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Święta Bożego Narodzenia to 
najpiękniejsze i najbardziej 

rodzinne święta. 
Z tej okazji pragniemy przekazać wszystkim Państwu  

pełne ciepła i serdeczności życzenia. 
Niech osobliwy urok świątecznych dni sprawi, że z nadzieją 

spojrzymy na następne dni, a marzenia i plany staną  
się bliższe i osiągalne. 

W Państwa domach niech zagości miłość, ciepło i zrozumienie, 
a przy świątecznych stołach niech nie zabraknie  

uśmiechu, dostatku i szacunku. 
Życzymy także, aby nadchodzący 2019 rok przyniósł ze sobą 

szczęście, zdrowie i pomyślność. 
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Święta Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia są 

najbardziej rodzinnymi świętami. 
Spotykamy się wtedy w gronie ro-
dziny, przyjaciół przy świątecznym 
stole, przy choince. Jest to czas pe-
łen ciepła i serdeczności, wszyscy 
są dla siebie mili. Konflikty od-
chodzą na boczny tor. Cieszymy się 
choinką, prezentami, czasem wol-
nym, świętowaniem i możliwością 
spędzenia czasu z bliskimi. Święta 
te mają bardzo rodzinny charakter. 

Data narodzin Jezusa Chrystusa 
budziła od początku wiele kontro-
wersji, a w Nowym Testamencie nie 
można znaleźć żadnych konkretnych 
informacji na ten temat. Czytając 
uważnie Biblię można trafić na wie-
le sprzeczności, jeżeli chodzi o usta-
lenie daty narodzin Chrystusa. Pier-
wotnie właśnie uznano za dzień na-
rodzin Chrystusa 6 stycznia.

W III wieku grupa egipskich teo-
logów wyznaczyła dzień 20 maja jako 
dzień narodzin Chrystusa, inni opo-
wiadali się za wcześniejszą datą, pro-
ponowano 28 marca albo 19 kwietnia.

Jedną z przesłanek do uznania 
dnia narodzin Chrystusa – 25 grud-
nia, była tradycja wiążąca najważ-
niejsze wierzenia świata i ich głów-
ne bóstwa z symbolicznym narodze-
niem słońca. W legendach przed-
chrześcijańskich narodziny bogów 
i bohaterów miały miejsce w grotach, 
podziemiach lub jakiejś jaskini, miej-
sca narodzin wskazywały gwiazdy.

Także według pradawnych wie-
rzeń z matki-dziewicy w grudniową 
noc narodził się w “stajence” i leżał 
w “żłobie” Chrystus, a miejsce na-
rodzin wskazywała jasno świecąca 
gwiazda. Jak podaje The New Encyc-
lopedia Britannica, „najprawdopodob-
niej chrześcijanie z pierwszych wie-
ków chcieli, by ów dzień zbiegł się 
z rzymskim świętem ku czci naro-
dzin słońca niezwyciężonego”.

Pierwsza zdawkowa informa-
cja o świętach pochodzi z roku 356. 
Wtedy to data Bożego Narodzenia 
przeniesiona została z 6 stycznia 
na 25 grudnia. Kościół na synodzie 
w Tours w 567 roku uznał i ogłosił, 
że “dwanaście dni od Bożego Naro-
dzenia do Trzech Króli jest okresem 
świętym i uroczystym”. W 601 roku 
Grzegorz I, papież, pisał, by „nie ru-
gować takich pradawnych świąt po-
gańskich, lecz dostosowywać je do 
obrzędów Kościoła, zmieniając jedy-
nie powód ich obchodzenia z pogań-
skiego na chrześcijański”.

Niemożność jednoznacznego usta-
lenia daty narodzin Chrystusa i usta-
nowienia tym samym świąt Bożego 

Narodzenia spowodowała, że wielu 
badaczy i naukowców interesowa-
ło się tym tematem. W jednej z prac 
naukowych (Encyklopedia katolicka – 
wykaz najważniejszych prac na ten 
temat) postawiono hipotezę, że na 
święto Bożego Narodzenia został wy-
brany dzień 25 grudnia, aby schry-
stianizować w ten sposób wprowa-
dzone przez cesarza Aureliana (270–
275) pogańskie święto „narodzin nie-
zwyciężonego słońca”. Hipotezę tę 
sformułował w roku 1950 niemiecki 
wybitny uczony Franz Dölger.

Obecnie 6 stycznia obchodzi się 
Święto Trzech Króli. Obchodzenie 
wigilii świąt Bożego Narodzenia, jak 
i obecny charakter świąt, upowszech-
niły się dopiero XVIII wieku. Data 
świąt ma znaczenie symboliczne ro-
dzącego się Chrystusa jako światłości 
zwyciężającej ciemności grzechu. 

Z obchodami tychże świąt wiąże 
się wiele tradycji i zwyczajów. Wie-
le gestów, nawet potraw znajdują-
cych się na wigilijnym stole ma swoją 
symbolikę. Vigilia z języka łacińskie-
go oznacza czas oczekiwania. Jest 
to czas przygotowania do wielkich 
świąt, związany z postem i wstrze-
mięźliwością. Zgodnie ze zwycza-
jem na stole najczęściej znajduje się 
12 potraw, co ma później zaowoco-
wać obfitością w następnym roku. 
Natomiast liczba gości powinna być 
parzysta. Do pięknej tradycji nale-
ży obecność na stole pustego nakry-
cia, czekającego na niespodziewa-
nego przybysza. Wigilijną tradycją 
jest również dzielenie się opłatkiem 
przed rozpoczęciem uroczystej wie-
czerzy. Symbolizuje to gotowość do 
dzielenia się chlebem z innymi, do 
wybaczenia wszelkich uraz i do po-
jednania.

Do najbardziej typowych i trady-
cyjnych potraw wieczerzy wigilij-
nej należą: barszcz z buraków, zupa 
grzybowa, karp w różnych posta-
ciach, kompot z suszonych owoców, 
kluski z makiem, pierogi, kapusta, 
ryby, groch, fasola, kutia, jabłka, 
orzechy, miód. Spróbowanie każdej 
ma zapewnić szczęście przez cały 
rok. Zwyczajem jest umieszczanie 
na wigilijnym stole ryby, głównie 
karpia. Ryby podczas wieczerzy wi-
gilijnej były gwarancją zdrowia i do-
statku, a karp – obfitości i siły. Przy-
najmniej jedna potrawa musiała za-
wierać mak, by w przyszłym roku za-
pewnić sobie pomyślność, bogactwo, 
a także potomków. Grzyby miały za-
pewnić szczęście oraz dostatek. Miód 
był symbolem obfitości, szczęścia 
i miłości. Spożywany w dniu wigilii 
miał zapewnić przychylność sił nad-
przyrodzonych, a także pomyślność 
i długie życie. Orzechy od wieków 
symbolizują tajemnicę, pieniądze 
i płodność. Jak nakazuje tradycja, 
pod obrusem należy położyć siano. 
Symbolizuje to narodzenie Jezusa 
w ubóstwie. Dawniej ustawiano tak-
że w kątach izby snopy zboża. Miało 
to zapewnić urodzaj i dobrobyt.

Innym tradycyjnym elementem 
wigilii jest choinka, czyli drzew-
ko iglaste, zwykle świerk lub jodła. 
Zwyczaj ubierania choinki przybył 
do Polski z Niemiec. Po uroczystej 
kolacji, składaniu życzeń, obdarowa-
niu się prezentami, zwykle idzie się 
do kościoła na pasterkę, którą najczę-
ściej rozpoczyna kolęda „Wśród noc-
nej ciszy”.

Świąteczna atmosfera panująca do-
okoła nas sprawia, iż jesteśmy bar-
dziej otwarci i życzliwi dla innych. 
Boże Narodzenie to niezwykły okres 

dla wszystkich, bez względu na odle-
głość czy klimat. Wyjątkowa atmos-
fera towarzysząca temu świętu spra-
wia, że ludzie z różnych zakątków 
świata ulegają magicznemu nastrojo-
wi. W poszczególnych krajach trady-
cje i zwyczaje różnią się między sobą, 
jednak wszędzie Boże Narodzenie 
obchodzone jest uroczyście. 

U naszych zachodnich sąsiadów 
w Niemczech jest zupełnie inaczej. 
W niemieckiej tradycji ogromne 
znaczenie ma okres przedświątecz-
ny. Świąteczne wieńce i kalendarze 
adwentowe oraz pieczone w domach 
ciasteczka są dla niemieckich rodzin 
tradycyjnymi elementami świąt Bo-
żego Narodzenia. Wiesza się wówczas 
kalendarz adwentowy, każdego dnia 
można odsłonić jedno okienko, w któ-
rym znajduje się coś słodkiego, zatem 
dzieci szczególnie czekają na ten mo-
ment. Na drzwiach wejściowych zaś 
zawiesza się wieniec adwentowy. Naj-
bardziej uroczystym momentem jest 
świąteczny obiad, a głównym daniem 
jest pieczona gęś. Po posiłku nasi za-
chodni sąsiedzi rozpakowują prezen-
ty. Charakterystycznym przysma-
kiem, który pojawia się na niemiec-
kich stołach podczas świąt Bożego 
Narodzenia jest ciasto stollen, kształ-
tem przypominające nowo narodzone 
dzieciątko zawinięte w becik.

W Austrii przez kilka tygodni po-
przedzających święta Bożego Naro-
dzenia miasta i wioski wyglądają jak 
bajkowe krainy, mieniące się kolo-
rowymi światełkami, pachnące cho-
inką, piernikiem i grzanym winem. 
Na austriackim stole wigilijnym kró-
luje indyk, choć w zależności od re-
gionu spożywane są też inne potra-
wy. W Wiedniu podaje się karpia, 
a w Karyntii – pieczoną kaczkę. Do 
świątecznych przysmaków należą 
m.in.: pierniki, wino z korzeniami, 
gorące kasztany i pieczone migda-
ły. Bardzo popularne jest też ciasto 
z mleka, mąki, soli, masła i miodu. 
Nieodłącznym elementem świąt są 
kolędy, a najsłynniejsza z nich, „Ci-
cha noc, święta noc” powstała wła-
śnie w Austrii, w małej wiosce Ober-
ndorf koło Salzburga w grudniu 
w 1818 roku. W niemalże każdym 
zakątku świata można usłyszeć jej 
dźwięki, bowiem przetłumaczono ją 
aż na ponad 300 języków.

Do bożonarodzeniowych zwycza-
jów Szwecji należy dekorowanie do-
mostw świątecznymi ornamentami: 
figurkami św. Mikołaja, aniołkami, 
gwiazdkami. Okres świąteczny trwa 
tu od pierwszej niedzieli adwentu aż 
do 13 stycznia. Świąteczne drzew-
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Tradycyjnym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest dekorowanie choinki
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ko dekoruje się najczęściej kilka dni 
przed wigilią, prawdziwymi świecz-
kami oraz zabawkami ze słomy i sia-
na. W Szwecji do wigilijnej kolacji 
zasiada się tak jak w Polsce, ale wcze-
śniej, bo około godziny piętnastej, 
gdyż pierwsza gwiazdka na niebie 

pojawia się dość szybko. Na wigilij-
nym stole oprócz tradycyjnych po-
traw z ryb podaje się słodki chlebek 
pachnący cynamonem i goździkami, 
przypominający trochę nasz polski 
piernik. Tradycyjną skandynawską 
potrawą wigilijną jest przede wszyst-

kim ryż z migdałami, a najpopular-
niejszym symbolem świąt – prosiak.

Marta CEGLAREK
Teksty źródłowe:  

www.archiwum-ukie.polskawue.gov.pl, 
www.bibliotekawszkole.pl, www.spedycje.pl, 

www.edukacja.edux.pl,  

Korzeń A.: Jeden Bóg, różnorodność 
zwyczajów. Scenariusz spotkania 

opłatkowego „Biblioteka w Szkole” 
2005 nr 10, B. Ogrodowska Święta Polskie, 

Tradycja i obyczaj, www.echodnia.eu/
swietokrzyskie/turystyka/europa/art, 

The New Ecyclopedia Britannica

Koło Gospodyń Wiejskich – nowe rozwiązania
Koła Gospodyń Wiejskich to jed-

na z najstarszych wiejskich form or-
ganizacji społecznych, jakie funk-
cjonują w Polsce. Dawniej nazywa-
ły się Kołami Włościanek. Obecnie 
w Polsce jest ich ponad 21 tysięcy, 
które powstały w ramach kółek rol-
niczych oraz kilka tysięcy działają-
cych jako zespoły ludowe i stowa-
rzyszenia. Spory wkład w powsta-
wanie Kół Gospodyń Wiejskich 
wniosły Kółka Rolnicze. To one 
inicjowały i zakładały wiejskie or-
ganizacje kobiet.

Pierwsza organizacja zrzeszająca 
kobiety wiejskie powstała z inicja-
tywy Juliusza Karziewicza w dniu 
4 marca 1866 roku w Piasecznie 
koło Gniewu na Pomorzu Gdań-
skim. Nowo powstała organizacja 
kobiet przybrała nazwę „Towarzy-
stwo Gospodyń”. Organizacja ta 
stała się prawzorem Kół Gospodyń 
Wiejskich. Najpierw zorganizowali 
się jednak mężczyźni i założyli Kół-
ko Rolnicze w dniu 1 października 
1862 roku w Piasecznie – było ono 
pierwszą założoną tego typu organi-
zacją w Polsce. Gospodynie domowe 
pozazdrościły panom i postanowiły 
także się zorganizować, chciały się 
spotykać i pracować na rzecz swoich 
społeczności. 

I tak powstała wyżej wspomnia-
na pierwsza organizacja kobiet wiej-
skich. Pierwsza kobieca organizacja 
pod nazwą Koło Gospodyń Wiej-
skich powstała w 1877 roku we wsi 
Janisławice na ziemi rawskiej w dzi-
siejszym województwie łódzkim. 
Jego inicjatorką i pierwszą szefową 
była działaczka społeczna Filipina 
Płaskowicka. Od roku 1918 r. orga-
nizacje kobiet wiejskich w Polsce 
przyjęły wspólną nazwę: „Koło Go-
spodyń Wiejskich” – nazwy tej uży-
wają do dziś.

 KGW pełniły i pełnią do tej pory 
funkcje edukacyjne, integracyjne, to-
warzyskie, pielęgnują bogatą kultu-
rę środowisk wiejskich, podtrzymują 
tradycje i zwyczaje związane z róż-
nymi wydarzeniami. Często są po-
mysłodawcami i realizatorami wie-
lu inicjatyw na terenach wiejskich. 
Można powiedzieć, że w 90% działa-
nia podejmowane przez KGW są wy-

konywane społecznie, bez środków 
zewnętrznych.

Członkinie kół obserwują z zacie-
kawieniem możliwości, jakie daje 
nowa ustawa. Co prawda upaństwowi 
ona do tej pory społeczne organiza-
cje, ale pozwoli za to na finansowanie 
wielu działań podejmowanych przez 
gospodynie wiejskie.

Sejm przyjął Ustawę o kołach go-
spodyń wiejskich. Nowe przepisy 
określają m.in. formy i zasady zrze-
szania się gospodyń wiejskich, postę-
powanie przy zakładaniu oraz orga-
nizację kół gospodyń wiejskich. 

Zgodnie z zapisami nowej usta-
wy, Koła Gospodyń Wiejskich będą 
miały osobowość prawną, co pozwo-
li im na ubieganie się o środki na 
działalność. Koła będą mogły rów-
nież prowadzić działalność społecz-
no-gospodarczą na własny rachunek 
oraz zakładać związki kół gospodyń 
wiejskich. Takie zapisy sprawią, że 
koła będą samorządnymi, niezależ-
nymi organizacjami mieszkańców 
wsi i nie będą już zależne od Kółek 
Rolniczych czy jednostek samorzą-
dowych administracji rządowej i sa-
morządowej.

Koła gospodyń wiejskich będą mo-
gły prowadzić następujące działania:

 ■ społeczno-wychowawcze i oświa-
towo-kulturalne w środowiskach 
wiejskich;
 ■na rzecz wszechstronnego rozwoju 
obszarów wiejskich;
 ■wspierać rozwój przedsiębiorczo-
ści kobiet;
 ■ inicjować i prowadzić działania 
na rzecz poprawy warunków życia 
i pracy kobiet na wsi;
 ■ upowszechniać i rozwijać formy 
współdziałania, gospodarowania 
i racjonalne metody prowadzenia 
gospodarstw domowych;
 ■ reprezentować interesy środowiska 
kobiet wiejskich wobec organów 
administracji publicznej;
 ■ rozwijać kulturę ludową, w szcze-
gólności kulturę lokalną i regio-
nalną.
Jednak są pewne ograniczenia. Na 

terenie jednej wsi może działać tyl-
ko jedno Koło Gospodyń Wiejskich. 
Gdyby na terenie np. dużej wsi chcia-
ło zawiązać się więcej niż jedno koło, 

to decyduje data złożenia wniosku 
o rejestrację. Członkiem koła gospo-
dyń wiejskich może być każda osoba, 
która ukończyła 18 lat i której miej-
scem zamieszkania jest wieś będąca 
terenem działalności koła. Człon-
kami koła, za zgodą przedstawicie-
li ustawowych, mogą być także oso-
by, które ukończyły 13 lat. Osoby te 
mogą również tworzyć młodzieżowe 
i dziecięce organizacje wspomagają-
ce realizację celów koła. Jedna osoba 
może być członkiem tylko jednego 
koła gospodyń wiejskich. Szczegóło-
we zasady i warunki przystępowania 
do kół gospodyń wiejskich określać 
będą statuty kół. Statut może przewi-
dywać dodatkowe wymogi dla człon-
ków koła.

Koło Gospodyń Wiejskich może 
założyć co najmniej 10 osób, które 
uchwalają statut koła gospodyń wiej-
skich oraz wybierają komitet założy-
cielski. (wzór statutu do pobrania na 
stronie www wir.org.pl)

Koło Gospodyń Wiejskich może 
działać na podstawie uchwalone-
go przez siebie statutu. Statut okre-
śla w szczególności: nazwę i siedzi-
bę koła; podmiotowy i terytorialny 
zakres działania koła; cele i zadania 
koła oraz środki ich realizacji; za-
kres i przedmiot działalności zarob-
kowej prowadzonej przez koło; spo-
sób nabywania i utraty członkostwa 
oraz przyczyny utraty członkostwa 
w kole; prawa i obowiązki członków 
koła; sposób ustanawiania i regulo-
wania składek członkowskich; or-
gany koła, ich kompetencje, okres 
kadencji oraz tryb ich wyboru i od-
woływania przed upływem kaden-
cji; warunki podejmowania i waż-
ności uchwał organów koła; sposób 
reprezentowania koła na zewnątrz, 
w szczególności sposób zaciągania 
zobowiązań majątkowych; majątek 
koła oraz sposób dysponowania tym 
majątkiem, zasady tworzenia i wyko-
rzystania kapitałów (funduszy) wła-
snych; tryb zmiany statutu koła; tryb 
likwidacji koła.

Koło zgodnie z art. 6. 1. podlega 
obowiązkowi wpisu do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 
zwanego dalej „rejestrem”, prowa-
dzonego przez Agencję Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Z chwilą wpisania koła do rejestru 
nabywa ono osobowość prawną. 

Działające już koła są zobowiąza-
ne do dnia 28 lutego każdego roku 
zgłoszenia do rejestru listy człon-
ków koła według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego, wraz 
z oświadczeniami członków koła 
o miejscu zamieszkania na obsza-
rze wsi będącej terenem działalno-
ści koła. Obowiązek ten jednak nie 
dotyczy kół, w których od 31 grud-
nia roku poprzedniego nie nastąpiły 
zmiany w składzie osobowym.

Majątkiem KGW mogą być skład-
ki członkowskie, darowizny, spadki, 
dochody z własnej działalności, do-
chody z majątku koła oraz z ofiar-
ności publicznej. Ustawa dopuszcza 
również prowadzenie zarobkowej 
działalności gospodarczej oraz uzy-
skiwanie dotacji celowych na reali-
zację zadań. Koła Gospodyń jednak 
muszą prowadzić uproszczoną ewi-
dencję przychodów i kosztów.

Nowe przepisy ustalają również 
nadzór nad kołami, który sprawo-
wać będzie Prezes Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
we współpracy z Pełnomocnikiem 
Rządu do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.

Nowa ustawa zobowiązała również 
Kierowników Biur Powiatowych 
ARiMR do zapewnienia wsparcia 
przy tworzeniu i prowadzeniu Kół 
Gospodyń Wiejskich, w tym przez 
powołanie w ramach kierowanych 
przez siebie biur pełnomocników 
do spraw kół gospodyń wiejskich 
(art. 26). Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa będzie mo-
gła również przeprowadzać kontrole 
kół, w szczególności – wydatki.

Te koła, które działają obecnie, 
będą mogły w ciągu 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy dosto-
sować statuty do wymagań ustalo-
nych w ustawie i wystąpić o rejestra-
cję koła zgodnie z nowymi przepi-
sami. Jednak te podmioty, które nie 
wyrażą zainteresowania rządowymi 
propozycjami, będą mogły funkcjo-
nować na dotychczasowych zasadach 
(art. 33 ust. 2).

M. CEGLAREK
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Zadania izb rolniczych i problemy ze    znowelizowanym Prawem łowieckim 
Zgodnie ze znowelizowaną usta-

wą Prawo łowieckie, izby rolnicze 
uczestniczą w procedurze odwoław-
czej przy szacowaniu szkód łowiec-
kich, zostały włączone w proces wy-
konywania inwentaryzacji zwierząt 
oraz opiniowania:

 ■ rocznych planów łowieckich spo-
rządzanych przez dzierżawcę ob-
wodu łowieckiego, 
 ■wieloletnich łowieckich planów 
hodowlanych sporządzanych przez 
dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Państwowego Gospodarstwa Le-
śnego Lasy Państwowe,
 ■wydzierżawiania obwodów łowiec-
kich, na wniosek Polskiego Związ-
ku Łowieckiego,
 ■wypowiadania umów dzierżawy 
bez zachowania terminów wypo-
wiedzenia przez Wydzierżawiają-
cego.
Samorząd rolniczy jest gotowy do 

podjęcia powyższych zadań, jednak-
że w celu prawidłowego i rzetelnego 
wykonania wymienionych czynno-
ści istnieje konieczność dostarcze-
nia przedstawicielom izb rolniczych 
odpowiedniej wiedzy w tym zakre-

sie. Konieczne jest również ustalenie 
procedur stosowanych przez strony 
zaangażowane w procesy ustawowe 
oraz skalkulowanie kosztów admini-
stracyjnych z tym związanych. Wiel-
kopolska Izba Rolnicza zwróciła się 
do Ministra Środowiska o jak naj-
szybsze podjęcie działań w wyżej wy-
mienionych sprawach oraz organiza-
cję szkoleń dla izb rolniczych, któ-
re poprzez dostarczenie informacji 
i procedur ułatwią realizację przez 
samorząd rolniczy powierzonych mu 
w ustawie zadań.

Bardzo niepokojącym tematem 
związanym z prawem łowieckim jest 
brak rozporządzenia wykonawczego 
związanego z szacowaniem szkód ło-
wieckich. Od 1 października 2018 r. 
straciło moc uprzednio obowiązu-
jące rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska regulujące przepisy w tym 
zakresie. Jest to sytuacja niepraw-
dopodobna. Obowiązek wykonywa-
nia szacowania szkód jest określony 
w ustawie Prawo łowieckie i musi 
być realizowany. Tymczasem bez 
rozporządzenia wykonawczego jest 
to utrudnione lub wręcz niemożliwe. 

WIR wezwało MŚ do natychmiasto-
wego ukończenia opracowywania 
tych przepisów i ich opublikowa-
nia. W odczuciu samorządu rolni-
czego niewystarczające i karygodne 
jest sugerowanie przez MŚ posługi-
wanie się przy szacowaniu szkód, do 
czasu publikacji nowych przepisów, 
zasadami zawartymi w rozporzą-
dzeniu z 8 marca 2010 r., które już 
nie obowiązuje. Należy zauważyć, 
że cały proces kształtowania prawa 
łowieckiego był i jest bardzo cha-
otyczny, prowadzi do dezinformacji 
wynikającej z częstych zmian usta-
wy (zamieszanie kwietniowe), bez-
celowych wydatków na przeszkole-
nie sołtysów i pracowników gmin. 
Brak jest nawiązania wystarczającej 
współpracy podległych ministrowi 
służb dyrekcji Lasów Państwowych 
i regionalnych Dyrektorów Ochrony 
Środowiska. 

Wielkopolska Izba Rolnicza cały 
czas postuluje o włączenie przed-
stawicieli izb rolniczych do całego 
procesu szacowania szkód łowiec-
kich, a nie tylko do procedury od-
woławczej. W obecnie proponowa-

nych zapisach dotyczących szacowa-
nia szkód łowieckich, gdy szacują je 
przedstawiciele dzierżawcy lub za-
rządcy, a nie gmin, nie uwzględnio-
no udziału przedstawicieli izby rol-
niczej. Osłabia to pozycję rolników 
w konfrontacji z szacującymi szkodę 
myśliwymi, gdyż nie zawsze są oni 
zorientowani w przepisach. Obec-
ność przedstawicieli izby na pewno 
wzmocni merytorycznie proces sza-
cowania szkód i uczyni go bardziej 
obiektywnym. Może równocześnie 
pomóc myśliwym w wytłumaczeniu 
zasad szacowania poszkodowanym 
rolnikom.

W związku z ciągłym kształtowa-
niem się przepisów dotyczących Pra-
wa łowieckiego Wielkopolska Izba 
Rolnicza wnioskuje również o:

 ■wykreślenie z propozycji zmian 
w szczegółowych zasadach sza-
cowania szkód łowieckich zapisu 
o zgłaszaniu szkody w terminie 
uzależnionym od powstania szko-
dy. Zgłaszanie szkody powinno 
być uzależnione od stwierdzenia, 
zauważenia szkody, a nie od jej 
powstania. Nie jest możliwe cią-

XVI Pielgrzymka Myśliwych Okręgu Kaliskiego PZŁ  
do Sanktuarium Świętego Józefa

11 listopada 2018 roku po raz szes-
nasty członkowie Polskiego Związku 
Łowieckiego z terenu diecezji kali-
skiej odbyli pielgrzymkę do Sanktu-
arium Świętego Józefa w Kaliszu. 

Myśliwi, leśnicy oraz łowczy wraz 
ze swymi rodzinami, duszpaste-
rzami i pocztami sztandarowymi 
uczestniczyli w mszy świętej, której 
przewodniczył biskup senior Sta-
nisław Napierała. W swojej homilii 

biskup wskazał, że celem działalno-
ści myśliwych jest dobro przyrody. 
Poprzez odpowiedzialne kierowanie 
rozwojem populacji dzikich zwie-
rząt, jej ochronę przed grabieżą oraz 
dbanie o odpowiednią jej liczebność 
i zdrowie, myśliwi wypełniają zada-
nia powierzone przez samego Stwór-
cę. Pielgrzymkę zakończyła procesja 
pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie 
złożono kwiaty.

Druga część obchodów odbyła 
się w Auli Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Kaliszu. Podczas 
uroczystego ślubowania wprowa-
dzono do świata łowiectwa 40 no-
wych członków PZŁ. Hubertus ka-
liski był także okazją do wręczenia 
medali i odznaczeń. Wśród wyróż-
nionych znalazł się prezes Wielko-
polskiej Izby Rolniczej, który otrzy-

mał złotą Odznakę za Zasługi dla 
Łowiectwa nadaną przez Główny 
Zarząd PZŁ.

W związku z tym, że uroczysto-
ści odbywały się w dniu 100 roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, wspólnie odśpiewano hymn 
Polski. Po części oficjalnej odbyła się 
Biesiada Myśliwska. 

Maria DERESIŃSKA 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski otrzymuje złotą Od-
znakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaną przez Główny Zarząd PZŁ

Poczty sztandarowe
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Zadania izb rolniczych i problemy ze    znowelizowanym Prawem łowieckim 

Wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii
Współpraca pomiędzy Wielkopol-

ską Izbą Rolniczą a Dolnosaksońską 
Izbą Rolniczą trwa już od 25 lat. Jed-
nym z elementów porozumienia obu 
izb są wyjazdy studyjne rolników 
oraz specjalistów z branży rolniczej. 
Podobnie jak w ubiegłych latach, 
w tym roku WIR również otrzyma-
ła zaproszenie ze strony niemieckich 
partnerów na wizytę studyjną. 

Wyjazd do Dolnej Saksonii od-
był się w dniach 12–16 listopada br. 
W delegacji wzięli udział: prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski, honorowy prezes WIR 
Józef Waligóra, członek zarządu 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zbi-
gniew Stajkowski, członek RP WIR 
w Ostrowie Wlkp. Józef Chlasta, 
członek RP WIR w Gnieźnie Marek 
Drankiewicz oraz kierownik Biu-
ra Powiatowego Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Ostrzeszowie i Kępnie 
Maria Deresińska. 

Pierwszym punktem wizyta-
cji polskiej grupy było spotkanie 
w Ministerstwie Żywności, Rolnic-
twa i Ochrony Konsumentów w Ha-
nowerze, gdzie odbyło się spotka-
nie z Barbarą Otte Kinast, Mini-
ster Żywności, Rolnictwa i Ochrony 
Konsumentów, oraz zaprezentowa-
no wykład nt. struktury rolnictwa 
w Dolnej Saksonii. Jak podkreśliła 
prelegentka dr Andrea Wälzholz, co 
roku w Niemczech ubywa od 2–3% 
gospodarstw rolnych, w ostatniej de-
kadzie ich liczba spadła aż o 20%. 
Dolna Saksonia jest zróżnicowana 
pod względem kierunków produkcji 
w rolnictwie – w zachodniej części 
Dolnej Saksonii dominuje produk-
cja zwierzęca, natomiast we wschod-
niej uprawy roślinne. Najistotniej-

sze problemy, z jakimi borykają się 
niemieccy rolnicy są zbieżne do 
tych, które napotykają producenci 
rolni w Polsce. Prowadzenie chowu 
zwierząt jest bardzo źle postrzega-
ne przez ludność niezwiązaną z rol-
nictwem, co sprawia duże trudności 
w funkcjonowaniu gospodarstw. Do-
datkowo rolnicy muszą uporać się ze 
zwiększonymi wymaganiami w za-
kresie ograniczania odpływu azotu 
pochodzenia rolniczego, co powo-
duje zwiększone koszty produkcji. 
Wyższe nakłady na produkcję ge-
nerują również przepisy dotyczące 
ochrony i dobrostanu zwierząt, takie 
jak zakaz szlifowania kiełków u pro-
siąt oraz planowany zakaz kastracji 
chirurgicznej. Oprócz tego rolnictwo 
Dolnej Saksonii boryka się z proble-
mem sukcesji gospodarstw, bowiem 
młodsze pokolenia nie są zaintere-
sowane pracą w gospodarstwach rol-
nych, a także z brakiem rąk do pracy 
w rolnictwie. Dr Andrea Wälzholz 
wśród najważniejszych wyzwań dla 

ministerstwa rolnictwa wymieni-
ła zabieganie o jak najlepszy budżet 
w nowej perspektywie finansowej po 
2020 r., a także wdrożenie inicjatyw 
chroniących klimat i środowisko.

Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się 
od wizyty w siedzibie Kółka Maszy-
nowego oraz biurze Izby Rolniczej 
w Buchholz. Na miejscu Andreas Ha-
stedt, specjalista ds. zarządzania fi-
nansami, przedstawił strukturę oraz 
historię kółek maszynowych funk-
cjonujących w Niemczech. Na terenie 
tego kraju funkcjonuje 240 kółek ma-
szynowych, do których dobrowolnie 
przynależy blisko 65% rolników, na-
tomiast w biurach zatrudnionych jest 
ok. 3 tys. osób. Pierwsze takie kółko 
powstało w Bawarii w 1958 r. Głów-
nymi zadaniami kółka maszynowego 
są: obniżenie kosztów pracy w rolnic-
twie, doradztwo w zakresie ekono-
mii pracy, zapewnienie pomocy rol-
nikom w zakresie wynajmu maszyn 
rolniczych. Rolnicy, którzy potrzebu-
ją wykonać u siebie w gospodarstwie 

usługę rolniczą, zgłaszają się do biu-
ra kółka maszynowego, które przygo-
towuje kalkulacje wykonania usługi 
i dzięki bazie rolników posiadających 
odpowiedni sprzęt wyszukiwany jest 
wykonawca zlecenia usługi. Przy kół-
kach maszynowych funkcjonują tak-
że prężne spółki zajmujące się sze-
rokim zakresem działalności, m.in. 
wynajmem pracowników, sprze-
dażą ubezpieczeń, pośrednictwem 
w sprzedaży prądu i gazu.

Kolejnym zagadnieniem przedsta-
wionym polskiej delegacji przez Ulri-
cha Schrötera, pracownika izby rolni-
czej, był temat zatrudnienia w rolnic-
twie. W Niemczech zapotrzebowanie 
na wykwalifikowanych rolników jest 
coraz większe, natomiast coraz trud-
niej jest zdobywać pracowników. 
Średnie płace w rolnictwie są znacz-
nie niższe niż w innych gałęziach 
gospodarski. Młodzi ludzie wybiera-
ją stanowisko, gdzie otrzymają wyż-
sze wynagrodzenie oraz stanowiska 
pracy z unormowanymi godzinami 
pracy. Izba rolnicza w Niemczech 
prowadzi giełdę pracy, ale niestety 
chętnych do pracy w rolnictwie jest 
coraz mniej. Dlatego bardzo ważnym 
aspektem w organizacji pracy w go-
spodarstwie są nowoczesne maszyny, 
które mogą ograniczyć ilość zatrud-
nienia w rolnictwie. Dzięki cyfryza-
cji 38% prac w gospodarstwach może 
zostać zmechanizowane. 

Tego samego dnia w programie za-
planowano wizytę w firmie Haushild 
świadczącej usługi rolnicze w peł-
nym zakresie oraz wykonującej inne 
prace, takie jak usługi leśne oraz pra-
ce zimowe. Przedsiębiorstwo to pro-

Uczestnicy wyjazdu 
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głe obserwowanie pól pod kątem 
powstania szkód, szczególnie gdy 
są one oddalone od gospodarstwa 
lub w okresie późno-jesienno-zi-
mowym,
 ■ taki zapis w przepisach dotyczą-
cych szacowania szkód łowiec-
kich, by wypłata odszkodowania 
odbywała się do 30 dni od podpi-
sania ostatecznego protokołu sza-
cowania, niezależnie od złożenia 
odwołania. W przypadku wstrzy-
mania wypłaty po złożeniu odwo-
łania od wyników szacowania, wy-
płata odszkodowania może bardzo 
przesunąć się w czasie, co jest nie-
zmiernie niekorzystne dla rolni-

ków. Przy szacowaniu szkód przez 
zarządców lub dzierżawców obwo-
dów bardzo trudno jest założyć, że 
wyszacują szkodę z niekorzyścią 
dla siebie, tym bardziej, że udział 
przedstawiciela ODR nie jest ko-
nieczny,
 ■niezwłoczne ograniczenie popu-
lacji dzików do zakładanej ilo-
ści 1 sztuki na 1000 ha, a nie do 
2027 roku. Okres ten jest zbyt dłu-
gi, co przełoży się na brak skutecz-
ności w walce z ASF,
 ■ uwzględnienie muflonów w prze-
pisach dotyczących odszkodowań 
za szkody łowieckie. Populacja 
tych zwierząt jest coraz większa 

i sytuacja ta powoduje coraz więcej 
strat w rolnictwie,
 ■ uwzględnienie przy wyznaczaniu 
i dzierżawie obwodów łowieckich 
następujących zasad:
–  powierzchnia obwodu łowieckie-

go wynosi 3 tys. ha z tolerancją 
maksymalnie 10%,

–  do wyżej wymienionych po-
wierzchni przypisanych jest 
25 myśliwych,

–  zlikwidowanie dotychczasowych 
OHZ (przy Zarządzie Głównym 
PZŁ, Zarządach Okręgowych 
PZŁ, nadleśnictwach i innych) 
i utworzenie na terenie każdego 
z 49 Zarządów Okręgowych PZŁ 

jednego jednoobwodowego OHZ 
(do 3 tys. ha). OHZ obecnie są 
w wielu przypadkach miejscem 
polowań komercyjnych, gdzie 
obsada zwierząt jest dużo wyż-
sza niż w sąsiednich obwodach 
łowieckich. Powoduje to większe 
zagrożenie powstawania szkód 
łowieckich,

 ■wprowadzenie odpowiedzialności 
ustawowej nadleśniczych za rzetel-
ne przeprowadzenie inwentaryza-
cji zwierząt, na podstawie których 
uchwalane są wieloletnie łowieckie 
plany hodowlane i realizowane są 
roczne plany odstrzału zwierzyny.

WIR

> dokończenie na str. 6
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wadzi również produkcję rośliną na 
areale 700 ha – jest to głównie upra-
wa ziemniaków, kukurydzy, pszenicy, 
jęczmienia, żyta, rzepaku oraz fasoli. 
Firma posiada bogaty park maszyno-
wy, hale do magazynowania zbóż oraz 
halę do przechowywania ziemniaków. 
Do celów nawozowych firma stosu-
je nawozy naturalne, dlatego odbiera 
od rolników gnojowicę, którą składu-
je w zbiorniku o pojemności 5000 m3. 
Na stałe w Haushild zatrudnionych 
jest 40 pracowników, w sezonie zbio-
ru kukurydzy w firmie zatrudnia się 
ponad 20 pracowników sezonowych. 

W trzecim dniu wizyty w Dol-
nej Saksonii polscy rolnicy wybrali 
się do Fliegenberg, gdzie odwiedzi-
li 3 gospodarstwa specjalistyczne. 
Pierwsze z nich to gospodarstwo He-
inera Wischendorffa, który prowadzi 
firmę w trzecim pokoleniu razem ze 
swoją żoną Annette. Początkowo go-
spodarstwo skoncentrowane było na 
produkcji ogórków, z czasem właści-
ciele zdecydowali skupić się na ca-
łorocznej produkcji ziół doniczko-
wych. Od 1992 r. poszerzyli swoją 
działalność z 6500 m2 do 8000 m2 po-
wierzchni szklarni. Zioła są uprawia-
ne za pomocą nowoczesnych techno-
logii i dystrybuowane na hurtowym 
rynku w Hamburgu. W produkcji do-
minują bazylia, rozmaryn oraz mięta. 

Drugie gospodarstwo, pana Re-
inharda Speera, do połowy lat 90. 
zajmowało się produkcją mleka. Ze 
względu na wprowadzenie limitu 
kwot mlecznych właściciel stopnio-
wo likwidował krowy mleczne. Po-
siadając ponad 300 ha trójkośnych 
łąk, pan Reinhard rozpoczął sprze-
daż bardzo dobrej jakości siana. Po-
czątkowo odbiorcami byli właścicie-
le koni, niestety współpraca z nimi 
była niekorzystna finansowo, dlate-
go siano zaczęło trafiać na potrzeby 
sklepów zoologicznych. Dziś sieć od-
biorców jest szeroko rozwinięta, dla-
tego producent stale poszerza gamę 
produktów dla domowych pupili. 
W swojej ofercie posiada siano, mie-
szanki siana z ziołami i warzywami, 
a także probiotyczne herbaty. Ofero-
wane produkty są starannie zbierane 
i suszone ekologicznie.

Trzecim gospodarstwem było go-
spodarstwo zajmujące się produkcją 
ukorzenionych sadzonek konwalii na 
powierzchni 12 ha. Odbiorcami sa-
dzonek od właściciela gospodarstwa 
są francuskie gospodarstwa ogrodni-
cze, które sprzedają doniczkowe kon-
walie z okazji święta 1 maja. Francu-
zi w tym dniu wręczają te kwiaty oso-
bie, którą cenią i lubią.

W przeddzień powrotu do Polski 
delegacja wybrała się do Hanoweru 
na światowe targi EuroTier dla pro-
fesjonalistów chowu i hodowli zwie-

rząt. Targi te zajmują powierzch-
nię ponad 250 000 m2, a zwiedza je 
ok. 150 000 osób. Na EuroTier moż-
na zapoznać się z produktami i ofer-
tą innowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych w hodowli bydła, trzody 
chlewnej i drobiu. W centrum uwagi 
zwiedzających znajdą się również za-
gadnienia związane z akwakulturą, 
hodowlą owiec, kóz i koni. 

Podczas Targów 15 listopada ob-
chodzono Święto Pracy Izby Rolni-
czej Dolnej Saksonii. Wydarzenie 
skierowane jest do młodych profesjo-
nalistów, uczniów szkół średnich, stu-
dentów, młodych pracowników, po-
szukujących pracy, pracowników rol-
nych i pracodawców oraz konsultan-
tów służb zatrudnienia. Z tej okazji 
Izba Rolnicza zorganizowała debatę 
na temat społecznej akceptacji i uzna-
nia w rolnictwie, na którą zaproszono 
ekspertów w dziedzinie komunika-
cji marketingowej oraz specjalistów 
branży rolniczej. Uczestnicy debaty 
podkreślali, że rolnicy powinni wy-
słuchać tonów krytycznych i odnieść 
się do nich w dialogu społecznym, na 
który powinni być bardziej otwar-
ci. Dzięki otwartości i autentyczno-
ści dialogu można odzyskać zaufanie 
konsumentów. Bankier Jan Schots 
podkreślił, że jeśli społeczeństwo nie 
uzna znaczenia rolnictwa jako podsta-
wy dobrobytu, to przyszłość rozwoju 
wielu firm nie będzie możliwa. 

Po debacie odbyło się spotkanie 
polskiej delegacji z prezesem Dolno-
saksońskiej Izby Rolniczej Gerhar-
dem Schwetje. Była także okazja do 
wizyty honorowego prezesa WIR Jó-
zefa Waligóry u byłych prezesów Ha-
nowerskiej Izby Rolniczej. 

W ostatni dzień pobytu delegacja 
wybrała się do gospodarstwa pana 
Klausa Ahrensa zajmującego się 
produkcją mleka. Stado podstawo-
we w gospodarstwie liczy 700 krów 
mlecznych. W planach właściciel go-
spodarstwa ma budowę kolejnej obo-
ry na 400 krów. Miesięcznie gospo-
darstwo sprzedaje blisko 600 tys. kg 
mleka. Gospodarstwo uprawia 700 
ha gruntów rolnych, z czego tylko 
70 ha własnych. Właściciel jest tak-
że udziałowcem w spółce Bioenergy 
Heidenau West wytwarzającej ener-
gię ze źródeł odnawialnych. Spół-
ka zaopatruje 10 000 mieszkańców 
w pobliskich miejscowościach, wy-
twarzając energię elektryczną przez 
biogazownię, panele fotowoltaiczne 
oraz wiatraki. 

Opiekunami grupy podczas wy-
jazdu byli Hans Georg Hassenpflug 
oraz Ulrich Schröter, którzy pod-
czas podsumowania delegacji zapo-
wiedzieli, że w ramach współpracy 
między izbami planowana jest kon-
tynuacja wyjazdów studyjnych także 
w przyszłym roku. 

Maria DERESIŃSKA 

III Forum Rolników i Agrobiznesu

> dokończenie ze str. 5

III Forum Rolników i Agrobizne-
su odbywające się na terenie Między-
narodowych Targach Poznańskich 
22 listopada br. przyciągnęło ponad 
1300 osób z całej Polski. Organizato-
rem konferencji była redakcja mie-
sięcznika „Top Agrar Polska”.

W trakcie Forum rolnicy mo-
gli wziąć udział w Śniadaniu Wiel-
kopolskim zorganizowanym przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą, promu-
jącym Kiełbasę Białą Parzoną Wiel-
kopolską, znajdującą się na liście pol-
skich produktów regionalnych z cer-
tyfikatem „Chronione Oznaczenie 
Geograficzne”. Uczestnicy śniadania 
mogli także skosztować lokalnego 
produktu Grupy Producentów Wa-
rzyw CHROBRY z Kłecka – buracz-
ków z chrzanem.

Po oficjalnym otwarciu konferen-
cji przez redaktora naczelnego „Top 
Agrar Polska” Karola Bujoczka oraz 
prezesa Polskiego Wydawnictwa 
Rolniczego Adama Koziołka głos za-
brał Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Szef 
resortu rolnictwa w swym wystąpie-

niu poruszył główne dylematy pol-
skiego rolnictwa m.in. problem „gło-
du” ziemi. Z jednej strony rolnicy, 
którzy chcą się rozwijać, domagają 
się odbierania ziem gospodarstwom 
towarowym. Po drugiej stronie stoją 
przedsiębiorcy zatrudniający kilku-
dziesięciu pracowników, posiadający 

rozwiniętą infrastrukturę oraz ma-
jący znaczący wpływ na produkcję 
rolniczą w Polsce. Minister podkre-
ślił w swej wypowiedzi narastający 
problem braku akceptacji rolnictwa 
przez społeczeństwo. Uświadamiał 
rolników, że muszą dołożyć starań, 
by przekonać Polaków o niezwykle 

ważnej roli rolnictwa, społeczeństwo 
musi mieć świadomość, że wspar-
cie rolnictwa środkami krajowymi 
i unijnymi jest opłacalne nie tylko 
dla samych producentów rolnych, ale 
również dla każdego obywatela. Mi-
nister zaznaczył, że polscy rolnicy 
muszą przede wszystkim nauczyć się 

Forum zgromadziło uczestników z całej Polski
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mówić jednym głosem, gdyż konflik-
ty między organizacjami nie tylko 
rzutują na niekorzystny odbiór rol-
nictwa, ale także hamują wypraco-
wanie racjonalnych rozwiązań przez 
resort rolnictwa.

Z sali padały pytania do ministra 
rolnictwa o przyszłość producen-
tów trzody chlewnej, o podział no-
wych funduszy unijnych oraz o wizje 
wprowadzenia korzystnych warun-
ków ubezpieczeń rolniczych.

W trakcie głównej sesji Forum 
dr Jerzy Plewa, Dyrektor General-
ny DG AGRI, przedstawiał stan 
prac nad reformą WPR po 2020. 
Jak podkreślił, zaproponowany bu-
dżet nie jest jeszcze ostateczny, jed-
nak Komisja Europejska dąży do 
osiągnięcia porozumienia z krajami 
członkowskimi i Parlamentem Eu-
ropejskim jeszcze przed wyborami 
do PE. Propozycją Komisji jest bu-
dżet na Wspólną Politykę Rolną wy-
noszący 365 mld euro, czyli jedną 
trzecią całkowitego budżetu. Zapla-
nowane jest przeznaczenie dodatko-
wej kwoty 10 mld na wsparcie badań 
naukowych i innowacji związanych 
z żywnością, rolnictwem, rozwo-
jem obszarów wiejskich i biogospo-
darką, a także wprowadzenie nowej 
rezerwy kryzysowej w wysokości 
400 mln euro rocznie, umożliwiają-
cej reagowanie na sytuacje powodu-
jące zakłócenia na rynkach rolnych. 
Tradycyjnie budżet podzielony zo-
stanie na dwa filary WPR: wsparcie 
bezpośrednie dla rolników/środki 
rynkowe oraz rozwój obszarów wiej-
skich. Państwom członkowskim zo-
stanie zwiększona elastyczność i za-
kres odpowiedzialności przy podej-
mowaniu decyzji, gdzie inwestować 
środki w ramach WPR, aby osiągnąć 
cele wyznaczone na poziomie UE.

Kolejny prelegent Joerg Rehbein, 
prezes działu Crop Science na Eu-

ropę Środkową i Wschodnią firmy 
Bayern, omawiał tematykę w za-
kresie problemu produkcji żywno-
ści w obliczu wzrastającej populacji. 
Według niepokojących danych, które 
przedstawia ONZ, światowa produk-
cja żywności do 2050 r. będzie mu-
siała zostać zwiększona o 50% przy 
zmniejszonym o blisko 20% areale. 
Dziś jeden polski rolnik produku-
je żywność dla 30 Polaków. Wyzwa-
niem dla rolnictwa będzie wzrost in-
tensyfikacji żywności z zachowaniem 
zrównoważonych zasad produkcji za-
akceptowanych przez społeczeństwo, 
zapewniających ochronę środowiska 
i opłacalność produkcji rolnej. Misją 
firmy Bayer jest osiągnięcie tych ce-
lów, dostarczenie najnowszych tech-
nologii w zakresie nasiennictwa, 
ochrony roślin i naukowego zastoso-
wania danych. Stale wprowadzane są 
innowacje zapobiegające odporności 
na środki ochrony roślin, zmniej-
szające liczbę zabiegów, stosowanie 
precyzyjnej uprawy oraz zwiększe-
nie udziału środków biologicznych. 
Połączenie tych technologii umożli-
wia precyzyjniejszą uprawę, większe 
plony oraz ich lepszą jakość. Prezes 
Joerg Rehbein podkreślił, że obecnie 
dużym problemem jest stopniowe 
wycofywanie substancji aktywnych 
na poziomie Unii Europejskiej. Po-
woduje to, że w niektórych uprawach 
powstają luki w ochronie upraw, dla-
tego rolnik unijny staje się niekonku-
rencyjny. Promowanie pracy rolnika 
i docenienie jej przez społeczeństwo 
jest także ważne, gdyż za kilka lat 
możemy mieszkać w Europie uzależ-
nionej od importu żywności. 

Efektywny rozwój gospodarstw 
jest w znacznym stopniu zależny od 
procesu sukcesji, o czym przekony-
wał Jakub Kempczyński, kierownik 
Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP 
i Korpo w Banku BGŻ BNP Pari-
bas. Jednym z najlepszych modeli fi-
nansowych jest właśnie przemyślany 
proces przekazywania gospodarstw, 
gwarantujący połączenie doświad-
czenia z nowoczesnością i gotowo-
ścią do podjęcia ryzyka. Zawód rol-
nika jest szczególny, ponieważ to je-
den z niewielu zawodów, w którym 
wiedzę i doświadczenie zdobywa się 
od najmłodszych lat, współuczestni-
cząc w procesie produkcyjnym. Na 
polskiej wsi naturalnym sukcesorem 
są dzieci, dlatego osoby przejmujące 
gospodarstwa są emocjonalnie zwią-
zane z powierzonym majątkiem, co 
czyni ich bardziej odpowiedzialny-
mi i racjonalnymi przedsiębiorcami 
niż w przypadku zwykłego dziedzi-
czenia biznesu. Obecność sukcesora 
zwiększa perspektywy dalszego roz-
woju gospodarstwa, zwiększając tym 

samym swoją wiarygodność w insty-
tucjach bankowych. Model oparty na 
sukcesji jest z wielu powodów warto-
ściowy i o ile istnieją takie możliwo-
ści, powinien być wzięty przez rolni-
ków pod uwagę w pierwszej kolejno-
ści. Warto jednak racjonalnie prze-
myśleć proces przekazywania gospo-
darstwa, by w przyszłości uniknąć 
konfliktów.

Ostatnim prelegentem w głównej 
sesji Forum był dr Eberhard Faust, 
kierownik badań ryzyka wynikają-
cego ze zmian klimatycznych i za-
grożeń naturalnych w Münich. Za-
prezentował on wykład nt. wpływu 
zmian klimatu na rolnictwo w Pol-
sce i Europie. Zjawisko suszy w Pol-
sce nasiliło się w ubiegłych latach. 
Średnia temperatura wiosną wzrosła 
o 0,4°C w ciągu dekady, co przyczyni-
ło się do wydłużenia okresu wegetacji 
o 2,5 dnia/10 lat. Pozytywnym aspek-
tem tych zmian jest wzrost plonów, 
np. możliwość zebrania 3–4 pokosów 
traw w regionach wyżej położonych. 
Są również ujemne skutki, czyli lep-
sze warunki do rozwoju szkodników 
i grzybów oraz zwiększone ryzyko 
wystąpienia późnych przymrozków, 
a także ekstremalne upały i susze. 
Poważne susze z wyraźnymi stra-
tami w plonach zdarzyły się ostat-
nio w 2006 i 2015 r. oraz w bieżącym 
2018 r. W latach 2040–2069 trzeba li-
czyć się z redukcją plonów pszenicy 
ozimej i kukurydzy z powodu upału 
i suszy. Redukcja ta może oscylować 
w zakresie 10–20%. Bardzo prawdo-
podobne jest również nasilenie się 
obfitych opadów oraz nieznaczny 
wzrost zjawisk takich jak gradobicia 
czy gwałtowne burze, szczególnie na 
południu i w centralnej części Polski. 
W przypadku przymrozków, ewentu-
alnych zmian nie można jeszcze osza-
cować za pomocą obecnie dostęp-

nych instrumentów. Upałom można 
próbować przeciwdziałać zmieniając 
terminy siewu, np. siewu jesienią, 
a także stosując odmiany odporne 
na wysokie temperatury i suszę. Co-
raz większe znaczenie będzie miało 
w każdym gospodarstwie skuteczne 
zarządzanie ryzykiem.

W drugiej części Forum uczestni-
cy wzięli udział w następujących se-
sjach tematycznych:

 ■ precyzyjna uprawa roślin – jak 
w pełni wykorzystać możliwości 
nowoczesnych technologii – plon, 
jakość, kontrola kosztów,
 ■ racjonalne gospodarowanie wodą 
w obliczu zmian klimatycznych,
 ■ z ołówkiem w ręku, czyli jak za-
trzymać pieniądze w kieszeni – 
ekonomia, digitalizacja, dokumen-
tacja w chlewniach,
 ■ gdzie w mleku zysk przecieka nam 
przez palce. 
Relacje z poszczególnych wykła-

dów dostępne są na stronie www.to-
pagrar.pl.

Opracowanie Maria DERESIŃSKA

Wielkopolska Izba Rolnicza promowała Kiełbasę Białą Parzoną Wielko-
polską wraz buraczkami z chrzanem, produktem lokalnym Grupy Producen-
tów Warzyw CHROBRY z Kłecka 

Szef resortu rolnictwa w swym wy-
stąpieniu poruszył główne dylematy 
polskiego rolnictwa, m.in. problem 
„głodu” ziemi
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W dniu 1 grudnia 2018 r. podczas 
Narodowej Wystawy Rolniczej na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich miał miejsce IV Kon-
gres Polskiego Rolnictwa. Wyda-
rzenie to towarzyszyło Narodowej 
Wystawie Rolniczej zorganizowanej 
z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Ardanowski powiedział, 
że marzy o tym, by organizacje rol-
nicze się porozumiały i mówiły jed-
nym głosem. Z przykrością stwier-
dził, że każda organizacja patrzy 
tylko przez pryzmat swojego ugru-
powania, pryzmat swojej branży, nie 
patrzy całościowo na całe rolnictwo. 
A rolnictwo to przecież skompliko-
wany i złożony system naczyń połą-
czonych.

– Różne organizacje wyrażają czę-
sto sprzeczne opinie w danej kwestii, 
a jeszcze inne zupełnie różne. Taka 
sytuacja powoduje, że nie wiem, jaki 
kierunek rozwoju polskiego rolnic-
twa przyjąć. A stwierdzenie „zrób 
tak, żeby było dobrze” niczego nie 
wnosi. Świat się zmienia, rolnictwo 
się zmienia, Wspólna Polityka Rolna 
się zmienia. Chciałbym, aby działa-
cze nie przychodzili do mnie z wza-
jemnymi skargami – podkreślił Mi-
nister Ardanowski.

– Kongres Rolnictwa to dobre 
miejsce i dobry czas do dyskusji nad 
kierunkami i przyszłością polskiego 
rolnictwa. Pojawiły się również gło-
sy, że stare organizacje są niepotrzeb-
ne, że trzeba tworzyć nowe. Trzeba 
się zastanowić nad tymi sprawami. 

Istniejące organizacje mają często 
ponad stuletnie tradycje. Trzeba to 
wykorzystać, a nie negować. 

Był czas, kiedy porozumienie or-
ganizacji rolniczych zostało – moż-
na powiedzieć – osiągnięte, ale jed-
na z organizacji to zepsuła, bojąc się 
o własną tożsamość. We wspólnym 
porozumieniu nie chodzi o umniej-
szanie roli poszczególnych organi-
zacji, a o ich wzmocnienie, osiągnie-
cie kompromisu i mówienie jednym 
głosem. Moim marzeniem jest, aby 
organizacje rolnicze z poszanowa-
niem autonomii, historii i niezależ-
ności wypracowywały wspólne sta-
nowiska. Nie chodzi o to, aby opi-
niować, ale żeby uzgadniać kierun-
ki rozwoju rolnictwa i wziąć za to 
wspólną odpowiedzialność . Wypra-
cowane wspólnie stanowiska i opi-
nie wzmacniają autonomię ministra 
– mówił minister Ardanowski.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolni-
czej podkreślił, że jako rolnicy osią-
gnęliśmy sukces. Wszyscy się bali, 
kiedy wchodziliśmy do Unii Euro-
pejskiej, że nie przetrwamy. A oka-
zało się zupełnie inaczej. Ale czegoś 
jeszcze brakuje. Mamy bardzo dobry 
surowiec, produkujemy po konku-
rencyjnych cenach. Rolnicy nie mają 
niestety udziału w handlu i prze-
twórstwie produktów spożywczych. 

Przedstawiciele organizacji rolni-
czych zaproszeni do dyskusji panelo-
wej podkreślali potrzebę i rolę pań-
stwowego doradztwa. Prywatne pod-
mioty doradcze idą za pieniądzem, 
nie za interesem rolnika. Musimy 
być też konkurencyjni i musimy za-
chować ziemię dla przyszłych poko-
leń. Polska ma bardzo nowoczesne 
gospodarstwa, nie mamy się czego 
wstydzić. Są one często na dużo wyż-
szym poziomie niż te za zachodnią 

granicą. Rolnicy też muszą wiedzieć, 
co produkować, za ile i kto za to za-
płaci. Niestety wiele gospodarstw 
rolnych zbankrutowało za przyczyną 
nieuczciwych pośredników. 

Pani dr Barbara Radziejowska-Fe-
dyszak przestawiła kilka ciekawych 
wyników badań socjologicznych 
przeprowadzonych wśród polskiego 
społeczeństwa. Rolnicy to najbar-
dziej nieufna grupa społeczna. Chęt-
nie współpracują nieformalnie, nato-
miast, kiedy mają współpracować na 
udokumentowanych zasadach, to się 
wycofują. Większość mieszkańców 
obszarów wiejskich opowiada się za 
gospodarstwami rodzinnymi. Ponad 
70% ludności Polski jest przeciwne 
produkcji GMO. Spora liczba, bo aż 
79% polskiego społeczeństwa, opo-
wiada się za tym, żeby bezpieczeń-
stwo żywności i rolnictwa wpisać do 
Konstytucji

Natomiast prof. dr hab. Walenty 
Poczta z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu pokusił się o kilka 
stwierdzeń nakreślających wg świata 
nauki przyszłość polskiego rolnictwa. 
Kilka z nich to konkurencyjność, 
działania WPR, rozwój handlu zagra-
nicznego, powstanie polskiej marki 
produktu – wypromowanie jej poza 
granicami kraju, tworzenie miejsc 
pracy na wsi poza rolnictwem. Stwier-
dził także, że w polskim rolnictwie 
jest miejsce i dla małych gospodarstw, 
i dla tych dużych. Jednym ze stwier-
dzeń, jakie padło na spotkaniu, było: 
studentów i młodzież uczmy patrioty-
zmu lokalnego, gospodarczego.

M. CEGLAREK

Powstanie Wielkopolskie
W tym roku przypada setna rocz-

nica wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. W tamtym czasie wielu 
Wielkopolan marzyło o uwolnie-
niu się od niemieckiego ciemięż-
cy. Głęboko zakorzeniona polskość 
pozwalała nie tylko przetrwać lata 
zaboru, ale i myśleć, a potem wdra-
żać w życie dążenie do niezależno-
ści, do niepodległej Polski, do nie-
zależnego własnego domu – POL-
SKI.

Wielkopolanie od dłuższego czasu 
nie tylko myśleli o wyswobodzeniu 
się spod niemieckiej władzy i ucisku, 
ale też przygotowywali się do tego 
skrupulatnie, działając w konspira-
cji i czekając na odpowiedni moment. 
Mieszkańcy Poznańskiej Prowincji 
bacznie obserwowali poczynania nie-

mieckiej władzy. Dobrym momen-
tem do rozpoczęcia działań zbroj-
nych, zdaniem wielu konspiratorów, 
był grudzień 2018 roku, kiedy to wy-
czerpane militarnie I wojną światową 
Niemcy musiały zmniejszyć represje 
wobec okupowanych przez siebie te-
renów. Do tego jeszcze nie bez zna-
czenia był fakt, iż zaborcy byli ze 
sobą skonfliktowani. W pierwszych 
planach zakładano, że powstanie wy-
buchnie na początku 1919 roku. Za-
częto więc się przygotowywać w ca-
łej Wielkopolsce do tego wydarzenia, 
które zbliżało się wielkimi krokami. 
Już 10 listopada 1918 r. roku milicja 
obywatelska pod dowództwem hra-
biego Bogdana Szembeka, właściciela 
majątku Wysocko Wielkie, rozbroiła 
oddziały niemieckie i Polacy przeję-

li władzę w Ostrowie wielkopolskim, 
wydarzenia te nazwano mianem Re-
publiki Ostrowskiej. Dzień później 
11 listopada 1918 r. ujrzała światło 
dzienne Straż Obywatelska, orga-
nizowana potajemnie od dłuższego 
czasu, a kilkanaście dni później zo-
stała przemianowana na Straż Ludo-
wą. Równolegle do tych wydarzeń, 
w konspiracji, tworzyły się polskie 
organizacje wojskowe. Cała praca pa-
triotyczna była kierowana do wszyst-
kich stanów, nie tylko do wybranych, 
tak aby w jak największej liczbie lud-
ności obudzić i pragnienie wolności, 
i niepodległości, rozpalić chęci do 
działania, nie tylko zbrojnego, ale też 
do pracy patriotycznej w każdej moż-
liwej instytucji, np. w bankach, czy 
bibliotekach. 

Dwa dni później – 13 listopada – 
została zorganizowana w Poznaniu 
jedna z pierwszych i można stwier-
dzić przebojowych akcji – tzw. „za-
mach na ratusz”. Wynikiem tego zor-
ganizowanego najścia na odbywające 
się w ratuszu posiedzenie Wydziału 
Wykonawczego Rady Robotników 
i Żołnierzy było wprowadzenie do 
rady czterech Polaków zaangażowa-
nych w przygotowania zbrojne: Boh-
dana Hulewicza, Mieczysława Palu-
cha, Henryka Śniegockiego i Zyg-
munta Wizy. Było to o tyle ważne, że 
dawało wgląd w działania Komendy 
Miasta. Począwszy od drugiej poło-
wy listopada zintensyfikowane zosta-
ły działania budujące polskie struk-
tury wojskowe. Jednocześnie w każdy 
możliwy sposób pozyskiwano broń 

Przedstawiciele organizacji rolniczych zaproszeni do dyskusji panelowej 
podkreślali potrzebę i rolę państwowego doradztwa
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i amunicję, sprzęt, umundurowanie 
itd. W tych dniach rozpoczęto także 
wydawanie pisma „Druh” kierowa-
nego do Polaków, by wzbudzić ducha 
walki. 

Również w tym czasie, tj. 3 grud-
nia, odbył się sejm dzielnicowy, któ-
rego delegatem był dr hr. Aleksander 
Szembek – obecnie patron Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej. 20 stycznia wła-
dzę w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej 
oficjalnie przejęli Polacy, pierwszym 
prezesem został Jan Chłapowski, a po 
jego śmierci z dniem 1 lipca 1919 roku 
funkcję prezydenta Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej objął dr hr. Aleksander 
Szembek. Tak więc działania patrio-
tyczne były prowadzone na szeroką 
skalę w każdym możliwym aspekcie.

Bezpośrednim zapalnikiem wybu-
chu powstania była wizyta w Pozna-
niu wybitnego pianisty i męża stanu 
Ignacego Jana Paderewskiego. 

27 grudnia 1918 roku Wielkopola-
nie zgromadzili się pod budynkiem 
Bazaru, w którym zatrzymał się Pa-
derewski. Niemcy zorganizowali kon-
trpochód, jego uczestnicy zniszczy-
li po drodze siedzibę Komisariatu 
Naczelnej Rady Ludowej – legalnej 
polskiej władzy państwowej, uznanej 
przez Polski Sejm Dzielnicowy. Sy-
tuacja wymknęła się spod kontroli – 
tak się zaczął ten historyczny zryw. 
W czasie tego ataku zginął Franci-
szek Ratajczak. W tym dniu nad ra-
nem zginął też 18-letni mieszkaniec 
Przygodzic, który patrolował granice 
pod Nowymi Skalmierzycami – uzna-
ny został za jedną z pierwszych ofiar 
Powstania. Dalej już poszło sztur-
mem – udało się przejąć powstańcom 
Dworzec Główny, Pocztę, kilka redut 
systemu fortecznego Poznania. Wie-
ści rozchodziły się szybko, walki wy-
buchły również na prowincji.

W pierwszym okresie walk po-
wstańczych, do końca roku, Wielko-
polanom udało się zdobyć większą 
część Poznania. Ostatecznie miasto 
zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy 
to przejęto lotnisko Ławica. W pol-

skie ręce przeszło kilkaset samolo-
tów. Do połowy stycznia wyzwolono 
większą część Wielkopolski. Chęć do 
odzyskania niepodległości, do wy-
zwolenia się spod niemieckiej wła-
dzy była tak silna, że nie zdołano 
zatrzymać tej rozpędzonej dobrze 
zorganizowanej „wielkopolskiej po-
wstańczej machiny”.

8 stycznia 1919 Komisariat NRL 
przejął władzę cywilną i wojskową, 
nie określając jednak jej zasięgu tery-
torialnego; mianował jednocześnie 
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego 
na wodza naczelnego powstania.

Obserwując poczynania powstań-
ców, sprzymierzeńcy (państwa En-
tenty) mieli również swój wkład 
w powodzenie powstańczego zry-
wu. Dowodem na ten fakt jest ro-
zejm w Trewirze podpisany pomię-
dzy Niemcami a państwami Ententy 
16 lutego 1919 r. 

Poniżej fragmenty układu o prze-
dłużeniu rozejmu – Trewir 16 lutego 
1919 r.:

 „(...) Niemcy powinni niezwłocznie 
zaprzestać wszelkich działań ofensyw-
nych przeciwko Polakom w Poznań-
skiem i we wszystkich innych okręgach. 

W tym celu zabrania się wojskom nie-
mieckim przekraczania następującej 
Unii: dawna granica Prus Wschodnich 
i Prus zachodnich z Rosją aż do Dąbro-
wy Biskupiej, następnie zaczynając od 
tego punktu linii na zachód od Dąbro-
wy Biskupiej, na zachód od Nowej Wsi 
Wielkiej, na południe od Brzozy, na 
północ od Szubina, na północ od Kcyni, 
na południe od Szamocina, na południe 
od Chodzieży, na północ od Czarnko-
wa, na zachód od Miał, na zachód od 
Międzychodu, na zachód od Zbąszy-
nia, na zachód od Wolsztyna, na północ 
od Leszna, na północ od Rawicza, na 
południe od Krotoszyna, na zachód od 
Odolanowa, na zachód od Ostrzeszowa, 
na północ od Wieruszowa, a następnie 
aż do granicy śląskiej.” 

Podpisanie rozejmu niestety nie 
było jednoznaczne ze wstrzymaniem 
walk. Nadal wiele obszarów pozosta-
ło w rękach niemieckich, zwłaszcza 
zachodnia część Wielkopolski (mię-
dzy innymi tereny Międzychodu 
i okolic, Zbąszynia itd.).

Po trwających nieco ponad pół 
roku walkach powstańczych – wielki 
sukces – 28 czerwca 1919 r. ma miejsce 
oficjalna ceremonia podpisania trak-
tatu wersalskiego, na mocy którego 
Wielkopolska wraca do Polski. 

Tak więc niby niewinny przyjazd 
wybitnego pianisty do Poznania za-
początkował szereg wydarzeń, któ-
rych rezultatem było wyswobodze-
nie Wielkopolski spod władzy nie-
mieckiej. WIR

Teksty źródłowe:  
Dzieje.pl, Poznań.pl, 

Kronika wielkopolski 3/2018, IPN, 
Encyklopedia PWN, „Kurier Poznański” 

nr 298 z 29 XII 1918 r., Zygmunt Wieliczka, 
„Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia 

z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, 
Poznań 1931, s. 64, 

„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. 
Wybór źródeł”. Wybór i opracowanie Antoni 
Czubiński i Bogusław Polak, Poznań 1983, 

„Sprawy polskie na konferencji pokojowej 
w Paryżu w 1919 T, Dokumenty 

i materiały” T. 1, Warszawa 1965

Program azotanowy  
– wymogi dotyczące nawożenia

W lipcu 2018 r. podpisane zostało 
Rozporządzenie w sprawie przyjęcia 
„Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganiu dalsze-
mu zanieczyszczeniu”, które wpro-
wadziło wiele nowych, rygorystycz-
nych obowiązków dotyczących sto-

sowania i przechowywania nawozów. 
Obligują one rolników do zmiany po-
dejścia w zakresie prowadzonej do-
tychczasowej gospodarki nawozowej. 

Wśród wprowadzonych wytycz-
nych znalazły się nowe zasady sto-
sowania nawozów, które określają 
m.in. skrócone terminy ich stosowa-
nia (tab. 1 na str. 10)

Terminy określone dla wszystkich 
gruntów ornych nie dotyczą podmio-
tów, które nie mogły dokonać zbio-
rów lub nawożenia z uwagi na nieko-
rzystne warunki pogodowe, a termi-
nem granicznym dla nich jest 30 li-
stopada. W tym roku nowe terminy 
zaczęły bezwzględnie obowiązywać. 
Pomimo sygnałów Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej o braku możliwości 
przyorania zastosowanego nawozu 
ze względu na występującą suszę i za-
pewnień Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, że można stosować nawo-
zy dłużej, instytucje kontrolujące 
udzielały odmiennych informacji.

> dokończenie na str. 10

Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
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Innym, nie tak prostym do speł-
nienia, wymogiem dyrektywy azota-
nowej jest obowiązek sporządzania 
planów nawożenia azotem, lub sto-
sowania maksymalnych dawek azotu 
w zależności od wielkości gospodar-
stwa i sposobu produkcji.

Dzięki planom nawożenia nawozy 
naturalne stanowiące odchody zwie-
rzęce oraz nawozy mineralne mogą 
być racjonalnie zagospodarowane. 
Przyczyniają się do oszczędności 
wydatków, ale przede wszystkim do 
ochrony środowiska. Plan nawożenia 
zawiera informacje o dawkach pla-
nowanych do zastosowania składni-
ków pokarmowych (N, P2O5, K2O) 
i wapna (CaO), pochodzących z na-
wozów naturalnych (zgodnie z pra-
wem, dawka wprowadzonego w ten 
sposób azotu nie może przekroczyć 
170 kg/ha), jak i mineralnych. Daw-
ki te są dostosowane do potrzeb ro-
ślin, właściwości i zasobności gleby. 
W celu prawidłowego opracowania 
planu nawożenia konieczne jest po-
siadanie aktualnych wyników ba-
dań gleby użytków rolnych w gospo-
darstwie, które powinno się wyko-
nywać przynajmniej co cztery lata. 
Konieczna jest także wiedza o ilości 
wyprodukowanego nawozu natural-
nego i sposobie utrzymywania zwie-
rząt w gospodarstwie. Do wyliczenia 
dawki składników pokarmowych na-
leży: 

 ■ oszacować plon i wymagania po-
karmowe poszczególnych roślin,
 ■ obliczyć dawki nawozów mineral-
nych (z uwzględnieniem zasobno-
ści gleby oraz dawek składników 
wprowadzonych z nawozami na-
turalnymi, resztkami pożniwnymi 
itp.).
Plan nawozowy sporządza się co 

roku, biorąc pod uwagę strukturę za-
siewów w gospodarstwie.

Obligatoryjnie plany nawożenia, 
które muszą być zaopiniowane przez 
okręgową stację chemiczno-rolniczą 
oraz przesłane do wójta lub burmi-
strza oraz wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, muszą przygo-
towywać gospodarstwa wielkotowa-
rowe. Należą do nich podmioty pro-
wadzące chów lub hodowlę drobiu 
powyżej 40 000 stanowisk, chów lub 
hodowlę świń powyżej 2000 stano-
wisk dla świń o wadze ponad 30 kg, 
lub 750 stanowisk dla macior oraz 
nabywcy nawozu naturalnego od 
tych podmiotów. Wielkotowarowe 
gospodarstwa mogą zbyć tylko do 
30% gnojówki i gnojowicy do bezpo-
średniego rolniczego wykorzystania, 
na podstawie umowy zawartej w for-
mie pisemnej, a pozostała część musi 

być przeznaczona do produkcji bio-
gazu rolniczego lub zagospodarowa-
na na użytkach rolnych, których jest 
posiadaczem i na których prowadzi 
uprawę roślin.

Gospodarstwa:
 ■ o powierzchni powyżej 100 ha 
użytków rolnych (stanowiących 
ich własność, dzierżawione przez 
nich lub będące w ich użytkowa-
niu, lub w użytkowaniu wieczy-
stym) 
 ■ uprawiające uprawy intensywne na 
gruntach ornych na powierzchni 
powyżej 50 ha,
 ■ producenci utrzymujący obsadę 
większą niż 60 DJP zwierząt wg 
stanu średniorocznego opracowują 
plan nawożenia azotem z uwzględ-
nieniem sposobu obliczania dawki 
nawozów azotowych mineralnych 
– tzw. uproszczony bilans azotu.
Plan nawożenia azotem opraco-

wywany ma być corocznie, odrębnie 
dla każdego pola. W tych gospodar-
stwach nie można stosować dawek 
większych niż wynikające z planu 
nawożenia.  Gospodarstwa, które 
nie zagospodarowują nawozów natu-
ralnych lub produktów pofermenta-
cyjnych na użytkach rolnych, które 
są przez nie użytkowane, nie muszą 
opracowywać planu nawożenia azo-
tem dla zbywanych nawozów natu-
ralnych lub produktów pofermenta-
cyjnych. Natomiast podmioty, które 
nabywają nawóz naturalny lub pro-
dukt pofermentacyjny do nawożenia 
również są zobowiązane do posiada-
nia planu nawożenia azotem. 

Dawki nawozów azotowych wyzna-
cza się na podstawie bilansu azotu:

Dawka Nmineralnego=plon osią-
galny w gospodarstwie (t/ha) 
x pobranie jednostkowe azotu 
(kg N/t) – ∑N z innych źródeł 
x równoważnik nawozowy – ko-
rekta dla roślin uprawianych po 
przedplonach lub międzyplo-
nach bobowatych /0,7 (współ-
czynnik wykorzystania N z na-
wozów mineralnych).

Na słomę pozostawioną do zaora-
nia można dodatkowo zastosować 
nie więcej niż 30 kg N/ha, o ile sta-
nowisko przeznaczone będzie pod 
zasiew ozimin.

 W programie azotanowym za-
warte są tabele z danymi, które są 
niezbędne do prawidłowego wylicze-
nia bilansu azotu w gospodarstwie, 
m.in.: pobranie jednostkowe azotu, 
równoważniki nawozowe azotu z róż-
nych źródeł w zależności od terminu 
stosowania, zmniejszenie dawki N 
pod roślinę następczą, zasoby azo-
tu mineralnego wiosną w warstwie 
gleby 0–60 cm (kg N/ha) oraz mak-
symalne ilości azotu działającego ze 
wszystkich źródeł dla uprawy w plo-
nie głównym (N w kg/ha). Do obli-
czeń potrzebna jest również zawar-
tość azotu w odchodach zwierzęcych.

 W gospodarstwach, w których 
nie ma obowiązku opracowania pla-
nu nawożenia i bilansu azotu, na-
wozy azotowe można stosować tyl-

ko w dawkach nieprzekraczających 
maksymalnych dawek azotu pocho-
dzących ze wszystkich źródeł, usta-
lonych dla upraw w plonie głównym 
(tab. 2). Wymóg posiadania obliczeń 
maksymalnych dawek azotu (nie-
obowiązkowo planu nawożenia) oraz 
prowadzenia ewidencji zabiegów 
agrotechnicznych związanych z azo-
tem nałożony został na gospodar-
stwa rolne o pow. równej lub więk-
szej niż 10 ha użytków rolnych oraz 
utrzymujących zwierzęta gospodar-
skie w liczbie większej lub równej 
10 DJP według stanu średniorocz-
nego. Ewidencja zabiegów agrotech-
nicznych musi zawierać: termin oraz 
rodzaj zastosowanego nawozu na 
danej uprawie, zastosowaną dawkę 
w kg N/ha, termin przyorania nawo-
zu naturalnego w przypadku zasto-
sowania nawozu na terenie o dużym 
nachyleniu.

Przykład ten obrazuje, w jaki spo-
sób obliczyć dawkę azotu w kg/ha, 

Tab. 2. Przykładowe, maksymalne ilości azotu 
działającego ze wszystkich źródeł dla upraw w plonie 
głównym [N w kg/ha] 

Rodzaj uprawy
Maksymalne ilości azotu działającego 

ze wszystkich źródeł dla uprawy w 
plonie głównym (N kg/ha)

Zboża
Jęczmień 140
Kukurydza na ziarno 240
Mieszanki zbożowo-strączkowe  
na ziarno 100

Mieszanki zbożowe na ziarno 140
Owies 120
Pszenica ozima 200
Pszenica jara 160
Pszenżyto 180
Żyto 120
Okopowe
Buraki cukrowe 180
Buraki pastewne 200
Marchew pastewna 150
Ziemniaki wczesne 90
Ziemniaki późne 180
Oleiste
Gorczyca 120
Rzepak 240

Tab. 1. Terminy stosowania nawozów
Rodzaj nawozu

Rodzaj gruntu
Nawozy azotowe 

mineralne i nawozy 
naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

Grunty orne 1 marca–20 października 1 marca–31 października
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym 
załącznik nr 2 do Programu azotanowego 1 marca–15 października 1 marca–31 października

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym 
załącznik nr 3 do Programu azotanowego (w tym cały obszar 
Wielkopolski)

1 marca–25 października 1 marca–31 października

Uprawy trwałe
1 marca–31 października 1 marca–30 listopadaUprawy wieloletnie

Trwałe użytki zielone

> dokończenie ze str. 9



SIEWCA WIELKOPOLSKI 11Nr 12 (170) grudzień 2018

Rok 2018 dobiega końca

aby nie przekroczyć dozwolonych 
maksymalnych ilości azotu działa-
jącego dla upraw w plonie głównym:

Rolnik zamierza zastosować wio-
sną, pod burak cukrowy, na glebie śred-
niej: 30 t obornika z obory płytkiej (od 
bydła opasowego pow. 1. roku życia) 
i 140 kg N w nawozach mineralnych.

Obliczanie ilości azotu dzia-
łającego: Nd = Nd z obornika 
+ Nd z gleby + Nd z nawozów 
mineralnych

Nd z obornika = 30 t/ha x 2,7 
kg N/t (Tab. nr 9, zał. nr 6 do 
Programu) x 0,4 (Tab. nr 11, zał. 
nr 8 do Programu) = 32 kg N

Nd z gleby = 62 kg N/ha (Tab. 
nr 12 zał. nr 8 do Programu) x 
0,6 (tab. 4.) (Tab. nr 11, zał. nr 8 
do Programu) = 37 kg N/ha

Nd z nawozów mineralnych = 
140 kg N/ha

Suma azotu działającego = 32 
+ 37 + 140 =  209 kg N/ha

Sumaryczna ilość azotu 209 kg 
N/ha jest większa od maksymal-
nej wartości z tab. 2., która wynosi 
180 kg N/ha. Obliczenia wskazują, 
że rolnik powinien zmniejszyć daw-
kę azotu w nawozach mineralnych co 
najmniej o 39 kg N/ha.

Wszelkie dokumentacje oraz pla-
ny nawożenia należy przechowywać 
przez 3 lata od dnia zakończenia wy-
konanego nawożenia. 

W celu ułatwienia przygotowania 
planów nawozowych zgodnie z wy-
mogami Prawa wodnego, Centrum 

Doradztwa w Brwinowie opracowało 
aplikację do przygotowania planów 
nawozowych oraz aplikację do wyli-
czania maksymalnych dawek azotu 
MaxN, którą można bezpłatnie po-
brać ze strony www.cdr.gov.pl/trans-
fer-wiedzy/narzedzia.

Maria DERESIŃSKA 
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów 

z 05 czerwca 2018 r. „Program 
działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Na wielkopolskich polach zago-
ścił spokój. Kończą się prace polowe 
i przyroda przygotowuje się do zimy. 
Gdzieniegdzie trwają jeszcze orki. 
Do zbioru pozostały tylko nieliczne 
pola kukurydzy. To dobry czas na 
podsumowania i refleksje nad mija-
jącym rokiem.

A był to dla większości rolników 
kolejny trudny rok. Rok ubiegły 
obfitował w liczne nawałnice, któ-
re przyniosły ze sobą zniszczenia 
nie tylko na polach, ale także w za-
budowaniach. Gwałtowne wichury 
i ulewy utrudniały lub nawet unie-
możliwiały zbiór plonów, a zalegają-
ca na polach woda nie pozwalała na 
siew ozimin. Nic nie wróżyło wtedy 
wystąpienia w roku bieżącym innej 
klęski – tym razem suszy, która na 
niespotykaną dotąd skalę nawiedzi-
ła całą Wielkopolskę. I znowu gmin-
nym komisjom klęskowymi przyszło 
zmierzyć się z setkami wniosków 
o oszacowanie szkód. Negatywne 
emocje poszkodowanych potęgowały 
problemy z Systemem Monitoringu 
Suszy Rolniczej, który wbrew temu, 
co komisje stwierdzały podczas oglę-
dzin, nie pozwalał na ujęcie w pro-
tokołach wszystkich strat, które wy-
wołała klęska. Sytuacja ekonomiczna 
wielu gospodarstw stała się na tyle 
trudna, że bez rządowego wsparcia 
trudno byłoby myśleć o przyszłości. 

Ale to nie wszystkie problemy, 
z jakimi w roku bieżącym boryka-
ją się rolnicy. Niskie plony i słabe 
wyniki produkcji zwierzęcej dawały 
nadzieję na choćby częścio-
wą rekompensatę strat po-
przez wzrost cen na ryn-
ku. Niestety, rzeczywi-
stość okazała się bru-
talna: ceny zbóż 
wzrosły tylko 
nieznacznie, zaś 
ceny żywca wie-
przowego spadły 
o blisko 15% w sto-

sunku do roku biegłego i w listopa-
dzie średni ich poziom nawet nie 
przekroczył 4 zł/kg. Tyle kosztowa-
ły świnie w roku 2001. Do tego wy-
raźnie wzrosły ceny oleju napędo-
wego, który obecnie jest droższy od 
benzyny, a w najbliższej przyszłości 
zapowiadane są podwyżki cen na 
energię elektryczną i obłożenie le-
ków weterynaryjnych pełną 23-pro-
centową stawką podatku VAT.

Tymczasem hodowcy ponoszą wy-
sokie koszty zachowania bioasekura-
cji, chroniąc swoje stada przed ASF. 
Wielu z nich będzie musiało tak-
że ponieść niemałe koszty budowy 
płyt obornikowych czy zbiorników 

na gnojowicę w związku z wymoga-
mi, jakie stawia przed nimi program 
działań mających na celu zmniejsze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 
Przypomnijmy, że od roku bieżące-
go całe terytorium Polski uznawa-
ne jest za obszar OSN i wspomnia-
ny wyżej program działań nakłada 
na hodowców obowiązek wyposaże-
nia gospodarstw w płyty obornikowe 
zapewniające możliwość przechowa-
nia obornika przez okres 5 miesięcy 
i zbiorników do gromadzenia gnojo-
wicy przez okres 6 miesięcy. 

Wszystko to nie najlepiej nastraja 
rolników na przyszłość. Czarę go-

ryczy przelała niedawna in-
formacja o wysokości do-
chodu z pracy w rolnic-
twie, który to wskaźnik 
jest corocznie ogłaszany 
przez GUS. Otóż w roku 
2017 wyniósł on 3399 zł 
z hektara przeliczenio-
wego, co jest warto-

ścią szokującą większość 
rolników. Wskaźnik ten 

powstaje z sumy globalnej produk-
cji rolniczej w Polsce powiększonej 
o płatności obszarowe i pomniejszo-
nej o zużycie środków produkcji, ob-
ciążenia podatkowe i inne zobowią-
zanie finansowe (np. raty kredytów). 
Kwota ta jest dzielona przez sumę 
powierzchni użytków rolnych wy-
rażonych w hektarach przeliczenio-
wych. Jest to więc wielkość wyłącz-
nie statystyczna, w żadnym stopniu 
nie odzwierciedlająca realiów eko-
nomicznych panujących w konkret-
nych gospodarstwach rolnych. Na 
ogłoszenie dochodu z klęskowego 
roku 2018 musimy poczekać do wrze-
śnia 2019.

Spróbujmy dokonać analizy wy-
sokości tego wskaźnika wykorzystu-
jąc inne dane GUS. Jego odpowied-
nikiem dla osób zatrudnionych poza 
rolnictwem jest przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie za pracę w go-
spodarce narodowej. W roku 2017 
wyniosło ono 4272 zł brutto, co po 
przeliczeniu daje 3044 zł netto (na 

> dokończenie na str. 12
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Co zrobić z zużytmi opakowaniami po ŚOR i zużytą folią rolniczą?

31 maja 2019 roku kończy V ka-
dencja Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej.

W połowie 2019 roku czekają nas 
Wybory do Izb Rolniczych.

Warto ten czas wykorzystać po 
to, by przemyśleć swoje kandydo-
wanie do struktur samorządu rolni-
czego lub też poszukać jak najlep-
szych kandydatów, którzy będą nas 
później godnie reprezentować.

Za pośrednictwem izby rolniczej 
delegaci mają wpływ m.in. na:

 ■ rozwiązywanie zgłaszanych 
przez rolników problemów,
 ■ projekty aktów prawnych z za-
kresu produkcji rolniczej i ryn-
ku rolnego, poprzez ich opinio-
wanie,

 ■ poprawę sytuacji ekonomicznej 
w rolnictwie i warunków życia 
na wsi,
 ■ kształt edukacji i doradztwa rol-
niczego oraz podnoszenie kwa-
lifikacji osób pracujących w rol-
nictwie,
 ■współpracę z polskimi i zagra-
nicznymi organizacjami produ-
centów rolnych,
 ■ poprawę stanu środowiska przy-
rodniczego i zdrowia mieszkań-
ców wsi,
 ■ ochronę dziedzictwa kulturowe-
go w regionie.

Więcej informacji na temat 
funkcjonowania Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej znajdziecie Państwo na stronie: 
www.wir.org.pl/oizbie

Pani

ELŻBIECIE BRYL
Kierownikowi Biura Powiatowego WIR w Koninie 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŚP. BRATA 
składają: 

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Delegaci Rady Powiatowej 
WIR w Koninie oraz Pracownicy Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W gospodarstwach rolnych wytwa-
rza się wiele odpadów – z komunalny-
mi nie ma żadnych problemów, gdyż 
są odbierane wg harmonogramów 
ustalanych przez gminy i przekazy-
wane do regionalnych Zakładów Go-
spodarki Odpadami. W przypadku 
opakowań po Środkach Ochrony Ro-
ślin zabronione jest ich samodzielne 
utylizowanie, palenie, wyrzucanie do 
lasu czy mieszanie z odpadami komu-
nalnymi. Niewskazane jest również 
ich ponowne wykorzystywanie jako 
pojemniki na narzędzia czy też inne 
płyny, gdyż może to spowodować po-
ważne konsekwencje zarówno dla śro-
dowiska naturalnego, jak i zdrowia. 

Aby usprawnić zbiórkę opakowań, 
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Ro-
ślin stworzyło System Zbiórki Odpa-
dów. Bezwzględnie należy oddawać 
opakowania po środkach oznaczo-
nych m.in. piktogramami.

Użytkownik może zwrócić je do do-
wolnego punktu prowadzącego obrót 
ŚOR, w większości przypadków jest to 
punkt ich sprzedaży. Po zużyciu da-
nego środka wskazane jest trzykrotne 
płukanie wodą – ma to nie tylko aspekt 
środowiskowy, lecz i ekonomiczny – 

unika się marnowania cennych prepa-
ratów, które niejednokrotnie dozowa-
ne są w gramach. Listę punktów od-
bierających puste opakowania można 
znaleźć pod adresem: http://systemp-
sor.pl/punkty-odbioru. Warto również 
zadbać o potwierdzenie zwrotu opako-
wań – ma to znaczenie w przypadku 
ewentualnych kontroli.

Podobnego rozwiązania na chwilę 
obecną nie ma w przypadku folii rol-
niczej po kiszonkach, sianokiszon-
kach itp. Tutaj to na rolniku-wytwór-
cy odpadu spoczywa odpowiedzial-
ność za odpowiednie zagospodarowa-

Jeśli na etykiecie środka ochrony roślin widnieje jeden z poniższych znaków:

masz do czynienia z odpadem niebezpiecznym.
PUSTE OPAKOWANIE MUSISZ ZWRÓCIĆ DO PUNKTU SPRZEDAŻY!

Już za pół roku czekają nas 
wybory do izb rolniczych

nie zużytego materiału. W ostatnim 
czasie odbywa się to na zasadzie, we-
dług której rolnik sam musi znaleźć 
odbiorcę (najczęściej z ogłoszenia 
w lokalnej prasie czy Internecie) tego 
materiału jak i uiścić stosowną opłatę 
– najczęściej za tonę surowca. 

Sytuacja ta stała się istotą interwen-
cji podjętej przez WIR w Minister-
stwie Środowiska, w której izba zwra-

ca uwagę na narastający w Wielkopol-
sce problem z zagospodarowaniem fo-
lii, zwłaszcza czarnej, w związku z za-
łamaniem się sprzedaży granulatów 
tworzyw sztucznych na rynek chiń-
ski. Z informacji przekazanej przez 
Departament Gospodarki Odpadami 
wynika, iż „sytuacja jest analizowa-
na pod kątem możliwych rozwiązań 
prawnych”. Robert HYŻOREK

rękę), czyli 36528 zł rocznie. Przy-
równując tę kwotę do GUS-owskiego 
dochodu rolniczego możemy stwier-
dzić, że równoważy ją zysk z pracy na 
10,75 ha przeliczeniowych. Innymi 
słowy – gospodarstwo o powierzchni 

blisko 11 ha przeciętnej jakości gleb 
powinno zapewnić rodzinie rolniczej 
dochód, jaki przeciętnie wypraco-
wuje jedna osoba zatrudniona poza 
rolnictwem. Odpowiedź na pytanie 
o możliwość utrzymania się z prowa-
dzenia takiego gospodarstwa pozo-
stawmy rządowi. 

Trudo się dziwić, że rolnicy tracą 
cierpliwość, gdy do tzw. opinii pu-
blicznej trafiają doniesienia o staty-
stycznej wysokości dochodu z hekta-
ra. Ponadto wciąż pokutuje przeko-
nanie, że dopłaty obszarowe rolnicy 
dostają „za nic”, nie płacą podatków 
i jeszcze państwo dopłaca miliardy 

złotych do ubezpieczenia społecz-
nego. Pogłębia to nieposzanowanie, 
czy wręcz pogardę do pracy na roli. 
Ale dobrą i tanią żywność oferowaną 
w szerokich asortymentach chciałby 
nabywać każdy. Tylko, że nie spada 
ona z nieba.

Kornel PABISZCZAK

> dokończenie ze str. 11

Wyrazy najszczerszego współczucia 

Rodzinie i Bliskim 
 

śp. Danuty Nowak 
 

Delegatki II-IV kadencji Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Gminy Okonek 
Przewodniczącej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Złotowie w II i III kadencji 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w latach 2003-2007 
 

 

składają: 

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
Członkowie Rady Powiatowej WIR w Złotowie 

oraz Kierownik Biura Powiatowego WIR w Złotowie 


