy stosować bardzo rozważnie. 
Daje ono dodatnie efekty wyłącznie przy umiejęt-
nym stosowaniu odpowiedniego wału w odpowiednim 
czasie. Szerokie zastosowanie w praktyce mają wały 
betonowe o ciężarze około 100 kg na 1 m szerokości. 
Agregat składa się zwykle z trzech walców o łącznej 
szerokości roboczej około 3 metrów. Spotyka się rów-
nież wały z blachy stalowej, które można napełnić 
wodą w celu zwiększenia obciążenia.

Włókowanie

Włókowanie ma na celu odpowiednie wyrównanie 
powierzchni łąki i pastwiska. W próchnicznych gle-
bach łąkowych żyje dużo zwierząt, m.in. krety. Na po-
czątku wiosny kopce krecie pokrywają często ponad 
50% powierzchni użytku zielonego. Włókowanie jest 
jedynym sposobem, który pozwala na równomierne 
rozgarnięcie kretowisk. Kopce krecie nierozrzucone 
szybko zarastają i tworzą bardzo nierówną darń, któ-
rą następnie trudno użytkować.

Rozgarnianie niezadarnionych kretowisk i kopców 
wykonuje się włóką beleczkową lub obręczową:

Włóka beleczkowa w przedniej części zaopatrzo-
na jest w drążek podcinający, ustawiony pod kątem 
w kierunku ruchu narzędzia. Szerokość robocza 
narzędzia wynosi 4–5 m, długość około 6–7 m.

Włóka obręczowa składa się z 5–7 metalowych 
obręczy połączonych ze sobą łańcuchami. W przedniej 
części znajduje się zwykle metalowa belka wyrównu-
jąca zagarniętą darń.

Najlepszym terminem włókowania jest początek 
okresu wegetacyjnego, kiedy krety są bardzo aktyw-
ne. Po pokosach lub wypasach należy włókować tylko 
te części użytków zielonych, na których jest wyjątko-
wo dużo kopców. Na pastwiskach zwierzęta częściowo 
rozdeptują kretowiska, a ponadto są one niwelowane 
przez takie zbiegi, jak dokaszanie niedojadów oraz 
rozgarnianie łajniaków.

Z innych narzędzi służących do tzw. uprawy po-
wierzchniowej należy włóka gałęziowa. Narzędzie to 
składa się z ramy drewnianej lub metalowej, prze-
plecionej wiązkami gałęzi z drzew lub krzewów li-
ściastych, np. brzozy, tarniny itp. W przedniej części 
umieszczona jest metalowa lub drewniana belka, 

rozbijająca i podcinająca nierówności, które z kolei 
rozgarnia miotlasta plecionka gałęziowa.

Włóki można zrobić w każdym gospodarstwie rol-
nym ze starych obręczy, zużytych opon, szyn lub 
belek drewnianych. Łąki i pastwiska systematycznie 
włókowane mają równą powierzchnię dobrze zadar-
nioną, co jest warunkiem dobrego plonowania runi.

Bronowanie

Bronowanie to zabieg mechaniczny wykonywany na 
łąkach i pastwiskach, stosowany do usuwania zwałów 
mchów w razie zamulenia runi wodą z wylewów rzek, 
po nawożeniu obornikiem, kompostem i wapnem oraz 
w przypadku pokrycia powierzchni łąk kożuchem 
obumarłej roślinności. Gatunki zasiedlające łąki 
i pastwiska różnie reagują na bronowanie, lepiej 
znoszą je trawy wysokie luźno-kępowe – kostrzewa 
łąkowa, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, raj-
gras wyniosły. Wrażliwe są gatunki niskie, zwłaszcza 
rozłogowe, jak wiechlina łąkowa, wiechlina zwyczaj-
na, mietlica biaława, kostrzewa czerwona rozłogowa, 
a z luźnokępowych życica trwała.

Bronowanie może być zabiegiem pożytecznym 
na użytkach zielonych namulonych przez powódź 
lub pokrytych wojłokiem zeschniętych liści i pędów 
roślin nieskoszonych we właściwym czasie. Usunię-
cie takiego wojłoku na wiosnę przez bronowanie jest 
zabiegiem koniecznym. Bronowanie jest zabiegiem 
bardzo rozpowszechnionym, jednak w około 90% 
wypadków całkowicie nieuzasadnionym.

Nawozy azotowe

Spośród wszystkich składników pokarmowych pobie-
ranych przez rośliny największe znaczenie ma azot. 
Nawozy azotowe wpływają na intensywny wzrost 
i rozwój roślin, zwiększając ich masę zieloną. Azot 
stosowany w nawozach mineralnych jest częściowo 
pobierany przez rośliny, częściowo przez mikroorga-
nizmy glebowe, a pewne jego ilości są wymywane 
z warstwy ornej w głąb gleby przez wody opado-
we, a więc dla roślin tracone bezpowrotnie. Stra-
ty azotu powstające na skutek wymywania zależą 
przede wszystkim od formy, w jakiej był stosowany, 
następnie od ilości opadów oraz od temperatury. Azot 
jest łatwiej wymywany z gleby niż inne składniki 
pokarmowe. Niemniej na użytkach zielonych proces 
wywołuje mniejsze straty niż na gruntach ornych. 
Pobieranie azotu z gleby jest cechą gatunkową, cha-
rakterystyczną dla różnych traw. Kostrzewa czerwo-
na nie ma możliwości przyswajania azotu umieszczo-
nego głębiej w profilu gleby, natomiast kupkówka 
pospolita wykazuje zdolność pobierania tego skład-
nika z głębokości około dwukrotnie większej. Straty 
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azotu, wynikające z procesu denitryfikacji w glebie 
wynoszą 5–30% i wzrastają szybko przy pH 7,0–7,5. 
Odczynem takim charakteryzuje się znaczny odsetek 
naszych gleb łąkowych. Podobnie często spotykana 
skłonność do dużego nagrzewania się gleb łąkowych 
przy słabo rozwiniętej darni może stanowić przyczy-
nę wzmożonego procesu denitryfikacji. Stąd słab-
sze wykorzystanie azotu w nawozach stosowanych 
latem, w przeciwieństwie do dawek wiosennych.

W nawożeniu łąk i pastwisk możliwe są zarówno 
terminy wiosenne, letnie, jak i jesienne. Termin wio-
senny odgrywa szczególną rolę ze względu na więk-
szą efektywność plonotwórczą. Okazuje się, że przy 
wczesnowiosennym wysiewie, np. przed ruszeniem 
wegetacji, można przyspieszyć w naszych warunkach 
klimatycznych termin wypasów o 4–14 dni.

Terminy wiosennego nawożenia azotem wpływają 
również na skład florystyczny runi i liczbę tworzą-
cych ją gatunków; wynika to z badań przeprowa-
dzonych w tym zakresie przez Kostucha i Adam-
ską. Badania te dowodzą, że zbyt wczesny termin 
wysiewu nawozów (przed ruszeniem wegetacji) nie 
powoduje większych efektów produkcyjnych ani też 
florystycznych. Wynika to stąd, że azot zastosowany 
przed rozpoczęciem wegetacji, szczególnie w posta-
ci saletry amonowej, jest szybko wypłukiwany i nie 
wywiera większego wpływu na roślinność. Nieco 
większe korzyści produkcyjne przynosi w tym okre-
sie mocznik, który przez pewien czas jest przez bak-
terie uruchamiany.

Optymalne dawki azotu zalecane na łąki poło-
żone na glebach mineralnych wynoszą 80–80 kg 
N·ha-1, a na glebach organicznych, torfowo-murszo-
wych 0–140 kg N·ha-1. Na pastwiskach stosuje się 
dawki azotu z reguły nieco większe, jednak tylko 
wtedy, gdy w runi jest mały udział motylkowatych 
drobnonasiennych. Jeżeli motylkowate stanowią 
20–30% składu botanicznego runi, roczna dawka 
azotu nie powinna przekraczać 60 kg N·ha-1. Dawko-
wanie nawozów azotowych powinno być dostosowane 
do sposobu użytkowania, a ściślej do częstotliwości 
koszenia lub wypasania. Roczną dawkę nawozów 
azotowych dzieli się na tyle porcji, ile przewiduje się 
pokosów (wypasów). Jeżeli łąkę użytkuje się trójko-
śnie, dawkę azotu należy podzielić na trzy porcje 
i wysiewać wczesną wiosną oraz po zbiorach pierw-
szego i drugiego pokosu. Dawka wiosenna powinna 
być większa od dawek stosowanych po pokosach. 
Wynika to z dużego zapotrzebowania roślin na 
azot w okresie ich intensywnego wzrostu i rozwoju, 
w szczególności zaś w okresie strzelania w źdźbło.

Stosowanie większych dawek jest ekonomicznie 
nieuzasadnione. Nie bez znaczenia jest dostoso-
wanie formy nawozu azotowego do odczynu gleby: 
tam, gdzie pH przekracza 6,5, lepiej skorzystać 

z możliwości nawożenia azotem amonowym. Forma 
amonowa jest dobrze zatrzymywana w glebie i wol-
niej pobierana przez trawy, jeżeli pH wykazuje war-
tości stosunkowo niskie lepiej wysiewać nawozy sale-
trzane, np. saletrę amonową, saletrzak. Przy stoso-
waniu małych dawek azotu wskazane jest wprowa-
dzanie nawozów łatwo przyswajalnych, natomiast 
w przypadku dużych ilości azotu korzystniejsze 
będzie posługiwanie się nawozami wolno działający-
mi. Na łąkach trójkośnych wczesną wiosną korzyst-
nie jest zastosować saletrę amonową, a pod drugi 
i trzeci pokos – wolniej działający mocznik, który 
ogranicza azotany w runi. Na pastwiskach pierwszą 
dawkę 60 kg N·ha-1 najlepiej wprowadzić w postaci 
saletry amonowej, a po pierwszym wypasie zastoso-
wać 40–50 kg N·ha-1 w formie mocznika. Pod następ-
ne wypasy, po wykoszeniu niedojadów, stosuje się 
30 kg N·ha-1 w saletrze amonowej lub w moczniku. 
Nie zasila się azotem ostatniego wypasu. Bez obaw 
o zatrucie bydła i owiec azotanami można w dawce 
wiosennej wysiewać do 100 kg N·ha-1 w formie 
łatwo przyswajalnej. Na górskich łąkach i pastwi-
skach wiosną należy stosować azot w ograniczonym 
zakresie.

Na pastwiskach nawozy azotowe odgrywają 
szczególną rolę, gdyż istnieją tu możliwości uzyska-
nia zwyżki plonów pod wpływem wysokich dawek, 
niemożliwych do zastosowania przy uprawie roślin 
nieprzeznaczonych na paszę. Rośliny uprawiane na 
zbiór nasion narażone są na opóźnienie dojrzewania 
i na wyleganie. Natomiast bardzo duże dawki azotu 
na użytkach zielonych, wynoszące nawet kilkaset ki-
logramów azotu na 1 ha, dają ogromne korzyści wy-
rażające się nie tylko wzrostem plonu zielonej masy, 
ale przede wszystkim zwyżką plonu białka i prawie 
wszystkich pozostałych składników organicznych 
i mineralnych.

Trawy pastewne, a zwłaszcza gatunki odznaczają-
ce się szybkim rozwojem, mają zdolność przyswaja-
nia dostarczonego im azotu amonowego na początku 
wegetacji, nawet przed jego przemianą w azot. Zbyt 
szybkie pobieranie azotu przez rośliny może być nie-
pożądane ze względu na możliwość pogorszenia ich 
wartości pokarmowej. W związku z tym na użytkach 
zielonych stosuje się nawozy azotowe łatwo przyswa-
jalne w mniejszych dawkach, a trudniej przyswajalne 
(np. mocznik) – w dawkach większych.

Nawozy fosforowe

Nawozy fosforowe wywierają silny wpływ na jakość 
plonu, natomiast w mniejszym stopniu zwiększa-
ją jego ilość. Ponadto wpływają na efektywność 
nawożenia azotem. Przy niedoborze fosforu rośli-
ny są sztywne, bardziej kruche, a więc podatne na 
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złamanie. Barwa ich jest ciemnozielona, bez poły-
sku, a brzegi i wierzchołki liści są rdzawoczerwone. 
Fosfor w roślinie występuje głównie w połączeniach 
ze związkami organicznymi. Nawożenie fosforem 
w powiązaniu z potasem zwiększa mrozoodporność 
i zmniejsza wyleganie.

Nawożenie fosforem – w przeciwieństwie do nawo-
żenia azotem, a nawet potasem – wykazuje duże 
działanie następcze. Fosfor zawarty w nawozach nie 
ulega na ogół wypłukiwaniu z gleby i dlatego może 
być pobierany przez rośliny w ciągu wielu lat. Przeni-
kanie fosforu do głębszych warstw profilu glebowego 
odbywa się bardzo powoli. Niskie dawki fosforu nie 
zwiększają zawartości tego pierwiastka w poziomach 
poniżej 10 cm od powierzchni. Jedynie dawki bardzo 
wysokie sprzyjają przenikaniu fosforu do niższych 
poziomów profilu. Fosfor z nawozów mineralnych 
w pierwszym roku po zastosowaniu jest pobierany 
przez rośliny zaledwie w 20–30%. Pozostałe ilości 
fosforu są zatrzymywane przez glebę. Przyjmuje się, 
że w ciągu kilku lat po zastosowaniu wykorzystanie 
fosforu przez rośliny dochodzi do 40–60%. Ze względu 
na małą ruchliwość fosforu istnieje możliwość nawo-
żenia na zapas. Rośliny łąkowe pokrywają większość 
zapotrzebowania na fosfor nie z nawożenia bieżące-
go, jak to ma miejsce w przypadku azotu czy pota-
su, lecz z zapasów kumulowanych w ciągu kilku lat 
nawożenia.

Najpopularniejszym nawozem jest superfosfat, 
chociaż na glebach o odczynie kwaśnym większe 
korzyści może dać wysiewanie mączki fosforytowej 
niskoprocentowej na zapas, w dawce nawet trzy-
krotnie zwiększonej, raz na trzy lata. Na pozosta-
łych rodzajach gleb superfosfat jest bezkonkurencyj-
ny, głównie ze względu na szybkość działania i 10% 
zawartość siarki, która zwiększa ilość białka w masie 
roślinnej.

Zawartość fosforu i innych składników mineral-
nych w roślinach zmienia się w okresie wegetacji. 
Najwięcej fosforu znajduje się w młodej runi.

Istotne zależności występują też między zasob-
nością gleby w fosfor a odczynem. Zbyt wysokie lub 
niskie pH zmniejsza stopień wykorzystania fosforu 
przez rośliny. Na zawartość fosforu w runi wpływa 
też sposób nawożenia. Wyższe dawki azotu przy jed-
noczesnym obfitszym nawożeniu fosforem nie powo-
duje zmniejszenia zawartości fosforu w roślinach, 
natomiast zbyt niskie dawki fosforu przy stosowa-
niu wysokich dawek azotu mogą zmniejszyć jego 
poziom.

W naszych warunkach można stosować dawki 
fosforu wystarczające na 2–4 lata. Jeśli łąki podle-
gają okresowym zalewom wodami przepływowymi, 
to skuteczniejsze mogą okazać się dawki niższe, ale 
stosowane corocznie.

Wysokość dawek oraz odpowiedni stosunek po-
szczególnych składników wpływa znacząco na efek-
tywność nawożenia. Na łąkach kośnych i użytkowa-
nych intensywnie wymagany jest stosunek azotu 
do fosforu i potasu (N:P:K) jak 1:0,5:0,8. Wielkość 
dawek nawozów fosforowych zależy od zasobności 
gleby, plonu, składu botanicznego runi i kierunku 
użytkowania. Zawartość fosforu w sianie powinna 
wynosić 0,28% P.

Działanie nawozów fosforowych zmniejsza się 
wraz z głębokością umieszczenia ich w glebie. Rów-
nomierne rozsianie nawozów na powierzchni darni 
wpływa na szybsze i zwiększone pobieranie fosforu 
przez rośliny. Przy zwiększonej dawce nawozów azo-
towych wskazana jest większa dawka fosforu.

Nawożenie fosforem wpływa wyraźnie na zwięk-
szenie plonowania roślinności łąk i pastwisk. Syste-
matyczne nawożenie fosforowe powinno być stosowa-
ne na większości łąk i pastwisk, na lekkich glebach 
mineralnych i torfowo-mineralnych, z wyjątkiem 
zasobnych w wiwianit. Na łąkach powinno się sto-
sować fosfor co roku, wiosną od 1/2 do 3/4, a jesienią 
od 1/4 do 1/2 dawki całorocznej. Pastwiska zasila się 
dodatkowo także po trzecim wypasie, zmniejszając 
odpowiednio dawkę wiosenną i jesienną.

Nawozy potasowe

Potas odgrywa podstawową rolę we wzroście, roz-
woju i plonowaniu roślin uprawnych. Reguluje on 
gospodarkę wodną roślin, powoduje, że transport 
asymilatów jest intensywniejszy, poprawia właści-
wości tkanek, pozytywnie wpływa na wykorzystanie 
światła przez rośliny, wzmacnia odporność na choro-
by, zwiększa mrozoodporność. Przy jego niedostatku 
rośliny gorzej wykorzystują zapasy wody, zwiększa 
się zużycie węglowodanów w procesie oddychania, 
zmniejsza się poziom kwasów nieorganicznych, nie-
zbędnych dla wiązania amoniaku i syntezy węglowo-
danów; zwalnia się też praca aparatów szparkowych. 
Jeśli w glebie występuje zbyt niski poziom potasu, to 
nie można uzyskać dostatecznego wzrostu plonów, 
nawet jeżeli obficie zaopatrzyło się rośliny w azot.

Nawożenie potasem stosuje się nie tyle w celu 
zwiększenia plonowania łąk i pastwisk, ile dla zapew-
nienia prawidłowego przebiegu fotosyntezy i gospo-
darki węglowodanowej roślin. Nawożenie tym skład-
nikiem nie sprawia problemów, poza koniecznością 
ostrożnego podejścia do wielkości dawki jednorazowej. 
Obowiązuje zasada dzielenia rocznej dawki powyżej 
80 kg K2O · ha-1 na przynajmniej dwie. Wtedy najle-
piej połowę dawki wysiać wiosną z nawozami fosforo-
wymi, a drugą połowę po zbiorze pierwszego pokosu 
na łąkach oraz po drugim wypasie na pastwiskach. 
Jeszcze korzystniej jest podzielić dawkę roczną na 
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trzy części: 1/3 wiosną, przed ruszeniem wegetacji, 
1/3 późną wiosną, po zbiorze pierwszego pokosu lub 
po drugim wypasie i 1/3 jesienią z nawozami fosfo-
rowymi. Trzeba zdawać sobie sprawę, że działanie 
potasu trwa krótko, od dwóch do czterech miesięcy, 
zależnie od rodzaju gleby. Nawożąc gnojowicą lub 
gnojówką, należy pamiętać o obniżeniu dawki pota-
su w nawozach mineralnych, by nie doprowadzić do 
przenawożenia i skażenia gleby tym składnikiem. 
Wskaźnikiem zbyt dużej ilości potasu w glebie jest 
pojawienie się w runi takich chwastów jak szczaw 
tępolistny i pokrzywa pospolita. Potasem nie nawozi 
się na zapas, poza jedynym przypadkiem – nawożenia 
gleb gliniastych. Za optymalną ilość potasu w rośli-
nach łąkowych uważa się 1,66% K w s.m. Przy obfi-
tym nawożeniu tym składnikiem zawartość jonów 
potasowych w roślinach może dojść do ponad 3,32% K, 
co z punktu widzenia żywieniowego uważa się za 
szkodliwe. Na wysokie dawki potasu reaguje silnie 
kupkówka pospolita. Ma ona tendencję do pobierania 
nadmiernych ilości potasu z gleby, a zawartość pota-
su w suchej masie tej rośliny dochodzi do 5%. Stwier-
dzono dużą konkurencję w pobieraniu potasu mię-
dzy trawami i motylkowatymi. Trawy na ogół lepiej 
wykorzystują potas niż motylkowate. Dlatego na gle-
bach o niskiej zawartości tego składnika trawy łatwo 
wypierają z runi koniczyny. Ważnym konkurentem 
traw i motylkowatych, jeśli idzie o wykorzystywa-
nie potasu, są zioła i chwasty łąkowe. Ze względu na 
dobrze rozwinięty system korzeniowy rośliny te lepiej 
spożytkowują potas niż trawy pastewne i motylkowa-
te. Szczególnie silnie konkurują z roślinami pastew-
nymi w końcu okresu wegetacyjnego, gdy zawartość 
potasu w glebie jest najmniejsza.

Nadmierne nawożenie łąk potasem może dopro-
wadzić do zachwiania równowagi między poszczegól-
nymi pierwiastkami. Potas zachowuje się antagoni-
stycznie w stosunku do magnezu, wapnia i przede 
wszystkim sodu.

Poziom nawożenia potasem różnicuje się w zależ-
ności od tego, czy łąki położone są na glebach torfo-
wych czy mineralnych, ponieważ reakcja tych gleb 
na potas jest różna. Podstawowym źródłem potasu 
w glebach organicznych są przede wszystkim rośli-
ny torfotwórcze. Zawierają one wprawdzie znaczne 
ilości tego składnika, lecz w czasie torfienia związki 
potasowe przechodząc ze szczątków roślinnych do 
roztworu zostają wypłukane i ostatecznie w glebie 
pozostają tylko niewielkie ich ilości.

Nawozowe działanie potasu polega na tym, iż:
  –  wpływa na zwiększenie plonów,
  –  wywołuje zmiany w składzie florystycznym runi
  –  wzmaga udział motylkowatych i wartościowych 

traw,
  –  korzystnie zmienia skład chemiczny runi,

  –  oddziałuje na normalny przebieg procesów życio-
wych, a szczególnie fotosyntezy i metabolizmu 
białek w roślinach.

Nawożenie potasem podwyższa plony, a ponadto 
wpływa dodatnio na zmiany florystyczne w składzie 
runi. Pod wpływem potasu ustępują ze zbiorowiska 
przede wszystkim trawy mało wartościowe, jak trzęś-
lica modra czy kostrzewa czerwona oraz turzyce. Po-
większają natomiast swój udział takie gatunki, jak ko-
strzewa łąkowa, mietlica biaława, wiechlina łąkowa, 
wyczyniec łąkowy, koniczyny i różne zioła pastewne.

Nawożenie organiczne

Do nawozów organicznych należy zaliczyć: obornik, 
gnojówkę, gnojowicę, komposty. Nawozy te dostarcza-
ją nie tylko azotu, fosforu, potasu, wapna, magnezu, 
ale także mikroelementów niezbędnych do prawidło-
wego wzrostu roślin. Nawożenie organiczne daje bar-
dzo dobre wyniki i powinno być stosowane, co 4–6 lat. 
Zarówno z wyników badań naukowych, jak i z obser-
wacji praktycznych wynika, iż nawożenie organiczne 
posiada wiele zalet. Należą do nich przede wszystkim:
  –  przyspieszanie początku wegetacji roślin na wio-

snę,
  –  wzrost plonu masy korzeniowej i nadziemnej,
  –  przedłużanie sezonu pastwiskowego,
  –  korzystne zmiany w mikroflorze i mikrofaunie 

glebowej,
  –  przyśpieszanie procesów humifikacji w glebie,
  –  poprawa składu botanicznego runi – zwiększa się 

udział wartościowych traw i motylkowatych.

Należy jednak pamiętać, że nawozy te mogą stano-
wić duże zagrożenie dla środowiska, a szczególnie 
dla wód powierzchniowych i gruntowych, jeśli są 
niewłaściwie składowane i stosowane w zbyt dużych 
ilościach.

Nawozy organiczne stosuje się w dni chłodne, 
bezwietrzne i dżdżyste. Na glebach zamarzniętych 
i pokrytych śniegiem nie należy nimi nawozić, po-
nieważ może wystąpić ryzyko zanieczyszczenia wód 
w ciekach wodnych. Płynnych nawozów organicznych 
nie można wylewać na łąki o wysokim (20–40 cm) 
poziomie wody gruntowej oraz w pobliżu rowów me-
lioracyjnych.

*Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Łąkarstwa

**Instytut Zootechniki PIB
Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki 
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Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 6 listopada 2008 roku zmarł nasz serdeczny 
kolega dr Mieczysław Braniecki (nazwisko rodowe 
Hulbój). Urodził się 21 grudnia 1949 roku w Koszara-
wie k. Żywca w rodzinie rolniczej. W rodzinnej miej-
scowości ukończył szkołę podstawową, a w Czecho-
wicach-Dziedzicach Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. M.C. Skłodowskiej. W latach 1967–1972 studio-
wał w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej w Krako-
wie na Wydziale Rolniczym, którą ukończył z wyni-
kiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra 
inżyniera rolnictwa. Znakomite wyniki osiągnięte 
w trakcie studiów znalazły uznanie kierownictwa 
Instytutu Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, 
w którym został zatrudniony jako asystent nauko-
wo-dydaktyczny. Po obronie rozprawy doktorskiej 
w 1981 roku i uzyskaniu stopnia doktora nauk rol-
niczych pracował na stanowisku adiunkta, a od 2000 
roku jako starszy wykładowca w Katedrze Mechani-
zacji Rolnictwa.

Był doświadczonym dydaktykiem, wymagającym, 
a jednocześnie bardzo lubianym przez studentów. 
Prowadził wykłady i ćwiczenia, w tym bardzo dużo 
ćwiczeń praktycznych w ramach przedmiotu inżynie-
ria rolnicza. Swoją wiedzą dzielił się również z rolni-
kami w trakcie wykładów i szkoleń terenowych.

W swoich pracach badawczych zajmował się głów-
nie problemami związanymi z doskonaleniem techno-
logii zbioru zbóż w gospodarstwach indywidualnych. 
Uczestniczył również bardzo aktywnie w realizacji 
trzyletniego międzynarodowego tematu badawcze-
go w ramach 5 PR UE pt. Wsparcie instytucjonalne 
przedsiębiorczości w sektorze żywnościowym na przy-
kładzie południowo-wschodniej Polski „Suppliers”. Za 
swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymał 
wiele nagród rektorskich.

Dr inż. 
Mieczysław Braniecki (Hulbój) 
1949–2008

Wspomnienie

Jako jeden z pierwszych młodych pracowników 
nauki Akademii Rolniczej w Krakowie odbył w la-
tach 1976/1977 roczny staż produkcyjny na farmie 
w USA w ramach współpracy pomiędzy 4-H Council, 
Washington D.C. i ZG SITR Warszawa. Przebywał 
także na krótkich stażach bądź wizytach studyjnych 
w Danii, Irlandii, Finlandii i Francji.

W latach 1991–1995 był Sekretarzem Zarządu 
Głównego I kadencji Polskiego Towarzystwa Tech-
niki Rolniczej (obecnie Polskiego Towarzystwa In-
żynierii Rolniczej), a także członkiem-założycielem 
Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolni-
czego z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie, w którym przez trzy kadencje pełnił funkcję 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Miecia (bo tak zwracaliśmy się do niego) cecho-
wała łatwość nawiązywania kontaktów zarówno 
osobistych, jak i zawodowych, w kraju i za granicą, 
co sprawiało, że był bardzo lubiany przez kolegów 
i współpracowników.

Kłopoty i przeciwności życiowe doprowadziły go 
do ciężkiej choroby, której – mimo pomocy wielu 
jego przyjaciół i kolegów – nie zdołał przezwyciężyć. 
Zmarł nagle w Krakowie, w samotności. Znalazł miej-
sce wiecznego spoczynku w swojej rodzinnej miejsco-
wości. Osierocił trzy córki, które kochał bezgranicznie 
i dla których poświęcił się całkowicie.

Mieciu, trudno pogodzić się nam z Twoim odej-
ściem. Na zawsze pozostaniesz w naszej życzliwej 
pamięci.

Józef Kania

Z kroniki żałobnej


