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Śniadanie Wielkanocne  
Środowisk Wiejskich 

Współorganizatorami wydarzenia 
były samorządy powiatu średzkie-
go oraz gminy Środa Wielkopolska. 
Honorowy Patronat nad spotkaniem 
objął Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski.

Spotkanie przy wielkanocnym 
stole zgromadziło rolników i przed-
stawicieli środowisk wiejskich zrze-
szonych w stowarzyszeniach, Ko-
łach Gospodyń Wiejskich, kółkach 
rolniczych, Ochotniczych Strażach 

Pożarnych oraz samorządowców 
i przedstawicieli instytucji działa-
jących w otoczeniu rolnictwa. Nie 
zabrakło również delegacji z powia-
tu złotowskiego i gminy Tarnówka, 
którzy byli współorganizatorami 
ubiegłorocznego Śniadania Wielka-
nocnego Środowisk Wiejskich. Ży-
czenia z okazji zbliżających się świąt 
uczestnikom spotkania złożyli Piotr 
Walkowski – Prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, Krzysztof Grabow-
ski – Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego, Marcin Bednarz 
– Starosta Powiatu Średzkiego, Woj-
ciech Ziętkowski – Burmistrz Śro-
dy Wielkopolskiej, Zofia Szalczyk – 
Przewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz Honorowy 
Prezes KRIR i WIR Józef Waligóra.

Świąteczne życzenia do uczestni-
ków oraz organizatorów spotkania 
skierował również Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, 
który w okolicznościowym liście 
z szacunkiem odniósł się do cało-
rocznej pracy rolników. „Mam świa-
domość, jak wiele zależy od stanu 
i perspektywy polskiego rolnictwa – 
jednego z filarów gospodarki narodo-
wej” – pisał Minister.

Słowa błogosławieństwa do gości 
uroczystości skierował Proboszcz 
Parafii Św. Józefa ks. Jacek Stępczak. 

Śniadanie Wielkanocne Środo-
wisk Wiejskich to okazja nie tylko 
do integracji środowisk wiejskich, 
ale również do przybliżenia tradycji 
związanych z tymi najważniejszymi 
w obrządku chrześcijańskim świę-
tami. Program artystyczny przygo-
towany przez dzieci ze Szkoły nr 2 
w Środzie Wielkopolskiej nawiązy-
wał do tej tematyki, podobnie jak 
występ Regionalnego Zespołu „Toś-
toki” z Pięczkowa, który przybliżył 
lokalny zwyczaj charakterystycz-

> dokończenie na str. 2

Ponad 1200 osób uczestniczyło w niedzielne popołudnie 
25 marca w Wielkanocnym Śniadaniu, zorganizowanym przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą. Tegoroczne spotkanie odbyło się 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.

W Śniadaniu Wielkanocnym uczestniczyli przedstawiciele środowisk wiejskich z całej Wielkopolski
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ny dla ziemi średzkiej, tzw. „prze-
bierańców”. O Wielkanocy gwarą 
opowiedziała Pani Władysława Ka-
łużna z Koła Gospodyń Wiejskich 
Zwola. W dalszej części spotkania 
przed gośćmi z całej Wielkopolski 

wystąpiły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Śnieciskach oraz Zespół 
Folklorystyczny „Nadwarcianie” 
z Sulęcinka. Świąteczny nastrój pod-
kreślały również dekoracje oraz wy-
stawa pisanek i kraszanek przygoto-
wana przez lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich. Jedyną w swoim rodzaju 

pamiątką po organizacji Śniadania 
Wielkanocnego w Środzie Wielko-
polskiej będzie pisanka, którą zdo-
bią podpisy i życzenia złożone przez 
gości spotkania.

Organizacja tak dużego przedsię-
wzięcia jak Śniadanie Wielkanocne 
Środowisk Wiejskich nie udałaby 

się bez zaangażowania lokalnych sa-
morządów, organizacji oraz miesz-
kańców powiatu średzkiego. Zarząd 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej skła-
da podziękowania wszystkim, któ-
rzy wsparli organizację tego wyda-
rzenia. 

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

> dokończenie ze str. 1

Świąteczne życzenia złożył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski

Uroczystość uświetniły występy zespołów ludowych ziemi średzkiej

Goście uroczystości ozdobili pamiątkową pisankę

Michał Drzymała – chłop nieugięty
Wielkopolskie drogi do wolności

Michał Drzymała urodził się 
13 września 1857 r. w Zdroju k. Gro-
dziska Wlkp. w rodzinie chłopskiej, 
jako jeden z ośmiorga dzieci Wa-
lentego i Magdaleny z Budzionków. 
Trzy siostry Michała zmarły jeszcze 
w dzieciństwie. Synowie Drzyma-
łów byli nauczeni pracowitości i wy-
trwałości w ciężkiej pracy na roli, 
gospodarząc na 33 morgach. Michał 
od dzieciństwa marzył o własnym 
gospodarstwie rolnym. W styczniu 
1881 r. ożenił się z Józefą Vetter – 
robotnicą w folwarku Zdrój. Zaczę-
ły się częste przeprowadzki rodzi-
ny Michała w poszukiwaniu najem-
nej pracy folwarcznej. W sierpniu 
1904 roku Drzymała nabył od bo-

gatego Niemca Richarda Neldne-
ra 2-hektarową parcelę z niewielką 
stodółką w Podgradowicach k. Ra-
koniewic. Tam chciał zbudować 
swój dom, lecz ze względu na nowelę 
osadniczą sejmu pruskiego o zakazie 
zakładania przez Polaków nowych 
gospodarstw rolnych, budowy no-
wych domów i osiedli, nie otrzymał 
pozwolenia budowlanego. Drzyma-
ła pozostał z rodziną bez dachu nad 
głową. Mimo, że cierpiał, nie uległ 
pokusom i nie sprzedał z trudem 
zdobytego kawałka ziemi pruskiej 
komisji kolonizacyjnej. Za namową 
Neldnera, który jawnie wyrażał swo-
je sympatie wobec Polaków, w maju 
1905 roku zakupił więc używany 

wóz cyrkowy, w którym zamieszkał 
wraz z żoną i trzema synami.

Sprawa Drzymały swój rozgłos za-
wdzięcza przypadkowi, gdy to prze-
jazdem zawitali do niego hrabia 
Czarnecki i dwaj francuscy dzien-
nikarze. Opisali oni losy bohatera, 
jego problemy z administracją pru-
ską i poczynania Hakaty wobec Po-
laków. Wkrótce wóz Drzymały stał 
się głośny w całej Europie i Amery-
ce dzięki wielu artykułom w prasie 
polskiej i zagranicznej. Z różnych 
stron świata zjeżdżali się dziennika-
rze, aby obejrzeć ten pomnik hańby 
pruskiej cywilizacji. W prasie uka-
zywały się obrazy „wozu Drzymały” 
z opisem gehenny, którą przechodził 

Polak na kawałku własnej ziemi. Pod 
wpływem sprawy Drzymały rozgo-
rzała krytyka antypolskiej polityki 
Prus. Po tych publikacjach władze 
pruskie nasiliły jeszcze represje wo-
bec Drzymały i uprzykrzały mu ży-
cie na każdym kroku, nie szczędząc 
mandatów karnych i aresztu. Dziel-
ny, uparty chłop znosił to wszyst-
ko na swój sposób – mandatów nie 
płacił, a każde aresztowanie wyko-
rzystywał do manifestowania swojej 
polskości – prowadzony przez żan-
darmów śpiewał hymn narodowy 
i polskie pieśni.

W starym, niszczejącym wozie 
rodzina Drzymały mieszkała do 
1908 r. Po zbiórce datków od Roda-
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ków w marcu 1908 roku zbudowano 
w Poznaniu nowy wóz dla rodziny 
Drzymałów. Wóz ten miał 8 m dłu-
gości, 2,5 m szerokości, 2,3 m wyso-
kości, jego ściany pomalowano na 
biało, a wewnątrz mieściła się wy-
godna kuchenka (3 x 2,5 m) i spo-
ra izba mieszkalna. Kolejne repre-
sje władz pruskich miały zniechęcić 
Michała do zamieszkania w nowym 
wozie. Żandarm pruski był częstym 
gościem u Michała Drzymały. Za-
broniono mu np. palenia w piecy-
ku, aby nie mógł się ogrzać wraz 
z rodziną oraz nakładano mandaty 
za „zbiegowiska” wokół jego wozu. 
Władze pruskie wynajdywały coraz 
to nowe przepisy mające zakończyć 
„sprawę Drzymały”. Najbardziej 
znana jest historia z codziennym 
przesuwaniem wozu przez Drzyma-
łę, który w ten sposób zwodził wła-
dze pruskie. Chcąc usunąć rodzi-
nę Drzymałów z ziemi, zastosowa-
no przepis, w myśl którego wóz nie 
mógł stać w jednym miejscu dłużej 
niż 24 godziny. Pomysłowość Drzy-
mały zawsze brała górę nad decyzja-
mi represyjnymi – codziennie prze-
suwał swój wóz o kilka metrów do 
przodu, by następnego dnia cofnąć 
go na poprzednie miejsce.

Michał często odsiadywał kary 
w areszcie, bo nie chciał zasilać kasy 
pruskiej ciężko zarobionymi marka-
mi. Wykorzystując luki w pruskim 
prawie, potrafił ośmieszyć lokalne 
zaborcze władze i ich żandarmów. 
Igrając z samym cesarzem i jego ad-
ministracją, dodawał otuchy swoim 
Rodakom w walce ze znienawidzo-
nym pruskim zaborcą.

Oddając prawdę historyczną, na-
leży stwierdzić, że podobnych do 
Drzymały polskich chłopów było 
dużo więcej. Od najsłynniejszego 
z nich, bohatera z Podgradowic, na-
zywano ich „drzymalitami”. Polacy 
starali się także omijać pruskie pra-

wo, nabywając parcele z istniejącymi 
już zabudowaniami.

W końcu, po kilkuletniej sądowo-
-administracyjnej batalii, pod pre-
tekstem, że dom mieszkalny musi 
mieć min. 2,5 metra wysokości (wóz 
miał 2,3 m), Prusacy usunęli nie-
pokornego chłopa z wozu. Skazują-
cy wyrok Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego w Berlinie spo-
wodował, że w lipcu 1909 roku wóz 
Drzymały został przemocą usunię-
ty z działki, a on wraz z rodziną był 
zmuszony zamieszkać w ziemiance. 
Rok później opuścił Podgradowice. 
W czerwcu 1910 roku osiadł w Ce-
gielsku k. Rostarzewa, gdzie kupił 
1,2 hektara ziemi ze starym domem. 
Oprócz uprawy ziemi nadal zajmo-
wał się sprzedażą i rozwożeniem 
piasku do Rakoniewic, Rostarzewa, 
Grodziska, Wolsztyna i pobliskich 
wiosek. 

W 1910 roku z okazji 500-lecia bi-
twy pod Grunwaldem, wóz Drzyma-
ły został wystawiony w krakowskim 
barbakanie. Po tych obchodach sła-

wa bohatera ucichła. Żyło mu się co-
raz gorzej, świat jakby o nim zapo-
mniał. Z pięciu synów dwóch zginęło 
w I wojnie światowej, jako żołnierze 
armii pruskiej. Dwaj starsi synowie 
wyjechali do Zagłębia Ruhry w po-
szukiwaniu pracy, gdzie się pożenili 
i zamieszkali na stałe.

Mimo ogromnej biedy Michał 
z żoną w styczniu 1919 roku serdecz-
nie gościł powstańców wielkopol-
skich dowodzonych przez kapitana 
Bolesława Marciniaka, dzieląc się 
chlebem, słoniną i zabitym drobiem 
„na obiad” dla swojaków. Po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości 
Drzymała nadal żył w nędzy i zapo-
mnieniu. Michał nie skarżył się na 
swój los, a jego życiem często rządził 
przypadek.

W 1927 roku los Drzymały znów 
się odmienił. Schorowanego i kle-
piącego biedę staruszka odwiedził 
w Cegielsku pisarz i arystokrata Józef 
Weyssenhoff. Nadał rozgłos niedoli 
Michała i ten znów stał się głośny 
i „modny”. Pisano, że postać i zacho-
wanie Drzymały to wzór prawdzi-
wego chłopa. Był zaproszony przez 
Ignacego Mościckiego do Belwede-
ru oraz do Bydgoszczy na odsłonię-
cie pomnika Henryka Sienkiewicza. 
Na próby agitacji przez przedwojen-
ne stronnictwa polityczne, nie mając 
rozeznania, i czując, że chodzi tyl-
ko o wykorzystanie jego wizerunku, 
miał mawiać: „Należę do partii Pol-
ska!”.

W dowód hardej i nieugiętej posta-
wy w okresie zaborów Starostwo Po-
wiatowe w Wolsztynie udzieliło mu 
znacznej zapomogi finansowej. Urząd 
Likwidacyjny w Poznaniu 1 paździer-
nika 1927 r. przekazał Michałowi 
Drzymale 15-ha gospodarstwo ponie-
mieckie w Grabównie, pow. Wyrzysk, 
gdzie mieszkał aż do śmierci. Otrzy-

mał też rentę w wysokości 2400 zł 
rocznie. Osiedlenie się Drzymały nad 
ówczesną granicą polsko-niemiecką 
było symbolem trwania na każdym 
skrawku polskiej ziemi.

Zmarł w niedzielę 25 kwietnia 
1937 roku. Wdzięczni rodacy wraz 
z władzami niepodległej Rzeczy-
pospolitej wyprawili mu pogrzeb 
państwowy, godny jego zasług. Zo-
stał pochowany na cmentarzu para-
fialnym w Miasteczku Krajeńskim. 
Pogrzeb Michała Drzymały stał się 
okazją do manifestacji patriotycznej. 
W uroczystości wzięły udział licz-
ne rzesze rodaków oraz ok. 50 dele-
gacji ze sztandarami i wieńcami, na 
czele z: Poznańskim Starostą Krajo-
wym, Wielkopolską Izbą Rolniczą, 
Wielkopolskim Tow. Kółek Rol-
niczych, Prezydentem i Zarządem 
Miejskim Poznania, Zarządem Mia-
sta Bydgoszcz, Stronnictwem Naro-
dowym Bydgoszcz.

W homilii pogrzebowej ksiądz-
-powstaniec Tadeusz Kopczyński, 
proboszcz z Białośliwia, dobitnie 
podkreślił: „My zaś, wolni Polacy, 
wspomnijmy nad drogą tą trumną 
czasy, w których dokonywaliśmy cu-
dów, czynów wiekopomnych. Doko-
nywaliśmy ich, bo jednością i zgodą 
się kierowaliśmy. Pamiętaliśmy, że 
wroga mamy tak potężnego, iż tylko 
nierozproszkowani, w solidarnej po-
konamy go walce. Tej zgody bardziej 
nam dziś potrzeba niż kiedykolwiek. 
Groźniejszy od wroga zewnętrznego 
jest dziś wróg wewnętrzny. By jego 
pokonać, wyzbyć się musimy na-
szych wad narodowych, naszej nie-
sforności, skłonności do prywaty, 
niezgody. U trumny Michała Drzy-
mały, tego wielkiego bojownika idei 
narodowej, ślubujmy dziś wierność 
Ojczyźnie do ostatniej kropli krwi. 
Ty zaś, Michale, bądź orędownikiem 
Polski u Pana Niebios!”.

Mowy pogrzebowe na krajeńskim 
rynku rozpoczął wicewojewoda po-
znański Tadeusz Walicki. Przekazu-
jąc insygnia orderu „Polonia Resti-
tuta”, powiedział „I Twoja to wielka 
zasługa, że mogłeś spocząć na wolnej 
polskiej ziemi. Na Tobie uczyliśmy 
się, na Twym umiłowaniu Polski, na 
Twej nieugiętej, silnej woli. Tyś bu-
dził w nas ducha polskiego, rozsła-
wiał imię Polski na całym świecie. 
Michale Drzymało! Twoja to wielka 
zasługa, że świat cały, stary i nowy, 
przez Twój wóz widział także niewol-
ną Polskę! Dziś odchodzisz od nas, 
duch Twój jednak będzie nas krzepił 
nadal, nas i dzieci nasze!”.

Z kolei dowódca dywizji bydgo-
skiej gen. Jan Chmurowicz mówił 

Nowy wóz Michała Drzymały
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o świętych dla każdego Polaka bo-
haterach: „Jedni walczyli za Polskę 
pieśnią, drudzy orężem, inni hartu-
jąc ducha Narodu, a jeszcze inni nie-
ubłaganym uporem, gorącym przy-
wiązaniem do ziemi ojczystej, jak 
Michał Drzymała”.

W imieniu Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej i kolegów po pługu żegna-
li Drzymałę: Prezes Wielkopolskie-
go Towarzystwa Kółek Rolniczych 
Czesław Wróblewski i Prezes Stron-
nictwa Ludowego Stanisław Miko-
łajczyk, który mówił o ś.p. Zmarłym 
jako o bojowniku o prawa ludu pol-
skiego: „Rolnik polski, jak za płu-
giem, tak i w życiu, zawsze kroczy 
naprzód, choć wiatr w oczy dmie. 
Dla chłopa polskiego Michał Drzy-
mała będzie zawsze świetlanym dro-
gowskazem, będzie dowodem, że wy-
trwałości i uporu chłopskiego nikt 
nigdy nie jest w stanie złamać. Przy-
rzekamy Ci, Michale Drzymało, że 
krzywd Twoich, które były i naszymi 
krzywdami, nie zapomnimy! I przy-
sięgamy, że w przyszłości żaden na-
jeźdźca rolnikowi polskiemu warun-
ków bytu dyktować nie będzie!”.

W ostatnim pożegnaniu na cmen-
tarzu w imieniu zorganizowanych 
rolników pow. wyrzyskiego żegnał 
swego członka ks. proboszcz Karol 
Glatzel z Krostkowa. Mówił o Drzy-
male jako wzorowym rolniku. „Czło-
wiek niezwykle skromny, o blaskach 
i cieniach, wadach i zaletach wspól-
nych Narodowi Polskiemu, w jed-
nym był nadzwyczaj wielki: w miło-
ści i ukochaniu ziemi ojczystej. Nale-
żał do tych, którzy modlili się: »Boże, 
daj mi kawałek własnej ziemi!«, aż 
ziemię tę posiadł. Pracując na roli, 
czuł się współpracownikiem Pana 
Boga w rzeźbieniu przyrody, z niej 
czerpał chleb, tę podstawę życia do-

czesnego. Był pożytecznym człon-
kiem tej wielkiej masy chłopskiej, 
która w Polsce jest jednym z żywio-
łów, elementów. Ta ziemia dziś wzię-
ła Go w swe ramiona, przygarnęła do 
łona, przytuliła do snu wiecznego”.

Po pogrzebie Drzymały, sponta-
nicznie organizowały się liczne ko-
mitety ku uczczeniu chłopa-patrioty, 
którego nazwisko stało się symbolem 
twardej, zawziętej nieustępliwości 
w walce o zagon ojczysty. Powstały 
takie pomysły jak pomniki i ulice 
upamiętniające niezłomnego chłopa, 
ufundowanie bibliotek im. M. Drzy-
mały, czy wzniesienia okazałego po-
mnika-mauzoleum w Podgradowi-
cach, dokąd w triumfalnym pocho-
dzie, przez główne miasta polskie 
przewiezione miały zostać doczesne 
szczątki bohatera. Ile z tego zostało?

W czasie II wojny światowej hi-
tlerowcy zniszczyli grób Drzyma-
ły, chcąc zatrzeć pamięć o nim. 
Żonę Józefę wywłaszczyli z gospo-
darstwa i wywieźli w głąb Rzeszy, 
gdzie zmarła w 1942 r. Dla Niemców 
Drzymała zawsze był solą w oku. 
Wyraziście dostrzegali symbolicz-
ne znaczenie jego oporu, skoro po 
jego śmierci żaden z renomowanych 
niemieckich zakładów stolarskich 
w Wyrzysku nie chciał wykonać dla 
niego trumny.

Michał Drzymała to symbol upo-
rczywej walki chłopa polskiego 
o ziemię i prawa zabrane przemocą 
i gwałtem przez zaborcę pruskiego. 
Za swoją niezłomną postawę i doda-
wanie otuchy społeczeństwu wiel-
kopolskiemu w walce o polski stan 
posiadania, o własną ziemię, nada-
no mu imię bohatera narodowego. 
W uznaniu jego zasług, jego imie-
niem nazwano wiele ulic polskich 
miast, wiele szkół, instytucji i towa-
rzystw. W 1939 r. wieś Podgradowi-
ce przemianowano na Drzymałowo. 

W 1962 roku, w 25. rocznicę śmier-
ci, w Miasteczku Krajeńskim od-
tworzono grób oraz wzniesiono ka-
mienny nagrobek z napisem: „Mi-
chał Drzymała – bohater narodowy 
1857–1937”, a nad stawem w miej-
scu postoju słynnego wozu, odsło-
nięto obelisk z popiersiem Michała 
Drzymały. Na płycie wyryto napis: 
„1857–1937. Michałowi Drzyma-

le społeczeństwo ziemi rakoniewic-
kiej”. Michał Drzymała jest patro-
nem: Technikum Inżynierii Środo-
wiska i Agrobiznesu (dawnej Zespo-
łu Szkół Technicznych) w Poznaniu, 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Brzostowie oraz Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. 
Postać Michała Drzymały wspomina 
Jan Pietrzak w pieśni „Żeby Polska 
była Polską” (1981). W 2012 roku za-
inaugurowano działalność prywat-
nego Muzeum im. Michała Drzyma-
ły w Miasteczku Krajeńskim. Wóz 
Drzymały znajduje się w herbie gmi-
ny Miasteczko Krajeńskie.

Opracowanie Grzegorz WYSOCKI

 Wykorzystano następujące materiały:
Biografia Michała Drzymały, Edward 

Laskowski,
W sprawie pogrzebu Michała Drzymały, 

Kazimierz Małycha, Kurier Bydgoski, 
1 maja 1937, numer 100,

Kazanie ks. Józefa Warczaka, Niedzielna 
Ogólnopolska 17/2002,

Michał Drzymała – chłop historyczny, 
Andrzej Mankowski,

Michał Drzymała, wpis na Wikipedia,
Fotografie ze zbiorów Narodowego 

Archiwum Cyfrowego.

> dokończenie ze str. 3
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Część państwowa pogrzebu M. Drzymały; mowy pożegnalne na Rynku 
w Miasteczku Krajeńskim

 

 

 

 

 
 

 

Program: 

godz. 11:00 - msza święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim  
w intencji śp. Michała Drzymały oraz śp. Ks. Bolesława Domańskiego. Po mszy świętej nastąpi złożenie 
kwiatów na grobie Michała Drzymały 
 
godz. 12:30 - rejestracja uczestników (Sala Wiejska w miejscowości Brzostowo)  
 
godz. 13:00 - rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia WIR i Konferencji historycznej 
 

 Prezentacja gminy Miasteczko Krajeńskie  
               Małgorzata Włodarczyk Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie 

 Niezłomność polskiego chłopa - wspomnienie o Michale Drzymale 
                Piotr Walkowski Prezes WIR 

 Walka o utrzymanie polskości w Krajnie 
                 Jerzy Jelonek regionalista, historyk Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie 

 Dzieło księdza Patrona Bolesława Domańskiego na Krajnie 
               dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku 
 

godz. 14:30 - kontynuacja Walnego Zgromadzenia WIR 
 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 kwietnia tel. 61 227 01 30 

ORGANIZATORZY: 

Wielkopolska Izba Rolnicza 
Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie 
Powiat Złotowski 
Muzeum Ziemi Złotowskiej 

 

Konferencja historyczna 

Miasteczko Krajeńskie, 25 kwietnia 2018 r. 

 

Michał Drzymała ks. Bolesław Domański 

Wydawca: Wielkopolska Izba Rolnicza
Rada Programowa: Zarząd WIR
Redaktor naczelna: Marta Ceglarek
Adres redakcji: Wielkopolska Izba Rolnicza, 
ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, 
tel. 61 227 01 30, faks 61 227 01 31, 
redakcja 61 227 01 24, 
e-mail: siewca@wir.org.pl
Druk: Drukarnia Sosnowiec
Artykuły zamieszczone w „Siewcy wiel-
kopolskim” odzwierciedlają poglądy WIR, 
a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolnicze-
go” nie ma wpływu na ich treść.
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Ksiądz Bolesław Domański uro-
dził się 14 stycznia 1872 roku we wsi 
Przytarnia nad Jeziorem Wdzydzkim 
pod Chojnicami. Wychowywany był 
w atmosferze patriotyczno-religijnej. 
Jego ojciec był nauczycielem i dzia-
łaczem społecznym, wykładającym 
pod zaborami w języku polskim i ka-
szubskim. Początkowo nauki pobie-
rał w pruskiej szkole ludowej w Kieł-
piu (pow. chełmiński), gdzie nauczy-
cielem był jego ojciec. Potem uczęsz-
czał do Collegium Marianum w Pel-
plinie, maturę zdał z wyróżnieniem 
w 1890 roku w królewskim gimna-
zjum klasycznym w Chełmnie. Na-
stępnie ukończył Seminarium Du-
chowne w Pelplinie i w 1895 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie. W latach 
1894–1897 odbył studia w Królew-
skiej Pruskiej Akademii Teologicz-
nej i Filozoficznej w Münster, gdzie 
w 1897 r. obronił rozprawę doktorską 
z zakresu filozofii, pt. „Nauka Neme-
siusa o istocie duszy”.

Jako młody dr filozofii ks. Do-
mański wrócił do rodzimej diecezji. 
Pierwszym etapem jego posługi ka-
płańskiej była parafia w Lubawie, 

gdzie był wikarym. Następnie pra-
cował w pelplińskim seminarium 
duchownym. Później krótko pełnił 
służbę duszpasterską w Złotowie. 
16 września 1903 r. objął funkcję 
proboszcza w parafii Zakrzewo.

Jako proboszcz parafii w Zakrze-
wie wykazywał wielką troskę zarów-
no o sprawy duchowe, jak i materialne 
swoich parafian. Głosząc prawdy wia-

ry, uczył jednocześnie języka polskie-
go i polskiej historii. Był także dobrym 
gospodarzem: rozparcelował ziemię 
plebańską wśród małorolnych oraz 
wyremontował budynki dzierżaw-
ców i robotników plebańskich. Dbał 
o miejscowy kościół, który przebudo-
wał i powiększył. Był zwolennikiem 
„pracy organicznej” i „pracy u pod-
staw”, inicjował i wspierał powsta-
wanie Kółek Rolniczych, spółdziel-
ni i kół samopomocowych. W latach 
1918–1920 zaangażowany był w walkę 
o przyłączenie ziemi złotowskiej do 
Rzeczypospolitej. W 1928 r. wywal-
czył u władz niemieckich uchwalenie 
„Ordynacji dotyczącej uregulowania 
szkolnictwa dla mniejszości polskiej 
w Prusach”. Jego działalność spo-
łeczna, patriotyczna i kulturalna była 
szeroko znana i doceniana, czego do-
wodem był wybór na funkcję prezesa 
Rady Nadzorczej Banku Ludowego 
w Złotowie oraz na prezesa Związku 
Polaków w Niemczech.

6 marca 1938 roku m.in. z inicja-
tywy ks. Domańskiego zorganizo-
wano w Berlinie I Kongres Związku 
Polaków w Niemczech. W Kongre-

sie udział wzięło ok. 5000 delegatów. 
Ksiądz Domański nazwany „Patro-
nem Polaków w Niemczech” w prze-
mówieniu inauguracyjnym przedsta-
wił tzw. „Pięć Prawd Polaków” (1. Je-
steśmy Polakami. 2. Polak Polakowi 
Bratem! 3. Wiara Ojców naszych jest 
wiarą naszych dzieci. 4. Co dzień Po-
lak Narodowi służy. 5. Polska Mat-
ką naszą – nie wolno mówić o Matce 
źle!). Przemówienie odbiło się szero-
kim echem w Polsce, a „Pięć Prawd 
Polaków” stało się drogowskazem 
dla ludności polskiej i ideową pod-
stawą działalności Związku Polaków 
w Niemczech.

Rok po Kongresie ks. dr Domań-
ski zachorował i 21 kwietnia 1939, 
zmarł w Berlinie. Jego pogrzeb odbył 
się w Zakrzewie. Pochowany został 
na przykościelnym cmentarzu. Jego 
grobowiec jest historyczną pamiątką 
po wielkim kapłanie i wielkim Pola-
ku i miejscem niezwykle ważnym dla 
mieszkańców ziemi złotowskiej.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ
Źródło: Józef Borzyszkowski „Lud polski się 

nie da ... Ks. Bolesław Domański. Patron 
Polaków w Niemczech” 
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Wielkopolskie drogi do wolności

Ksiądz Patron Bolesław Domański

Europejskie Forum Rolnicze 
Kształt Wspólnej Polityki Rol-

nej po 2020 roku oraz możliwości 
wykorzystania innowacji technicz-
nych w produkcji rolnej to tema-
ty, które zdominowały Europej-
skie Forum Rolnicze, które odbyło 
się 23–24 marca 2018 r. w Jasionce 
k. Rzeszowa. W Forum udział wzię-
li przedstawiciele samorządu rolni-
czego: Zarząd KRIR oraz Prezesi 
i delegacje rolników z Wojewódz-
kich Izb Rolniczych. Wielkopolską 
Izbę Rolniczą reprezentowali Pre-
zes Piotr Walkowski oraz Członek 
Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski.

W debacie inaugurującej Forum 
zatytułowanej ,,Nowa perspektywa 
budżetowa WPR – priorytety, za-
łożenia, propozycje zmian’’ wzięli 
udział Phil Hogan – Komisarz ds. 
rolnictwa UE, Krzysztof Jurgiel – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Stephane Travert – Minister Rolnic-
twa Francji, Pavel Sekac – Wicemi-
nister Rolnictwa Czech oraz Zsolt 
Feldman – Zastępca Sekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Rolnictwa Wę-
gier. Unia Europejska jest obecnie 

w momencie szczególnym z punktu 
widzenia polityki rolnej, po Brexi-
cie, po przeglądzie Wspólnej Polity-
ki Rolnej i przed nową perspektywą 
finansową. W trakcie debaty rozma-
wiano o tym, jakie wnioski płyną 
z przeglądu dotychczasowych dzia-
łań krajów UE w zakresie realiza-
cji bieżącej WPR oraz dyskutowano 
o nowej perspektywie budżetowej 
i o kształcie przyszłego budżetu na 
rolnictwo. Wyzwaniem dla unijnego 
budżetu będzie znaczne uszczuple-
nie wpływów ze względu na Brexit. 
Uczestnicy Forum byli zgodni co do 

tego, iż nie należy ograniczać środ-
ków na rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich. Przedstawiciele rządów 
Polski, Czech i Węgier zadeklarowa-
li gotowość krajów Grupy Wyszeh-
radzkiej do łożenia wyższej kwoty 
do wspólnotowego budżetu, zastrze-
gając jednak, że pozostałe kraje UE 
solidarnie wypełnią lukę powstałą 
po Brexicie oraz nastąpi wyrównanie 
poziomu płatności bezpośrednich. 

Europejski Komisarz ds. rolnictwa 
Phil Hogan podkreślił, że Wspólna 
Polityka Rolna wymaga gruntow-
nej modernizacji oraz uproszczenia 

zasad i procedur. Priorytetem WPR 
2020–2027 jest również zapewnienie 
europejskiemu rolnictwu konkuren-
cyjności i opłacalności. Jak podkre-
ślał Komisarz, nierozstrzygnięta jest 
jeszcze kwestia utrzymania odpo-
wiedniego budżetu na rolnictwo oraz 
wyrównania dopłat między poszcze-
gólnymi krajami członkowskimi.

W swoim wystąpieniu Minister 
Rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkre-
ślał, że okres przejściowy dla Polski 
po akcesji do UE zakończył się przed 
kilkoma laty i nie istnieją już żadne 
przesłanki ku temu, by polscy rolni-
cy otrzymywali niższe wsparcie od 
rolników tzw. starej Unii. Polska jest 
gotowa do solidarnego uzupełniania 
budżetu na rolnictwo w kasie UE 
pod warunkiem równego traktowa-
nia polskich rolników, i w tych kwe-
stiach kraje Grupy Wyszehradzkiej 
i nie tylko mówią jednym głosem – 
dodał Krzysztof Jurgiel.

Podobnie wypowiedzieli się przed-
stawiciele Czech i Węgier. Mimo 
różnych priorytetów Czech, Polski 
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> dokończenie na str. 6

O przyszłości WPR dyskutowali ministrowie rolnictwa Polski, Czech, Węgier 
i Francji oraz Komisarz ds. Rolnictwa UE
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i Węgier wynikających ze specyfiki 
rolnictwa w poszczególnych krajach, 
kwestia konwergencji dopłat bezpo-
średnich jest wspólnym priorytetem. 

Zwolennikiem zrównania dopłat 
bezpośrednich jest również Komi-
sarz Hogan. Jego zdaniem za zacho-
waniem dotychczasowych zasad i fi-
larów WPR opowiada się także więk-
szość krajów członkowskich UE, 
różne są jednak stanowiska w kwestii 
uzupełnienia braków w budżecie po 
Brexicie. Problem jest o tyle istotny, 
że z powodu Brexitu po 2020 roku 
w unijnym budżecie ubędzie 12 mld 
euro. Phil Hogan zapowiedział, że 
w maju na forum Rady Europejskiej 
zaprezentowane zostaną kierunki 
i ramy nowej WPR. Podkreślił jed-
nocześnie, że w nowej perspektywie 
znajdą się środki na rozwój obszarów 
wiejskich, pomoc młodym rolnikom 
i przeciwdziałanie odpływowi z za-
wodu młodych rolników.

Minister rolnictwa Francji Stepha-
ne Travert przyznał, że rozumie aspi-
racje nowych krajów członkowskich 
i opowiada się za wypracowaniem 
uzgodnień w kwestii dopłat bezpo-
średnich na partnerskich zasadach. 
Podkreślał także, że UE powinna dą-
żyć do zapewnienia opłacalności pro-
dukcji rolniczej oraz uproszczenia po-
lityki rolnej i spójności działań w za-
kresie ochrony rynku, umów między-
narodowych i bezpieczeństwa. 

Rolnicy przysłuchujący się deba-
cie opowiadali się za koniecznością 
zagwarantowania wszystkim rolni-
kom Unii równych praw w dostępie 
do unijnego i światowego rynku. To 
powinien być priorytet, dopłaty bez-
pośrednie to nie wszystko, należy za-
gwarantować rolnikowi rynek zbytu 
na jego produkty. W sytuacji, kiedy 
polski rynek zdominowany jest przez 
zachodnią produkcję, polscy rolnicy 
często zmuszeni są sprzedawać swo-
je płody po kosztach. W trakcie dys-
kusji podniesiono również problem 

ASF i braku zdecydowanej reakcji 
ze strony Unii Europejskiej. Rolnicy 
zarzucali bezczynność Unii ale rów-
nież niewystarczające działania ze 
strony polskiego rządu, co ich zda-
niem doprowadzić może do zapaści 
w branży trzodziarskiej w Polsce. 
Kolejny problem to niekontrolowany 
import zboża z Ukrainy, który ude-
rza w polskich producentów. Obecni 
na Forum rolnicy stawiali zarzut, że 
pomoc Ukrainie odbywa się ich kosz-
tem. Komisarz Phil Hogan przyznał, 
że nie zna bliżej tej sprawy, jednak 
zobowiązał się przyjrzeć problemowi 
i przedstawić go na unijnym forum.

Drugi dzień Forum poświęcony 
był nowym technologiom i roli inno-
wacji w produkcji rolniczej. Z udzia-
łem przedstawicieli polskiej i euro-
pejskiej polityki oraz nauki odbył 
się szereg paneli dyskusyjnych do-
tyczących chociażby wykorzystania 
biogazu rolniczego, zarządzania azo-
tem, technik nawożenia roślin czy 
korzystania z nowoczesnych instru-

mentów finansowych i ubezpieczeń 
w rolnictwie. Forum towarzyszyła 
ekspozycja nowoczesnych rozwią-
zań dla rolnictwa, swoje produkty 
i usługi przedstawili m.in. dostawcy 
nasion rolniczych, hodowcy bydła 
i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla 
rolnictwa, a także firmy z sektora fi-
nansów i ubezpieczeń.

Europejskie Forum Rolnicze or-
ganizowane jest przez Fundację 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej we współpracy z Agro Pro-
motion oraz Uniwersytetem Przy-
rodniczym w Poznaniu w ramach 
Forum Inicjatyw Rozwojowych. Dzi-
siejsze Forum jest rozwinięciem for-
muły międzynarodowej konferencji 
rolniczej, organizowanej przez Fun-
dację EFRWP od 2011 w Jasionce 
k. Rzeszowa. Forum odbywa się pod 
patronatem honorowym Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Part-
nerem merytorycznym Forum jest 
Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Terenowa Rada Społeczna  
przy Oddziale Terenowym KOWR 

w Poznaniu rozpoczęła działalność

> dokończenie ze str. 5

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrekto-
ra Oddziału Terenowego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Po-
znaniu z dnia 13 marca 2018 r. została 
powołana Terenowa Rada Społeczna.

Na podstawie zgłoszonych przez 
organizacje rolnicze wniosków o po-
wołanie ich przedstawicieli do TRS, 
Wojciech Perczak wręczył nomina-
cje następującym osobom:

 ■Barbara Idczak – przedstawiciel 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
 ■Andrzej Frąckowiak – przedsta-
wiciel Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, 
 ■Franciszek Nowak – przedstawi-
ciel Polskiego Towarzystwa Rolni-
czego, 
 ■Ryszard Majewski – Przedstawi-
ciel Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” 
z siedzibą w Warszawie, 
 ■Karol Pabisiak – przedstawiciel 
sekretariatu Rolnictwa NSZZ „So-
lidarność” z siedzibą w Lesznie, 
 ■Hubert Kulesza – przedstawiciel 
Federacji Związków Pracodaw-
ców-Dzierżawców i Właścicieli 
Rolnych z siedzibą w Warszawie, 
 ■ Józef Juszkiewicz – przedstawiciel 
Związku Zawodowego Rolnictwa 

Samoobrona z siedzibą w Warsza-
wie, 
 ■Łukasz Ciesielski – przedstawi-
ciel Związku Zawodowego Cen-
trum Narodowe Młodych Rolni-
ków z siedzibą w Warszawie, 
 ■Tadeusz Dębicki – przedstawiciel 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych Rolników 
i Organizacji Rolniczych z siedzi-
bą w Warszawie, 
 ■Zenon Płocharz – przedstawiciel 
Związku Zawodowego Rolników 
„Ojczyzna” z siedzibą w Warsza-
wie, 
 ■Ryszard Napierała – przedstawi-
ciel Poznańskiego Okręgowego 
Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych z siedzibą w Po-
znaniu, 
 ■Bogdan Biadała – przedstawiciel 
Federacji Branżowych Związków 
Producentów Rolnych z siedzibą 
w Warszawie, 
 ■Eugeniusz Stańko – przedstawi-
ciel Regionalnego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych z siedzibą w Chodzieży, 
 ■Zbigniew Dudek – przedstawiciel 
Związku Zawodowego Rolników 
Rzeczypospolitej „Solidarni” z sie-
dzibą w Jeleniej Górze, 

 ■Sławomir Kaczmarek – przedsta-
wiciel Wielkopolskiego Związku 
Plantatorów Buraka Cukrowego 
z siedzibą w Poznaniu. 
W spotkaniu uczestniczyło 

13 członków na 15 zgłoszonych. 
Do zadań Rady należy w szcze-

gólności opiniowanie wniosków 
Dyrektora w sprawach dotyczących 
zagospodarowania nieruchomości 
rolnych Zasobu Własności Rolnych 
Skarbu Państwa oraz zgłaszanie do 
Dyrektora wniosków dotyczących 
sposobu zagospodarowania nieru-
chomości rolnych ZWRSP. Człon-
kom Rady nie przysługuje wynagro-
dzenie z tytułu uczestnictwa w Ra-
dzie. Na pierwszym posiedzeniu, 
zgodnie z Regulaminem funkcjono-
wania TRS, dokonano wyboru prze-
wodniczącego Rady, którym został 
Andrzej Frąckowiak, przedstawiciel 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wi-
ceprzewodniczącą została Barbara 
Idczak, również z WIR. 

Wielkopolska Izba Rolnicza od 
chwili powołania Terenowej Rady 
Społecznej postulowała o wprowa-
dzenie jasnego i przejrzystego re-
gulaminu jej funkcjonowania, aby 
wykluczyć dowolność w działaniu 
i subiektywizm ocen analizowanych 

sytuacji. Dzięki tym staraniom, na 
początku tego roku Dyrektor Ge-
neralny KOWR wydał Zarządze-
nie o wprowadzeniu Regulaminu 
Rad Społecznych działających przy 
oddziałach terenowych KOWR. 
Zdaniem samorządu rolniczego, 
nie wszystkie zapisy są precyzyjne 
i uwzględniające postulaty organi-
zacji rolniczych, niemniej jednak 
jest to pierwszy krok do normaliza-
cji działania TRS.

Jedną z pierwszych spraw, jakie 
podjęto podczas obrad TRS, było po-
wzięcie decyzji przez członków Rady 
o organizacji przetargów w rundzie 
wiosennej, które oceniane będą na 
podstawie 5 kryteriów zgodnych 
z Zarządzeniem Nr 28/20185/Z Dy-
rektora Generalnego KOWR z dnia 
22.02.2018 r. Kryterium VI, któ-
re pozostaje w gestii TRS, będzie 
wprowadzone na jesień, po zgłosze-
niu i zatwierdzeniu propozycji po-
szczególnych członków Rady. De-
cyzja została podjęta jednogłośnie 
ze względu na przyspieszenie prac 
OT KOWR związanych z rozdyspo-
nowaniem nieruchomości Zasobu 
WRSP w Wielkopolsce.

I tak w całym kraju obowiązują 
następujące zasady oceny kryteriów 
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ofert pisemnych w przetargach ogra-
niczonych:

1a. Odległość działki, na której 
znajduje się adres zameldowania na 
pobyt stały oferenta od nierucho-
mości Zasobu – liczba punktów 10;

1b. Odległość nieruchomości rol-
nej, w skład której wchodzą użytki 
rolne, od nieruchomości Zasobu 
będącej przedmiotem przetargu– 
liczba punktów 10;

Pomiaru w kryterium 1a dokonuje 
się w linii prostej na podstawie mapy 
cyfrowej, od najbliżej wysuniętej 
granicy działki, na której znajduje 
się od co najmniej 12 miesięcy przed 
datą publikacji ogłoszenia przetar-
gu, adres stałego zameldowania ofe-
renta.

W kryterium 1b również doko-
nuje się pomiaru w linii prostej na 
podstawie mapy cyfrowej, od naj-
bliżej wysuniętej granicy działki 
w skład której wchodzą użytki rol-
ne, będącej własnością lub w użyt-
kowaniu wieczystym, bądź dzierża-
wionej z ZWRSP albo od jednostki 
samorządu terytorialnego lub osoby 
fizycznej, która wydzierżawiła nieru-
chomość rolną na okres nie krótszy 
niż 10 lat, w celu zaprzestania prowa-
dzenia działalności rolniczej, wcho-
dzącej co najmniej 12 miesięcy przed 

datą publikacji ogłoszenia przetargu 
w skład jego gospodarstwa rolnego.

2. Powierzchnia nieruchomości 
rolnych nabytych lub wydzierżawio-
nych z Zasobu przez rolnika i jego 
małżonka – liczba punktów 20;

Oferenci, którzy na dzień składa-
nia oferty nabyli lub są dzierżawcami 
gruntów rolnych z Zasobu o łącznej 
powierzchni mniejszej lub równej 
1,5-krotności średniej powierzch-
ni gruntów rolnych w gospodar-
stwie rolnym w danym wojewódz-
twie (wg ARiMR za poprzedni rok) 
– otrzymują maksymalną punktów. 
Powyżej tej wartości oferenci otrzy-
mują liczbę punktów proporcjonalną 
do powierzchni w danej ofercie.

3. Intensywność produkcji zwie-
rzęcej w gospodarstwie oferenta – 
liczba punktów 10;

Ocena dokonywana jest na podsta-
wie obsady inwentarza żywego w sztu-
kach dużych (DJP) w przeliczeniu na 
1 ha UR, według średniorocznej ob-
sady w poprzednim roku. Przeliczeń 
dokonuje KOWR. Maksymalną licz-
bę punktów otrzymują oferty, w któ-
rych obsada DJP/ha UR jest równa 1,5 
i większa. Mniejsza obsada otrzymuje 
proporcjonalnie mniej punktów.

4. Kryterium wieku – liczba 
punktów 10;

Osoba, która w dniu ogłoszenia 
wykazu nieruchomości Zasobu prze-
znaczonych do dzierżawy ma nie wię-
cej niż 40 lat otrzymuje maks. liczbę 
punktów. Natomiast osoba, która 
w dniu ogłoszenia wykazu nierucho-
mości Zasobu przeznaczonych do 
dzierżawy ukończyła 65 lat (od dnia 
następnego od daty urodzenia), otrzy-
muje 0 punktów. Pozostali uczestnicy 
przetargu otrzymują liczbę punktów 
proporcjonalną do wieku.

5. Powierzchnia użytków rolnych, 
stanowiących dzierżawę, użytko-
wanie wieczyste i własność rolnika 
i jego małżonka – liczba punktów 30;

Powierzchnia użytków rolnych 
stanowiących dzierżawę, użytko-
wanie wieczyste i własność rolnika 
i jego małżonka podawana jest na 
dzień składania oferty. Powierzchnię 
preferowaną przyjmuje się na pozio-
mie 3-krotności średniej powierzch-
ni gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym w danym województwie. 
Maksymalną liczbę punktów otrzy-
mują rolnicy, których powierzchnia 
UR stanowiących dzierżawę, użyt-
kowanie wieczyste i własność rol-

nika i jego małżonka, mieści się 
w przedziale od co najmniej 1 ha do 
powierzchni preferowanej. Oferty 
znajdujące się powyżej powierzchni 
preferowanej i mniej niż powierzch-
nia maksymalna (300 ha), otrzymują 
proporcjonalną liczbę punktów.

6. Kryterium uzgodnione z tere-
nową radą społeczną (po jego usta-
leniu) – liczba punktów 10.

Na zakończenie Dyrektor przed-
stawił zebranym procedurę powoły-
wania członków komisji przetargo-
wych. Tak jak dotychczas, w komisji 
będzie 2 przedstawicieli organizacji 
rolniczych, z tym, że o ich powołaniu 
będzie decydowała kolejność zgło-
szeń. Organizacja, która jest zaintere-
sowana udziałem ich przedstawiciela 
w komisji przetargowej, po ogłosze-
niu przetargu będzie zobowiązana 
do przesłania stosownego zgłoszenia 
e-mailowo bądź zgłoszenia telefo-
nicznego do osoby wskazanej w ogło-
szeniu o przetargu. W związku z po-
wyższym o udziale w komisji będzie 
decydowała kolejność zgłoszeń.

Barbara IDCZAK
Biuro WIR

Struktura organizacyjna PGW Wody Polskie 
Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje nowy organ prawny pod nazwą Państwo-

we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Organizacyjnie, zgodnie z ustawą organ ten przejął należności, zobowiąza-

nia, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regio-
nalnych zarządów gospodarki wodnej. 

W skład Wód Polskich wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
 ■ 1) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 ■ 2) regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, 
Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszo-
wie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu;
 ■ 3) zarządy zlewni;
 ■ 4) nadzory wodne.
Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy i szczegółowy zakres 

działania jednostek organizacyjnych Wód Polskich określa regulamin orga-
nizacyjny Wód Polskich nadany przez Prezesa Wód Polskich.

REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ
Wydają decyzje i zgody wodno-prawne, opiniują projekty uchwał, analizu-

ją sprawozdania, uzgadniają projekty prawa miejscowego, współuczestniczą 
w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu 
skutkom suszy. Koordynują także realizację inwestycji w regionach wodnych, 
sporządzają projekty dokumentacji planistycznych, opiniują decyzje o ry-
bactwie śródlądowym, transporcie wodnym oraz prowadzą sprawy dotyczą-
ce zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Reprezentują 
Skarb Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących. Co zaskakuje, 
to zapis w § 11 ust. 1 pkt c) Statutu PGW Wody Polskie o obowiązku współ-
pracy z jednostkami doradztwa rolniczego. Nie wspomina się tu o izbach rol-
niczych, które – jak wiemy – pełnią w rolnictwie rolę opiniującą i definiującą 
wnioski. 

ZARZĄDY ZLEWNI
Prowadzą sprawy dotyczące opłat za usługi wodne. Wydają decyzje i zgody 

wodno-prawne, współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia 

przed powodzią i skutkami suszy na poziomie zlewni. Planują i prowadzą in-
westycje, realizują zadania związane z utrzymywaniem wód, w tym obwało-
wań, ekosystemów, utrzymują śródlądowe drogi wodne. 

Wykonują także działania ochronne zgodnie z ustaleniami planów zadań 
ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, w odniesieniu do 
wód.

NADZORY WODNE 
Prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń wodno-prawnych, współuczestniczą 

w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziała-
niu skutkom suszy na poziomie zlewni; utrzymują i eksploatują urządzenia 
wodne będące własnością Skarbu Państwa, zapewniają sygnalizację o zagro-
żeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych; za-
pewniają oznakowanie szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wod-
nych; zapewniają należyty stan techniczny, obsługę i bezpieczeństwo budow-
li; dokonują odczytu wskazań przyrządów pomiarowych. Wykonują też zada-
nia wskazane przez Prezesa Wód Polskich, dyrektorów regionalnych zarzą-
dów gospodarki wodnej oraz przez dyrektorów zarządów zlewni. Z informacji 
telefonicznej przekazanej nam przez pracownika centralnego urzędu Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie wynika, 
że rolnicy mogą zgłaszać podtopienia do najbliższej jednostki Wód Polskich, 
tj.: Zlewni lub Zarządu Zlewni. Organy te przekażą te informacje do właści-
wych jednostek – Nadzorów Wodnych. Ustawa Prawo Wodne określa też, kto 
stanowi nadzór nad spółkami wodnymi oraz związkami spółek. Zgodnie z art. 
462 pkt 1. Ustawy nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawu-
je właściwy miejscowo starosta, natomiast w art. 444 pkt 2. widnieje zapis, że 
nadzór w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda.

WIR

Wzory dokumentów związanych z wydzierżawieniem nieruchomości z ZWRSP znajdują 
się na stronie internetowej www.wir.org.pl w zakładce: „obrót ziemią”.

Dane teleadresowe Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych w Wielkopolsce znajdują 
się na stronie internetowej www.wir.org.pl
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Walka z ASF coraz trudniejsza
Główny Lekarz Weterynarii po-

twierdził wystąpienie 1800. przypad-
ku wirusa ASF u dzików, jest to już 
923. przypadek w tym roku! Większa 
część padłych dzików znajdowana 
jest w województwie lubelskim, jed-
nakże są także liczne przypadki za-
każonych dzików w woj. mazowiec-
kim.

Wielu rolników zastanawia się 
nad rezygnacją z produkcji trzo-
dy. Tam gdzie ASF występuje ma-
sowo, np. powiecie bialskim w woj. 
lubelskim prawie wszyscy hodow-
cy zlikwidowali hodowlę. Rolnicy 
w strefach z ograniczeniami mają 
poważne problemy ze sprzedażą 
zdrowych świń. Większość zakła-
dów nie jest zainteresowana skupem 
ze stref z ograniczeniami zwierząt, 
mimo iż te przed opuszczeniem go-
spodarstwa są przebadane pod ką-
tem wirusa ASF. Wynika to z obawy 
przed utratą kontrahentów. Dlatego 
Wielkopolska Izba Rolnicza zwróci-
ła się do Ministra Rolnictwa z proś-
bą o wskazanie wyznaczonych uboj-
ni na wypadek pojawienia się przy-
padków choroby na terenie Wielko-
polski, do których rolnicy mogliby 
sprzedać swoje tuczniki.

Obecnie działania Ministerstwa 
Rolnictwa skupiają się na budowie 
płotu wzdłuż granicy z Białorusią 
i Ukrainą. Minister Krzysztof Jur-
giel zapowiada, że prawdopodobnie 
od września rozpocznie się jego bu-
dowa. Wiele osób zastanawia się nad 
sensem wydatkowania 300 mln zł 
na budowę płotu, który nie dość, że 
jest spóźnioną inwestycją, to nie ma 

pewności, czy rzeczywiście poprawi 
sytuację epizootyczną, bo przecież 
wirus zdążył dotrzeć już do woje-
wództwa mazowieckiego. W sytu-
acji obecnej, kiedy środki na wypła-
tę odszkodowań i rekompensat dla 
poszkodowanych hodowców są tak 
ograniczone, rolnicy zostaną pozo-
stawieni sami sobie. Podczas gdy 
u nas, gdzie z miesiąca na miesiąc 
wirus zbiera coraz większe żniwa, 
prowadzi się dyskusję nad etyką od-
strzałów sanitarnych dzików, a rząd 
po 4 latach walki z ASF decyduje się 
dopiero na budowę ogrodzenia na 
wschodniej granicy, świadomi Duń-
czycy już teraz planują zintensyfiko-
wanie odstrzału dzików, a także bu-
dowę płotu na granicy z Niemcami. 
Zachodni sąsiedzi również nie siedzą 
bezczynnie. W celu ograniczenia ry-
zyka szerzenia się afrykańskiego po-
moru świń Niemcy zmniejszają po-
pulację dzików. Motywacją do od-
strzału są premie zachęcające. Do-
datek obejmuje nie tylko odstrzelone 
dziki, ale też dofinansowanie do ko-
rzystania z psa myśliwskiego czy też 
znalezienia martwego dzika i prze-
kazania go do badania. Wysokość be-
nefitów kształtuje się różnie w zależ-
ności od landu, mniej więcej 20–50 € 
za odstrzelone zwierzę.

 W Polsce priorytetem w walce 
z wirusem ASF stała się bioasekura-
cja. Od 28 lutego zaostrzone zasady 
bioasekuracji obowiązują wszystkich 
producentów trzody chlewnej. Wpro-
wadzane przepisy mają za zadanie 
podnieść poziom zabezpieczenia go-
spodarstw, a tym samym zmniejszyć 

ryzyko wystąpienia tej choroby. Ze 
strony Inspekcji Weterynaryjnej za-
powiedziane są kontrole. Szacuje się, 
że inspektorzy odwiedzą ok. 230 ty-
sięcy rolników, a w niektórych przy-
padkach kontrola będzie przepro-
wadzana dwukrotnie. W przypad-
ku stwierdzenia nieprawidłowości 
w zakresie bioasekuracji powiatowy 
lekarz weterynarii będzie wydawał 
decyzje administracyjne nakazujące 
usunięcie uchybień w ciągu 4–5 mie-
sięcy lub będzie nakazywał ubój lub 
zabicie świń i zakazywał ich utrzy-
mywania w gospodarstwie. 

Według projektu zaproponowane-
go przez Ministra Rolnictwa hodow-
cy, którzy otrzymają decyzję powia-
towego lekarza weterynarii o zaka-
zie utrzymywania świń, będą mo-
gli ubiegać się o pomoc finansową 
w ARiMR. Pomoc będzie dotyczyła 
ilości świń utrzymywanych w gospo-
darstwach, ale do ilości nie większej 
niż 50 sztuk – przy stawce pomocy 
0,36 zł za każdy dzień od 1 świni. Re-
kompensaty będą wypłacane w okre-
sie obowiązywania zakazu utrzymy-
wania świń, lecz nie dłużej niż przez 
trzy lata. 

Nowe wymogi bioasekuracji to nie 
tylko problem producentów trzody 
chlewnej, to jednocześnie większa 
ilość pracy dla Inspekcji Weterynaryj-
nej, której nieodłącznym problemem 
funkcjonowania w kraju jest pozyski-
wanie lekarzy weterynarii do pracy.

O tym, że wirus ASF jest poważ-
nym zagrożeniem dla gospodarki ca-
łej Europy świadczy fakt, że 26 mar-
ca odbyła się debata na temat metod 
zwalczania tej choroby, z udziałem 
Vytenisa Andriukaitisa – unijnego 
Komisarza do spraw Bezpieczeń-
stwa Żywności, ministrów UE, Bia-

łorusi, Rosji i Ukrainy. Izby Rolni-
cze reprezentował Prezes Krajowej 
Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmu-
lewicz. Unijny Komisarz do spraw 
Bezpieczeństwa Żywności zazna-
czył, że Bruksela będzie wspierać 
działania kontrolne i badania nad tą 
chorobą. KE zamierza kontynuować 
swoje aktywne działania, aż do cał-
kowitego usunięcia ASF z Europy. 
Priorytetem będą wszelkie działa-
nia mające na celu zwalczenie ASF, 
m.in. audyty, nadzór, zostaną wzmo-
żone kontrole graniczne, biosaseku-
racja i zarządzanie populacją dzików 
oraz promowanie programów pilota-
żowych, wspierających diagnostykę 
ASF. Komisarz Andriukaitis dodał, 
że należy ustalić chronologię postę-
powania kolejnych krajów, aby wirus 
nie rozprzestrzeniał się dalej. W tym 
celu konieczne jest rozwinięcie re-
gionalizacji zwalczania oraz wyko-
rzystanie informacji naukowych 
pochodzących ze służb zajmujących 
się bezpieczeństwem żywności. Ko-
misja Europejska powołała specjal-
ny zespół zajmujący się problemem 
ASF-u, który będzie miał za zada-
nie przeprowadzić legislacje strate-
gii UE i przedstawienie standardów 
europejskich wobec walki z chorobą.

Na temat środków finansowych 
przeznaczonych na zwalczanie ASF 
rozmawiano także 24 marca br. pod-
czas Europejskiego Forum Rolni-
czego w Jasionce k. Rzeszowa. Pol-
ska przedstawiając swoje stanowisko 
podkreśliła, że ze względu na to, iż 
ASF jest problemem międzynarodo-
wym, Komisja Europejska powinna 
bardziej zaangażować się finansowo 
w walkę z nim. Komisarz ds. rolnic-
twa UE Phil Hogan zarzucił jednak 
polskiemu Ministrowi Rolnictwa, że Zmiany w przepisach prawa

Kalendarium zmian w przepisach 
prawa z zakresu rolnictwa i produk-
cji żywności opracowane na dzień 23 
marca 2018 r. od kwietnia do maja br.:

Wchodzą w życie 1.04.2018 r.
 ■Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 
2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia „Krajo-
wego programu zwalczania niektó-
rych serotypów Salmonella w sta-
dach hodowlanych gatunku kura 
(Gallus gallus)” na lata 2017–2019 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 557);
 ■ Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grud-
nia 2017 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie znakowania poszcze-
gólnych rodzajów środków spożyw-
czych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2461).

Zmieniają się 1.04.2018 r.
 ■Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grud-
nia 2016 r. w sprawie wprowadze-
nia „Krajowego programu zwal-
czania niektórych serotypów Sal-
monella w stadach hodowlanych 
gatunku kura (Gallus gallus)” na 
lata 2017–2019 (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 70) w związku z wejściem 
w życie rozporządzenia, o którym 
mowa w pkt. 1 powyżej;
 ■Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grud-
nia 2014 r. w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środ-
ków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 29) w związku z wejściem 
w życie rozporządzenia, o którym 
mowa w pkt. 2 powyżej.

WIR

Zapraszamy do odwiedzin na stronie www.wir.org.pl 
oraz na Facebook
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Nowe Prawo łowieckie 
Po głosowaniu w Sejmie w dniu 

22 marca br. ukształtowane zosta-
ły zapisy w Prawie łowieckim, któ-
re przy braku sprzeciwu Prezydenta 
staną się obowiązujące. Najważniej-
sze rozwiązania:

 ■ zakaz płoszenia zwierząt (poza po-
lowaniami i odłowami) oraz szko-
lenia psów i ptaków łowczych na 
żywych zwierzętach,
 ■możliwość dokarmiania zwierząt,
 ■możliwość używania amunicji oło-
wiowej,
 ■ brak kar za utrudnianie polowania, 
 ■ zakaz polowań zbiorowych w par-
kach narodowych,
 ■ odległość od zabudowań, przy któ-
rej można strzelać to 150 m,
 ■ zakaz udziału w polowaniach dzie-
ci do 18 roku życia,
 ■ osoby, które posiadają pozwolenie 
na broń w celach łowieckich, będą 
miały obowiązek przedstawiania 
raz na 5 lat określonego orzeczenia 
lekarskiego i psychologicznego, 
 ■w rocznym planie łowieckim nie 
będą zamieszczane dane dotyczące 
zranionej, a nieodnalezionej zwie-
rzyny,
 ■możliwość zakazu polowania na 
prywatnym terenie, jeśli jego wła-
ściciel złoży oświadczenie w tej 

sprawie do starosty. Nie będzie na 
tym terenie szacowania strat i wy-
płaty odszkodowań,
 ■ zakaz odstrzałów redukcyjnych 
w formie polowań zbiorowych, po-
lowań z nagonką, polowań z uży-
ciem psów oraz nęcenia zwierząt,
 ■w skład organów Polskiego Związ-
ku Łowieckiego, a także w skład 
zarządu koła łowieckiego lub ko-
misji rewizyjnej może wchodzić 
wyłącznie osoba, która nie była 
skazana prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe lub nie była 
ukarana w postępowaniu dyscy-
plinarnym. Wystąpienie każdej 
z tych przesłanek będzie skutko-
wało niemożnością sprawowania 
określonej funkcji,
 ■w skład organów Polskiego Związ-
ku Łowieckiego, a także w skład 
zarządu koła łowieckiego lub ko-
misji rewizyjnej nie będzie mogła 
wchodzić osoba urodzona przed 
dniem 1 sierpnia 1972 r., która 
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 
do dnia 31 lipca 1990 r. była pra-
cownikiem, funkcjonariuszem 
lub żołnierzem organów bezpie-
czeństwa państwa lub współpraco-
wały z tymi organami, 

 ■Łowczy Krajowy powoływany bę-
dzie przez Ministra Środowiska,
 ■wystąpienie szkód łowieckich bę-
dzie zgłaszane do urzędów gmin,
 ■ szacowanie szkód łowieckich ma 
być wykonywane przez zespół 
składający się z przedstawiciela 
gminy, przedstawiciela zarządcy 
lub dzierżawcy obwodu łowieckie-
go oraz właściciela lub posiadacza 
gruntów rolnych, na terenie któ-
rych wystąpiła szkoda.
Zapisy dotyczące izb rolniczych, 

które znalazły się w znowelizowa-
nym prawie łowieckim:

 ■ przedstawiciel izby rolniczej ma 
być członkiem zespołu do przy-
gotowania projektu uchwały mar-
szałka o podziale na obwody ło-
wieckie,
 ■ rozwiązanie umowy dzierżawy 
obwodu łowieckiego może nastą-
pić po zasięgnięciu opinii Polskie-
go Związku Łowieckiego albo na 
wniosek Polskiego Związku Ło-
wieckiego lub na wniosek właści-
wej izby rolniczej – w przypadku 
nieusprawiedliwionego niezreali-
zowania przez dzierżawcę obwo-
du łowieckiego rocznego planu ło-
wieckiego na poziomie co najmniej 
80% określonej w tym planie mi-

nimalnej liczby zwierzyny grubej 
do pozyskania, w każdym z trzech 
następujących po sobie łowieckich 
lat gospodarczych,
 ■w sporządzaniu inwentaryzacji 
zwierzyny mogą brać udział wła-
ściwi nadleśniczowie Państwowe-
go Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe oraz przedstawiciel 
właściwej izby rolniczej. Dzier-
żawca albo zarządca obwodu ło-
wieckiego zawiadamia właściwych 
nadleśniczych Państwowego Go-
spodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe oraz właściwą izbę rolniczą 
o miejscu i terminie sporządzenia 
inwentaryzacji zwierzyny. Niesta-
wiennictwo przedstawiciela wła-
ściwej izby rolniczej nie wstrzy-
muje sporządzenia inwentaryzacji,
 ■ izba rolnicza opiniuje roczny plan 
łowiecki sporządzany przez dzier-
żawcę obwodu łowieckiego,
 ■ izba rolnicza wydaje opinie w spra-
wie wydzierżawiania obwodów ło-
wieckich,
 ■ członek izby może brać udział 
w postępowaniu odwoławczym 
przy szacowaniu szkód łowieckich, 
na pisemny wniosek członka ko-
misji, która szacowała szkody.

Opracowanie Paweł DOPIERAŁA

udzieloną w ubiegłym roku pomoc 
unijną w wysokości 9,3 mln zł, Pol-
ska wykorzystała w zaledwie 10%.

Z dotychczasowych informacji wy-
nika, że Komisja Europejska przy-
mierza się do odejścia od wyznacza-
nia strefy niebieskiej. W planach jest 
pozostawienie strefy czerwonej i stre-
fy ochronnej żółtej. W przypadku 
wystąpienia ogniska, ograniczenia 
w przemieszczaniu zwierząt przez 
40 dni mają pozostać bez zmian.

W obliczu pogarszającej się sytu-
acji w zakresie występowania ASF 
w Polsce, kiedy eliminowanie wi-
rusa z populacji dzików jest utrud-
nione przez brak szczepionki i brak 
zdecydowanych odstrzałów, co-
raz częściej słyszy się o produkcji 
w kompartmencie. Gdyby przypad-
ki wirusa dotarły do rejonów o du-
żej koncentracji trzody chlewnej, 
jedyną szansą dla sektora wieprzo-
winy byłaby właśnie kompartmen-

talizacja, czyli produkcja zwierząt 
na fermach, które są wolne od okre-
ślonego drobnoustroju, objęte są 
wspólnym systemem bioasekuracji 
oraz nadzorem: monitoringiem kli-
nicznym i laboratoryjnym. Ogniwa-
mi tego sytemu będą nie tylko fer-
my, warchlakarnie i tuczarnie, ale 
również rzeźnie, zakłady mięsne, 
wytwórnie pasz, zakłady utylizacyj-
ne, lekarze weterynarii oraz środ-
ki transportu. Na razie Unia Eu-

ropejska przygotowuje ramy praw-
ne dla takiego rozwiązania, więc 
wejście ich w życie nastąpi dopiero 
w 2021 r. Jak twierdzi prof. Zyg-
munt Pejsak, utworzenie progra-
mu i struktury kompartmentu jest 
przedsięwzięciem bardzo kosztow-
nym, wymagającym dużo determi-
nacji i odpowiedzialności podmio-
tów, które będą go tworzyć.

Opracowanie Maria DERESIŃSKA
(Lit. dostępna u autora)

Zgodnie z zapisami art. 441 Usta-
wy Prawo wodne spółki wodne są 
niepublicznymi formami organiza-
cyjnymi, które zrzeszają osoby fi-
zyczne lub prawne na zasadzie do-
browolności i mają na celu zaspoka-
janie wskazanych przepisami ustawy 
potrzeb w zakresie gospodarowania 
wodami. 

Zadaniami spółek wodnych są 
w szczególności wykonywanie, 
utrzymywanie oraz eksploatacja 

urządzeń, w tym urządzeń wodnych, 
służących do: 

 ■ zapewnienia wody dla ludności, 
w tym uzdatniania i dostarczania 
wody; 
 ■ ochrony wód przed zanieczysz-
czeniem, w tym odprowadzania 
i oczyszczania ścieków; 
 ■melioracji wodnych oraz prowa-
dzenia racjonalnej gospodarki na 
zmeliorowanych gruntach; 
 ■ ochrony przed powodzią;

 ■ odwadniania gruntów zabudowa-
nych lub zurbanizowanych.
Spółki wodne, te które są istotne 

z rolniczego punku widzenia, two-
rzone są głównie w celu melioracji 
wodnych to znaczy odwadniania 
i nawadniania gruntów rolniczych. 
Często również „rolnicze” spółki 
wodne zajmują się małym retencjo-
nowaniem wody, co w sytuacji su-
szy jest przydatne a gdy wody jest 
nadmiar, małe zbiorniki mogą pew-

ne ilości przyjąć, aby pola nie zosta-
ły zalane.

W ramach realizacji swoich zdań 
spółki wodne mogą korzystać z po-
mocy finansowej państwa udzielanej 
w formie dotacji podmiotowej z bu-
dżetu państwa, przeznaczonej na do-
finansowanie działalności bieżącej 
w zakresie realizacji zadań związa-
nych z utrzymaniem wód i urządzeń 

Spółki wodne niby po staremu  
– a jednak po nowemu

> dokończenie na str. 10
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Powiat Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki kształcenia

Ch
od

zi
es

ki 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. H. Cegielskiego w Chodzieży

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież
tel/fax: 67 282 13 69, 67 2810160
zsp_chodziez@wp.pl, www.zsp.chodziez.pl

– Technik mechanik

Cz
ar

nk
ow

sk
o 

–T
rz

ci
an

ec
ki 2. Zespół Szkół Technicznych 

w Trzciance 
ul. 27-go Stycznia 100, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 24 68, tel./fax 67 216 70 28
zst@trzcianka.com.pl, www.zst.trzcianka.com.pl

– Technik architektury krajobrazu

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Trzciance

ul. Sikorskiego 36, 64-980 Trzcianka
tel/fax 67 216 32 87
sekretariat@zsp.trzcianka.com.pl,  
www.zsp.trzcianka.com.pl

– Technik ochrony środowiska

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Józefa Nojego w Czarnkowie

ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 23 27, fax 67 255 23 46
zsp@zspczarnkow.edu.pl, www.zspczarnkow.edu.pl

– Rolnik

G
ni

eź
ni

eń
sk

i 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Gnieźnie

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
tel./fax 61 426 20 73
zsp1gniezno@wp.pl, www.zsp1-gniezno.pl

– Technik agrobiznesu
– Technik architektury krajobrazu
– Technik rolnik
– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

G
os

ty
ńs

ki 6. Zespół Szkół Rolniczych 
w Grabonogu

Grabonóg 63, 63-820 Piaski
tel. 65 573 91 46, 65 573 91 47
fax. 65 573 91 53
sekretariat@grabonog.
www.grabonog.pl

– Technik rolnik
– Technik weterynarii
– Technik architektury
– Technik inżynierii środowiska i melioracji

G
ro

dz
is

ki 7. Zespół Szkół Technicznych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Grodzisku Wlkp.

Kotowo 17, 62-066 Granowo
61 444 54 01 – sek. Grodzisk Wlkp.,   
61 447 20 27 – sek. Kotowo
zst@zst-grodzisk.pl, www.zspkotowo.edupage.org

– Technik rolnik
– Technik architektury krajobrazu

Ja
ro

ci
ńs

ki

8. Zespół Szkół Przyrodniczo-
Biznesowych w Tarcach

Tarce 19, 63-200 Jarocin,
tel./fax. 62 747 24 43, 
tarce@wp.pl, www.tarce.edu.pl

– Technik agrobiznesu
– Technik weterynarii
– Technik architektury krajobrazu
– Technik ochrony środowiska
– Ogrodnik
– Rolnik

Ka
lis

ki 9. Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków
tel. 62 763-40-09
1bud@wp.pl, www.zs1liskow.pl

– Technik architektury krajobrazu
– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Szkoły ponadgimnazjalne kształcące  
w zawodach rolniczych

wodnych, z wyłączeniem zadań, na 
realizację których została udzielona 
inna dotacja. 

Ponadto spółki wodne mogą ko-
rzystać z pomocy finansowej z bu-
dżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego na bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych oraz na finan-
sowanie lub dofinansowanie inwe-
stycji, jako dotacje celowe udzielane 
na podstawie umowy zawartej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego 
ze spółką wodną

Źródłem środków pieniężnych 
niezbędnych do realizacji zadań 
spółki wodnej są:

 ■ składki członkowskie i inne świad-
czenia wynikające ze statutu, uisz-
czane przez członków spółki,
 ■ świadczenie pieniężne podmiotów, 
które korzystają z urządzeń spół-
ki wodnej lub przyczyniają się do 
zanieczyszczania wody, dla któ-
rej ochrony spółka wodna zosta-
ła utworzona – jest ono ustalane 

przez starostę i podlega przymu-
sowemu ściągnięciu w trybie usta-
wy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji,
 ■ świadczenia pieniężne uzyskane 
z działalności prowadzonej przez 
spółkę,
 ■ pomoc finansowa udzielona przez 
państwo w formie dotacji przed-
miotowej z budżetu państwa oraz 
dotacji celowej z budżetu jednost-
ki samorządu terytorialnego prze-
znaczonej na bieżące utrzymywa-
nie wód, urządzeń wodnych oraz 
na finansowanie lub dofinansowa-
nie inwestycji.
Do utworzenia spółki wodnej ko-

nieczne jest:
 ■ pisemne porozumienie co najmniej 
3 osób fizycznych lub prawnych,
 ■ uchwalenie jej statutu przez osoby 
zainteresowane oraz
 ■ dokonanie wyboru organów spółki 
tj. zarządu, komisji rewizyjnej gdy 
spółka liczy więcej niż 10 człon-
ków i ewentualnie innych organów 
przewidzianych w statucie.

Kolejnym krokiem zmierzającym 
do utworzenia spółki jest zatwierdze-
nie przez właściwego miejscowo sta-
rostę jej statutu, co następuje w dro-
dze decyzji. W przypadku niezgod-
ności postanowień statutu z prawem 
starosta wzywa spółkę do ich usunię-
cia. Jeżeli niezgodności nie zostaną 
usunięte, starosta odmawia w dro-
dze decyzji zatwierdzenia statutu. 
Gdy decyzja o zatwierdzeniu statu-
tu uprawomocni się, spółka wodna 
uzyskuje osobowość prawą czyli staje 
się podmiotem, który może nabywać 
uprawnienia, zaciągać zobowiąza-
nia, jak również stroną w postępowa-
niach sądowych.

Po uprawomocnieniu się decyzji 
starosty, zarząd spółki wodnej w ter-
minie 30 dni jest zobowiązany zgło-
sić Wodom Polskim jej utworzenie 
w celu wpisania spółki do systemu 
informacyjnego gospodarowania wo-
dami, a na mocy art. 441 ust. 4 no-
wego Prawa wodnego spółki wodne 
zobowiązane zostały do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, a także do spo-

rządzania sprawozdań finansowych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zgodnie z art. 444 wspomnianej 
już ustawy spółki wodne mogą łą-
czyć się w związki spółek wodnych. 
Do związków spółek wodnych sto-
suje się odpowiednio przepisy doty-
czące spółek wodnych, z tym że pra-
wa i obowiązki przysługujące wobec 
spółek wodnych staroście w stosun-
ku do związków spółek wodnych wy-
konuje wojewoda

Na mocy art. 205 Prawa wodnego 
do utrzymania wodnych urządzeń 
melioracyjnych zobowiązana jest 
spółka wodna, o ile urządzenia te są 
objęte jej działalnością. Jeżeli spółka 
nie wykonuje powyższego obowiąz-
ku, właściwy organ Wód Polskich 
może wydać decyzję ustalającą za-
kres i termin ich wykonania.

Jednak wobec braku przepisu eg-
zekwującego jej wykonalność, wyda-
nie decyzji może nie odnieść pożąda-
nego efektu.

Marta CEGLAREK

> dokończenie ze str. 9
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Powiat Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki kształcenia

Ka
lis

ki

10. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii 
Koszutskiej „Wery” w Liskowie

ul. Leśna 1, 62-850 Lisków
tel. 62 763-40-42, fax 62 763-40-53
zs2liskow@op.pl, www.zs2liskow.republika.pl

– Technik agrobiznesu

11. Zespół Szkół im. Stanisława 
Mikołajczyka w Opatówku

ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek
tel. 62 761-85-40, fax 62 761-92-92
ogrodnik@zsogrodnik.opatowek.pl,  
www.zsogrodnik.opatowek.pl

– Technik ogrodnik
– Technik architektury krajobrazu
– Technik mechanizacji rolnictwa
– Technik agrobiznesu
– Ogrodnik
– Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
– Rolnik
– Pszczelarz
– Rybak śródlądowy

Kę
pi

ńs
ki

12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Kępnie

63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 25
tel. 62 782 99 00
zsz1-kepno@oswiata.org.pl, www.zsp1kepno.cal.pl

– Technik architektury krajobrazu
– Technik ochrony środowiska

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Kępnie

63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 10c
tel./fax 62 782 27 21
zspnr2kepno@wp.pl, lub zspnr2kepno@interia.pl, 
www.zsp2.kepno.pl

– Technik agrobiznesu
– Rolnik

Ko
ls

ki

14. Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Powierciu

Powiercie 31, 62-600 Koło
tel. 63 261 51 97, fax 63 261 52 16
zsp_powiercie@go2.pl, www.powiercie.eu

– Technik architektury krajobrazu 
– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  
– Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 
– Ogrodnik

15. Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. St. 
Staszica w Kościelcu

ul. Koscielna 2, 62-604 Kościelec
tel.: 63 272 28 97, fax: 63 271 63 69
zsrckukoscielec@gmail.com
www.zsrcku-koscielec.pl

– Technik agrobiznesu
– Technik rolnik

Ko
ni

ńs
ki

16. Zespół Szkół Ekonomiczno 
–Usługowych im. Fryderyka 
Chopina w Żychlinie

Żychlin, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto
tel. 63 244 25 53, 63 244 26 63
zseu@konin.edu.pl, www.zychlin.edu.pl

– Technik agrobiznesu
– Rolnik

17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie

ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno
tel./fax. 63 271 40 23, sekretariat: 63 271 40 23
zspsompolno@poczta.onet.pl, 
www.zspsompolno.internetdsl.pl

– Technik ochrony środowiska

Ko
śc

ia
ń-

sk
i

18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Kasprowicza 
w Nietążkowie

ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel  
tel. 65 518 00 27, tel./fax 65 518 96 60
sekretariat@zspnietazkowo.pl,  
www.zspnietazkowo.pl

– Technik rolnik
– Technik architektury krajobrazu
– Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Kr
ot

o-
sz

yń
-

sk
i 19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Józefa Marcińca w Koźminie 
Wielkopolskim

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski
tel/fax 62 721-68 28
sekretariat@zspkozmin.pl, www.zspkozmin.pl

– Technik architektury krajobrazu
– Technik rolnik

M
ię

dz
yc

ho
dz

ki 20. Zespół Szkół Nr 3 
w Międzychodzie

64-400 Międzychód, ul. Dworcowa 24
tel. 95 748 24 78
sekretariatzsrm@poczta.onet.pl  
www.zs3miedzychod.pl

– Technik architektury krajobrazu
– Technik rolnik

21. Zespół Szkół im prof. 
Maksymiliana Siły-Nowickiego 
w Sierakowie

ul. Wroniecka 25, 64-410 Sieraków
tel. 61 295 20 24, fax 61 295 26 12
zssierak@poczta.onet.pl, zs.sierakow.pl

– Technik rolnik
– Technik rybactwa śródlądowego

N
ow

ot
o-

m
ys

ki

22. Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. 
Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Trzciance k/Opalenicy

Trzcianka k/Opalenicy, 64-316 Kuślin, Trzcianka 15a
tel. 61 447 30 32, fax 61 447 31 73
e-mail: szkola@zsrcku.com www.zsrcku.com

– Technik architektury krajobrazu
– Technik rolnik
– Technik hodowca koni
– Technik weterynarii

O
bo

r-
ni

ck
i 23. Zespół Szkół im. Adama 

Mickiewicza w Objezierzu
Objezierze 3, 64-600 Oborniki
tel/fax 61 296-62-76
zs@objezierze.pl, www.zs.objezierze.pl

– Technik rolnik
– Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

O
st

ro
w

sk
i 24. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przygodzicach

ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
tel. 62 733 61 31, 735 00 68, tel/fax. 62 733 61 32
zspcku@poczta.onet.pl, www.zspprzygodzice.com

– Technik agrobiznesu
– Technik rolnik
– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
– Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
– Rolnik

O
st

rz
e-

sz
ow

sk
i 25. Zespół Szkół Nr 2 im. 

Przyjaźni Polsko-Norweskiej 
w Ostrzeszowie

ul. Krańcowa 7, 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 07 75
sekretariat@zs2.ostrzeszow.pl, www.zs2.ostrzeszow.pl

– Technik architektury krajobrazu
– Technik rolnik

Pl
is

ki

26. Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Michała Drzymały 
w Brzostowie

89-350 Miasteczko Krajeńskie
tel/fax 67 287-44-11
brzostowo@wp.pl, www.ckrbrzostowo.pl

– Technik rolnik
– Rolnik
– Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

27. Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Wyrzysku

ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk
tel. 67 286 77 09
zss_sekretariat@poczta.onet.pl, zspwyrzysk.pl

– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Pl
es

ze
w

sk
i

28. Zespół Szkół Przyrodniczo- 
Politechnicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Marszewie

Marszew 22, 63-300 Pleszew
tel/fax 62 742 13 61
szkola@marszew.pl, www.marszew.pl

– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– Technik rolnik
– Technik weterynarii
– Technik architektury krajobrazu
– Technik agrobiznesu
– Technik turystyki wiejskiej
– Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 
– Ogrodnik
– Rolnik
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Po
zn

ań
sk

i

29. Zespół Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie

ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina
tel. 61 813 29 22, fax 61 813 29 22 
zsmosina@powiat.poznan.pl,  
www.zsmosina.powiat.poznan.pl

– Technik architektury krajobrazu

30. Zespół Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy

ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
tel. 61 814 50 27
zsrokietnica@powiat.poznan.pl,  
www.rokietnica.nazwa.pl

– Technik architektury krajobrazu
– Ogrodnik

Ra
w

ic
ki 31. Zespół Szkół Przyrodniczo-

Technicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Bojanowie

ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo
tel. 65 545 62 31, fax 65 545 63 43
zspt@powiatrawicki.pl, www.zsptbojanowo.pl

– Technik rolnik
– Technik agrobiznesu
– Technik weterynarii
– Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Sz
am

ot
ul

sk
i 32. Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach ul. Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29-215-59
zsnr2szamotuly@onet.pl, www.zsnr2-szamotuly.pl

– Technik ochrony środowiska
– Technik rolnik
– Technik architektury krajobrazu
– Technik agrobiznesu

Sł
up

ec
ki 33. Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzałkowie

ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo
tel. 63 275 60 08, fax 63 275 86 70
ckziustrzalkowo@wp.pl, ckziustrzalkowo.pl

– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– Technik architektury krajobrazu 
– Rolnik
– Mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych

Śr
ed

zk
i

34. Zespół Szkół Rolniczych  
im. J. H. Dąbrowskiego w Środzie 
Wielkopolskiej

ul. Kosynierów 2B, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 285 23 28, fax 61 285 22 64
zszsroda@onet.pl, www.zsrsroda.pl

– Technik rolnik
– Technik agrobiznesu
– Technik architektury krajobrazu
– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– Technik ochrony środowiska
– Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Śr
em

sk
i

35. Zespół Szkół Rolniczych 
w Grzybnie

Grzybno 48, 63-112 Brodnica
tel. 61 28 34 814
sekretariat@zsr-grzybno.pl, www.zsr-grzybno.pl

– Technik architektury krajobrazu
– Technik rolnik
– Technik hodowca koni
– Technik agrobiznesu
– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– Technik ochrony środowiska
– Technik weterynarii
– Rolnik
– Ogrodnik

Tu
re

ck
i 36. Zespół Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Praktycznego 
w Kaczkach Średnich

Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek
tel/fax 63 289-84-10
sekretariat@zsrkaczki.edu.pl, www.zsrkaczki.edu.pl

– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

W
ol

sz
ty

ńs
ki 37. Zespół Szkół Rolniczych  

i Technicznych w Powodowie
Powodowo, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 36 75
zsrpowodowo@poczta.onet.pl,  
www.zsritpowodowo.pl

– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– Technik architektury krajobrazu

W
rz

es
iń

sk
i 38. Zespół Szkół Politechnicznych 

im. Bohaterów Monte Cassino we 
Wrześni

ul. Wojska Polskiego 1, 62 – 300 Września
tel. 61 436 05 88, fax 61 436 06 54
sekretariat@zsp.wrzesnia, www.zsp.wrzesnia.pl

– Technik architektury krajobrazu

39. Zespół Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących im. gen. dr 
Romana Abrahama we Wrześni

ul. Kaliska 2a, 62-300 Września
tel. 61 436 05 15, fax 61 436 08 29
sekretariat@zstiowrzesnia.pl, www.zstio-wrzesnia.pl

– Technik weterynarii
– Technik rolnik

W
ąg

ro
w

ie
ck

i 40. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wągrowcu

ul.Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 262-01-08
zsp1wagrowiec@post.pl, www.giganci.pl

– Technik architektury krajobrazu
– Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

41. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Gołańczy

ul. Walki Młodych 35, 62-130 Gołańcz
tel. 67 26 83 156
zsp-golancz@onet.pl, www.zspgolancz.szkolnastrona.
pl

– Technik rolnik

Zł
ot

ow
sk

i 42. Zespół Szkół Rolniczych 
w Złotowie

ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów
tel/fax 67 263-22-31
sekretarz.8marca@ckziu-zlotow.pl, zsr.ckziu-zlotow.pl

– Rolnik
– Technik rolnik
– Technik architektury krajobrazu
– Technik agrobiznesu

Le
sz

no

43. Zespół Szkół Rolniczo- 
Budowlanych im. Synów Pułku 
w Lesznie

ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno
tel. 65 529 94 30, 65 529 97 88
zsrleszno@interbit.pl, www.zsrb.leszno.pl

– Technik rolnik
– Technik architektury krajobrazu
– Technik ogrodnik
– Technik weterynarii
– Rolnik
– Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

M
ia

st
o 

na
 p

ra
w

ac
h 

po
w

ia
tu

: P
oz

na
ń

44. Technikum Inżynierii Środowiska 
i Agrobiznesu w Poznaniu

ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań
tel. 61 846 44 85
sekretariat@zstpoznan.pl, www.zstpoznan.pl

– Technik agrobiznesu
– Technik inżynierii środowiska i melioracji
– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– Technik weterynarii

45. Technikum Architektury 
Krajobrazu - Budowlane 
w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 152, 60-309 Poznań
tel. 61 661 88 88, fax 61 661 88 88
sekretariat@zsb.com.pl, www.zsb.com.pl

– Technik architektury krajobrazu

46. Technikum w Poznaniu ul. Rubież 20, 61-619 Poznań
tel. 61 823 13 41, fax 61 823 13 41
rokietnica.nazwa.pl/poznan

– Technik architektury krajobrazu
– Technik ogrodnik


