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Szanowni Państwo! 

Przed nami piękne i bogate w tradycje Święta Wielkanocne,  

czas otuchy i nadziei,  czas duchowego wzbogacenia dającego radość  

i wiarę w dobrą przyszłość. 

Niech Święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa  

wypełnione będą wzajemną serdecznością,  

niech przy świątecznym stole nie zabraknie nikogo bliskiego,  

a czas ten niech będzie okazją do odpoczynku  
i zebrania sił ma kolejne wyzwania codziennego życia 

życzą 
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Tradycyjna wielkopolska pal-
ma wielkanocna to bukiet gałązek 
wierzby pokrytych tzw. baziami. 
Do gałązek dokłada się dekoracje: 
wstążki z bibuły, kolorowe kwiaty 
oraz zielone gałązki bukszpanu, bo-
rówki, cisu czy wrzosu. Najważniej-
sza jednak jest sama wierzba.

Wierzba to jedno z najbardziej cha-
rakterystycznych dla dawnego wiej-
skiego krajobrazu drzew, mające wie-
le odmian. Wierzby są kuliste, zwisłe, 
kopulaste, mogą być to zarówno wy-
sokie drzewa, jak i krzewy. W polskiej 
kulturze ludowej wierzba ma wiele 
symbolicznych znaczeń, czasem zu-
pełnie skrajnych. Z jednej strony jest 
to drzewo życia, łączone z płodnością 
i siłami witalnymi, z drugiej utożsa-
miane jest również z mocami szatań-
skimi. Wierzby to bardzo wytrzyma-
łe i niewymagające drzewa, rosną na 
podmokłych terenach wzdłuż rzek, 
ale również przy polnych drogach. 
Są odporne na trudne warunki at-
mosferyczne. Kiedy wczesną wiosną 
inne drzewa zaczynają dopiero powo-
li budzić się do życia, wierzby usiane 
są już biało-srebrnymi kuleczkami, 
które przypominają, że już niedługo 
obchodzić będziemy święta Wielkiej 
Nocy. W naszej kulturze to właśnie 
gałązki wierzbowe zastąpiły te oliwne 
i palmowe, którymi mieszkańcy Je-
rozolimy witali Mesjasza na tydzień 
przed Niedzielą Zmartwychwstania.

Tradycje ludowe związane z wierz-
bą są połączeniem wierzeń pogań-
skich i chrześcijańskich. Jednym 
z najbardziej powszechnych zwycza-
jów jest przygotowywanie z wierzbo-
wych gałązek palm wielkanocnych, 

które święcone są w Niedzielę Pal-
mową. Gałązka wierzbowa stała się 
elementem palmy wielkanocnej nie 
tylko ze względu na to, że najwcześ-
niej zakwita, ale również dlatego, że 
według ludowych wierzeń ma ma-
giczną moc – wierzbowe drzewa za-
mieszkują duchy, których zadaniem 
jest opieka nad ludźmi i ich dobyt-
kiem. Wierzbę utożsamiano również 
z płodnością. Pasterze zaganiali swo-
je stada pod wierzby, by zaczerpnę-
ły jej mocy i miały silne potomstwo. 
Stąd też przekonanie, że poświęcone 
i przechowywane w domach, zagro-
dach czy utykane w polach palmy 
wielkanocne zapewnią domostwu 
pomyślność i dostatek. 

Zanim jednak poświęcone palmo-
we gałązki umieszczono w domach, 
służyły jeszcze do innego rytuału. 
Po wyjściu z kościoła wzajemnie 
się nimi uderzano, składając sobie 
przy tym życzenia. Wierzono, że 
smaganie wierzbowymi gałązkami 
pobudzi siły żywotne organizmu 
oraz doda urody i odwagi. Po po-
wrocie z kościoła gospodarz obcho-
dził z palmą domostwo i uderzał nią 
trzy razy z każdej strony, co miało 
uchronić gospodarstwo od klęski 
pożaru, burzy i wiatru. Bicia nie 
szczędzono również gospodarskim 
zwierzętom, które dzięki temu mia-
ły wydać na świat zdrowe potom-
stwo.

W domach poświęcone palmy za-
tykano za święte obrazy, umiesz-
czano je także w budynkach gospo-
darskich, aby chroniły zwierzęta, 
oraz wkładano pod pierwszą skibę 
przeoranej ziemi. Z grubszych ga-
łęzi wyplatano krzyż, który wbity 
w zaoraną ziemię miał zapewniać 
urodzaj i chronić przed klęskami 
żywiołowymi. Wysoki plon miało 
zapewnić również zmieszanie bazi 
z ziarnami do wysiewu.

Wierzba uznawana była również 
za roślinę mającą korzystne właści-
wości lecznicze. Z poświęconych ga-
łązek wydłubywano bazie, które na-
stępnie połykano, co miało ustrzec 
przed bólem gardła, urokami i inny-
mi chorobami, ale również odstra-
szyć złe i nieczyste siły od duszy 
i ciała. Bazie po zasuszeniu i doda-
niu do naparu z ziół miały również 
moc uzdrawiania. Do palm przed 
poświęceniem w kościele doczepia-

no buteleczkę oleju, który zyskiwał 
z kolei moc leczenia ran.

Palma wielkanocna powinna 
być kolorowa jak wiosna i symbo-
lizować nadzieję oraz odradzające 
się z wiosną życie. Oprócz gałązek 
wierzby, na palmowy bukiet składa-
ją się także rośliny wiecznie zielone, 
np.: gałązki tui, świerku, bukszpa-
nu, borówek leśnych lub cisu. Ca-
łość przybierana jest kolorowymi 
wstążeczkami oraz suszonymi lub 
wykonanymi z kolorowej bibuły 
kwiatami. W niektórych regionach 
naszego kraju palmy wielkanocne 
osiągają nawet 2–3 metry wysoko-
ści. Kurpie wierzą, że dzięki dłu-
gim i smukłym palmom ich dzieci 
będą rosły wysokie i proste, więc ro-
bią je nawet 11-metrowe. Kurpiow-
ską palmę stanowi wysoki słup, na 
całej długości ozdobiony zielenią 
i kolorowymi kwiatami z bibuły. 
Na południu Polski palmy robi się 
natomiast z pęków długich prętów 
wierzbowych przewiązanych w kil-
ku miejscach i zwieńczonych tzw. 
czubem, czyli bukietem z koloro-
wych kwiatów, bazi i bukszpanu. 

Wielkanocnej palmy nie wolno 
wyrzucić, można ją jedynie spa-
lić. Zgodnie ze zwyczajem palmy 
pali się w Wielką Sobotę, a popiół 
przechowywany jest do kolejne-
go Popielca, by nim posypać gło-
wy wiernych podczas nabożeństwa. 
W Środę Popielcową także ścina się 
młode gałązki, na kolejną palmę. 
Należy je wstawić do wody, aby do 
Niedzieli Palmowej zdążyły się za-
zielenić.

 WIR
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Palma wielkanocna z wierzbowej gałązki

XVIII edycja konkursu  
„Wielkopolski Rolnik Roku 2018”

Podsumowanie kolejnej edy-
cji konkursu „Wielkopolski Rol-
nik Roku” odbyło się w niedzie-
lę 17 marca 2019 r. na terenie 
Między narodowych Targów Po-
znańskich. W trakcie uroczystej 
gali poznaliśmy nazwiska nomino-
wanych i laureatów tego prestiżo-
wego konkursu.

W tegorocznej edycji nominacją 
do tytułu Wielkopolski Rolnik Roku 
2018 wyróżniono 19 rolników, a spo-
śród nich wybrano 9 najlepszych, 
którzy otrzymali statuetkę Siewcy 
oraz przyznaną przez zarząd woje-
wództwa wielkopolskiego nagrodę 

finansową w wysokości 10 tys. zł. 
Oceniając gospodarstwa, kapituła 
konkursu przyglądała się ich orga-
nizacji, osiąganym efektom ekono-
micznym, perspektywom rozwoju, 
a także infrastrukturze, wyposaże-
niu w niezbędny sprzęt i estetyce 
obejścia.

Tytuł Wielkopolskiego Rolnika 
Roku 2018 otrzymali:

 ■Anna i Karol Hellmannowie – Że-
lichowo, gmina Krzyż Wlkp., po-
wiat czarnkowsko-trzcianecki,
 ■ Joanna i Wojciech Buchwaldowie 
– Antonin, gmina Żerków, powiat 
jarociński,

 ■Arleta i Zbigniew Nowaccy – 
Ociąż, gmina Nowe Skalmierzyce, 
powiat ostrowski,
 ■Beata i Lucjan Rogasiowie – Wrzą-
ca Wielka, gmina Koło, powiat 
kolski,
 ■Barbara i Ryszard Kacperkiewi-
czowie –Nowa Kakawa, gmina 
Godziesze Wielkie, powiat kali-
ski,
 ■Regina i Lech Studniewscy – Gu-
tów, gmina Ostrów Wielkopolski, 
powiat ostrowski,
 ■Magdalena i Mateusz Pilchowie 
– Pamiątkowo, gmina Szamotuły, 
powiat szamotulski,

 ■Beniamin, Aleksandra i Mariusz 
Pietruszkowie – Studzieniec, gmi-
na Chodzież, powiat chodzieski,
 ■Katarzyna i Paweł Walkowiakowie 
– Włoszakowice, gmina Włoszako-
wice, powiat leszczyński.
W gronie nominowanych znaleźli 

się także:
 ■Katarzyna i Roman Barlikowie – 
Dąbki, gmina Wyrzysk w powiecie 
pilskim,
 ■ Justyna i Jacek Bednarkowie – Ka-
tarzynowo, gmina Jutrosin w po-
wiecie rawickim,
 ■Michał Stolaś – Żołędnica, gmina 
Rawicz, powiat rawicki,
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Wielkopolska Izba Rolnicza za-
kończyła XII edycję forów rolni-
czych. Ramowa tematyka dotyczyła: 

 ■ działań uruchamianych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020,
 ■ działalności KOWR oraz możli-
wości zagospodarowania nierucho-
mości z zasobu Skarbu Państwa,
 ■ zmian w ustawie Prawo wodne 
oraz programu działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych oraz za-
pobieganiu dalszemu zanieczysz-
czeniu,
 ■ sytuacji na rynku trzody chlewnej, 
w tym bioasekuracji i zagrożenia 
wirusem ASF,
 ■ zwiększenia wykorzystania kra-
jowego białka paszowego, w tym 
promocja uprawy soi non GMO,

 ■ omówienia zadań instytucji dzia-
łających w otoczeniu rolnictwa na 
rok 2019,
 ■ omówienia ustawy o kołach gospo-
dyń wiejskich i proponowanego 
wsparcia ich działalności,
 ■ promocji kuchni regionalnej i pol-
skiego dziedzictwa kulinarnego,
 ■ rachunkowości w rolnictwie, 
w tym rozliczenia VAT,

 ■ usług finansowych dla rolnictwa, 
w tym kredytów preferencyjnych,
 ■ rozpowszechniania informacji 
o procedurze i wyborach do izb 
rolniczych, które odbędą się 
w 2019 roku.
Każdy powiat dostosował tematy-

kę do specyfiki swojego rejonu. Za-
gadnieniami, które przewijały się 
na każdym spotkaniu, były: trud-

na sytuacja na rynku trzody chlew-
nej, zapobieganie rozprzestrzenia-
niu się ASF, odstrzał dzików. W su-
mie w 12 forach uczestniczyło około 
1500 osób.

25.02.2019 r., Rakoniewice, 
powiaty: grodziski, 

nowotomyski 
Wspomniano o ustawie i reje-

stracji kół gospodyń wiejskich oraz 
zwrócono uwagę na zmiany dotyczą-
ce obszarów ONW. Następnie wy-
stąpili przedstawiciele Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, któ-
rzy przybliżyli założenia kampanii 
informacyjnej „Polska smakuje”. 
Akcja ma na celu promocję polskiej 
żywności i lokalnych producentów. 
Ponadto omówiono pokrótce grunty 
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 ■Elżbieta i Stanisław Błaszkowiako-
wie – Lipka, gmina Szczytniki, po-
wiat kaliski,
 ■Mirosława i Jerzy Karowski – Nie-
żychowo, gmina Białośliwie, po-
wiat pilski,
 ■Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy – 
Lisiec Wielki, gmina Stare Miasto, 
powiat koniński,
 ■Magdalena i Roman Nowakowie 
– Rogowo, gmina Krobia, powiat 
gostyński, 
 ■ Izabela i Aleksander Ofierscy – 
Książenice, gmina Grabów nad 
Prosną, powiat ostrzeszowski,
 ■Ewa i Przemysław Wolińscy – To-
niszewo, gmina Wągrowiec, po-
wiat wągrowiecki,

 ■Teresa i Roman Żymełkowie – 
Ostrówiec, gmina Kępno, powiat 
kępiński.
Gratulacje wyróżnionym rolni-

kom złożył prezes WIR Piotr Wal-
kowski, który wręczył wszystkim 
nominowanym medal 100-lecia po-
lonizacji izb rolniczych.

Poseł do Parlamentu Europej-
skiego Andrzej Grzyb wręczył na-
grody przyznane przez przewod-
niczącego Komisji Rolnictwa Par-
lamentu Europejskiego Czesława 
Siekierskiego dla Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, wicemar-
szałka województwa wielkopolskie-
go Krzysztofa Grabowskiego oraz 

Loży Laureatów Nagrody Gospo-
darczej Województwa Wielkopol-
skiego.

Ponadto Andrzej Grzyb wręczył 
także trzem gospodarstwom na-
grody przyznane za proekologicz-
ną postawę i innowacyjne rozwią-
zanie w gospodarstwach rolnych. 
Nagrodę tę otrzymali: Teresa i Ro-
man Żymełkowie, Barbara i Ry-
szard Kacperkiewiczowie oraz Mi-
chał Solaś.

Podczas uroczystej gali wystąpił 
zespół wokalny Quiet Voices, który 
wykonał covery piosenek z lat 70. 
i 80. oraz zespół Czerwone Gitary.

Organizatorem konkursu promu-
jącego gospodarczych i przedsię-

biorczych rolników z Wielkopolski 
jest samorząd województwa wiel-
kopolskiego. Uczestników konkur-
su oceniała kapituła, w skład której 
wchodzą m.in. profesorowie, rolnicy 
– laureaci poprzednich edycji, a tak-
że przedstawiciel konwentu staro-
stów. 

Partnerem konkursu jest m.in. 
Wielkopolska Izba Rolnicza. Rady 
powiatowe WIR rekomendują kan-
dydatury rolników do tego tytułu 
oraz organizują wyjazdy delegacji 
na uroczystość wręczenia nagród, 
ponadto w pracach kapituły konkur-
su uczestniczył prezes WIR Piotr 
Walkowski.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Nominowani i laureaci konkursu otrzymali medale 100-lecia polonizacji izb rolniczych, które wręczył prezes WIR Piotr Walkowski

Wielkopolskie fora rolnicze 2019 (cz. II)

> dokończenie na str. 4

Spotkanie w Rakoniewicach
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z KOWR przeznaczone na przetargi 
w powiatach grodziskim i nowoto-
myskim. Powiatowy lekarz wetery-
narii w Grodzisku Wielkopolskim 
zwrócił uwagę przede wszystkim na 
działania zapobiegawcze przeciwko 
ASF. Dużo emocji wzbudziło poru-
szenie tematu uboju z konieczności. 
Podkreślono, że to rolnik jest od-
powiedzialny za zwierzę, które do-
znało urazu, i od niego zależy, czy 
będzie działał zgodnie z przepisa-
mi. Zbigniew Zieliński, przewod-
niczący zarządu okręgowego PZŁ 
w Poznaniu, poruszył temat dzików 
i odpowiedzialności za szkody, któ-
re to zwierzęta wyrządzają. Wspo-
mniano również o tym, że w naj-
bliższym czasie zostanie sporządzo-
na inwentaryzacja oraz łowieckie 
plany roczne. Mirosław Żółtański, 
przedstawiciel Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska, przybliżył terminy 
stosowania nawozów. Tutaj też wy-
wiązała się dyskusja na temat prze-
chowywania obornika oraz zabez-
pieczenia kiszonek.

26.02.2019 r. Środa Wlkp., 
powiat średzki

Podczas dyskusji zostały poruszo-
ne m.in. tematy poświęcone działal-
ności służb weterynaryjnych, które 
wzbudziły duże kontrowersje wśród 
zgromadzonych rolników. Pojawiły 
się również zarzuty ze strony rolni-
ków pod adresem myśliwych i strony 
rządowej. Kontrowersje wywołały: 
polityka rządu w sprawie ASF, któ-
ra przyniesie najwięcej strat w Wiel-
kopolsce, bo tu jest największa skala 
produkcji (należy podjąć pilne dzia-
łania w celu poprawy sytuacji na ryn-
ku trzody, o której się mówi od daw-
na przy różnych spotkaniach), postę-
powanie myśliwych odnośnie do pla-
nów prowadzenia odstrzałów (zagro-
żeniem staje się coraz większa liczba 
wilków pojawiających się coraz bliżej 
gospodarstw, a bobry robią ogromne 
spustoszenia) oraz polityka rządu do-
tycząca polskiej żywności w marke-
tach (w tym jej znakowania). Rolnicy 
zostali również zapoznani z działa-
niami w ramach PROW na lata 2014–
2020. Uwagi rolników dotyczyły 
braku informacji ze strony ARiMR 
w stosunku do banków w sprawie 
kredytów suszowych o oprocento-
waniu wynoszącym 0,5%, o których 
w mediach informował minister rol-
nictwa Krzysztof Ardanowski. Dzia-
łania KRUS przedstawił kierownik 
Marek Wieland. Rolnicy zgłaszali 
uwagi do ustawy dotyczącej rolni-
czego handlu detalicznego, która ich 
zdaniem jest niedopracowana. Aby 

produkować ser czy wędliny, należy 
zgromadzić tony dokumentów z róż-
nych instytucji i wydać  duże pienią-
dze – to na pewno nie jest wsparcie 
małych gospodarstw.

05.03.2019 r., Starężyn, 
powiat wągrowiecki

Duże zainteresowanie wzbudził 
temat terminu wyborów do izb rol-
niczych. Bogdan Fleming podkre-
ślił, że rolnicy są powiadamiani 
o terminach wyborów m.in. przez 
KRUS. Poza tym wybory przypada-
ją w niedzielę i jego zdaniem każdy 
zainteresowany rolnik w taki dzień 
jest w stanie wygospodarować kilka 
chwil na głosowanie. Te argumen-
ty nie przekonały jednak obecnych, 
którzy woleliby, żeby wybory do izb 
przeprowadzone były na przełomie 
czerwca i lipca. Gospodarowanie 
nieruchomościami Skarbu Państwa 
na terenach powiatu wągrowieckie-
go omówiła Małgorzata Lewandow-
ska-Baranowska, przypominając 
procedury przetargowe oraz fakt, że 
do 2021 r. sprzedaż gruntów rolnych 
jest ograniczona do obszaru 2 ha. 
Podczas dyskusji na ten temat nie-
którzy rolnicy stwierdzili, że przy-
jęte przez KOWR procedury jeszcze 
do końca nie eliminują przypadków 
dzierżaw i zakupów gruntów przez 
pseudorolników. Największym zain-
teresowaniem cieszył się wśród przy-
byłych rolników temat uboju domo-
wego, czyli uboju na użytek własny. 
Hodowca świń, kóz, owiec i cieląt do 
6. miesiąca ich życia może dokonać 
uboju samodzielnie, jeśli wcześniej 
przeszedł odpowiednie przeszkole-
nie. Może też zlecić ubój wykwali-
fikowanemu rzeźnikowi. Musi zgło-
sić ubój do ARiMR i – w przypadku 
uboju poza rzeźnią – do PIW. Odpa-
dy poubojowe należy przekazać do 
utylizacji. Jarosław Paterka, kierow-
nik oddziału PIORIN w Wągrowcu, 

skupił uwagę słuchaczy na wymogu 
przechowywania etykiet i faktur na 
zakup materiału siewnego oraz na 
niebezpieczeństwie, na jakie naraża-
ją się rolnicy kupujący środki ochro-
ny roślin z niepewnego źródła, np. 
na targach, „z bagażnika”, przez In-
ternet – od nieznanego sprzedawcy. 
Przypomniał również o aktualizacji 
badań urządzeń, okresowych szkole-
niach chemizacyjnych i obowiązku 
rejestracji producentów ziemniaka.

12.03.2019 r., Mieleszyn, 
powiat gnieźnieński 

Prezes WIR Piotr Walkowski po-
ruszył temat nowych przepisów do-
tyczących programu azotanowego 
oraz prawa wodnego. Podzielił się 
informacją o zmianach w ustawie ło-
wieckiej dotyczących m.in. opinio-
wania przez WIR rocznych planów 
łowieckich. Adam Kwapich, kierow-
nik BP ARiMR w Gnieźnie, w swo-
im wystąpieniu zaapelował o składa-
nie do 14 marca 2019 r. oświadczeń 
potwierdzających brak zmian we 
wnioskach o dopłaty bezpośrednie 
w stosunku do roku poprzedniego. 
Przekazał informacje o aktualnych 
programach oraz stanie realizacji 

wypłat za dopłaty bezpośrednie czy 
pomocy de minimis. Elżbieta Ilska, 
zastępca dyrektora ARiMR z po-
wiatu gnieźnieńskiego, poinformo-
wała, że powiat ten jest drugim pod 
względem wypłaconych zaliczek fi-
nansowanych z dopłat obszarowych 
z funduszy Unii Europejskiej. Kie-
rownik PIORiN Ewa Korczyńska-
-Skowron przypomniała o wymo-
gu rejestracji gospodarstw rolnych, 
które zajmują się sprzedażą bezpo-
średnią ziemniaków, oraz przypomi-
nała o konieczności ukończenia lub 
odnowienia kursów ochrony roślin. 
O bieżących zadaniach oraz naj-
ważniejszych kwestiach związanych 
z funkcjonowaniem ODR w Gnieź-
nie opowiedział kierownik Zbigniew 
Bręklewicz. Przedstawiciele KOWR, 
na czele z dyrektorem Bogdanem 
Flemingiem, przekazali informacje 
dotyczące najbliższych przetargów 
na dzierżawę gruntów rolnych, któ-
re znajdują się w obrębach miejsco-
wości: Zdziechowa, Mączniki, Obo-
ra, Borzątew Świątniki Wielkie oraz 
Strzyżewo Kościelne. 

20.03.2019 r., Sławsk,  
powiat koniński 

Omówiono program działań doty-
czący zmniejszania zanieczyszczenia 
wód azotanami. Wyjaśnione zostały 
cele i zadania programu oraz obo-
wiązki, które program nakłada na 
rolnika. Powiatowy lekarz weteryna-
rii omówił m.in. zasady bioasekura-
cji w gospodarstwie rolnym w zakre-
sie ochrony przed ASF. Choroba po-
jawiła się już w odległości 100 km od 
granic powiatu konińskiego, dlatego 
należy zwracać szczególną uwagę na 
ochronę stad przed możliwością za-
każenia. Problemem, który pojawił 
się w ostatnim czasie, jest sposób po-
stępowania ze zwierzętami pourazo-
wymi. W trakcie dyskusji rolnicy za-
dawali pytania, na które odpowiadali 
głównie zgromadzeni na sali posło-
wie. Dotyczyły tematów, takich jak:
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Spotkanie w Środzie Wielkopolskiej

Spotkanie w Sławsku

> dokończenie ze str. 3
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 ■uproszczenie norm wysiewu i do-
stosowanie terminów wysiewu na-
wozów do polskich warunków oraz 
wprowadzenie ułatwień w prowa-
dzeniu dokumentacji nawozowej,
 ■ zrównanie statusu rolnika pro-
wadzącego działy specjalne pro-
dukcji rolnej z rolnikiem prowa-
dzącym tradycyjne gospodarstwo 
rolne,

 ■ podjęcie działań w celu zwiększe-
nia opłacalności produkcji trzody 
chlewnej poprzez ograniczenie im-
portu mięsa i zwiększenie ekspor-
tu naszego mięsa na nowe rynki,
 ■ ujednolicenie rzeczywistego (real-
nego) obliczania dochodowości go-
spodarstw rolnych, aby była jedna-
kowa dla wszystkich zainteresowa-
nych instytucji,

 ■problemu z zalegającą folią po 
sianokiszonkach, której nikt nie 
chce odbierać, co za 2–3 lata wy-
woła duży problem środowisko-
wy,
 ■OSP – wysokie koszty energii oraz 
utrudnienia związane z organiza-
cją imprez,
 ■ emerytury rolnicze – dlaczego 
prawo do emerytury rolniczej jest 

uzależnione od pozbycia się przez 
rolnika jego własności,
 ■ zakaz budowania obiektów rolni-
czych na niektórych terenach na-
leżących do gminy Golina,
 ■ rozbieżności w cenach nawozów 
między jesienią a wiosną,
 ■ sprawa wymiany pokryć dacho-
wych z eternitu itp.

 WIR

Nowoczesne technologie energetyczne 
szansą dla rolników?

Polska stoi przed wyzwaniem 
wypełnienia zobowiązania do za-
pewnienia udziału energii odna-
wialnej w strukturze krajowego 
wytwarzania energii elektrycznej. 
Nowoczesne technologie biomaso-
we i biogazowe nie tylko wspiera-
ją wypełnienie tego zobowiązania 
– są również szansą rozwoju dla 
rolnictwa. Wykorzystując pozosta-
łości z produkcji rolnej, takie jak 
słoma czy substrat pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego, wytwa-
rzają czystą energię, zapewniając 
jednocześnie rolnikom stabilne 
przychody. 

Słoma jako źródło energii
Próby wykorzystania słomy jako 

paliwa były już w Polsce podejmo-
wane. Dotychczas jednak nie uda-
wało się wdrożyć technologii, któ-
ra pozwalałaby wykorzystywać czy-
stą, suchą słomę (bez domieszek 
czy przetwarzania) w elektrowniach 
i elektro ciepłowniach o mocach 
większych niż 20 MW. 

Technologia sprowadzona do Pol-
ski przez norweską firmę TergoPo-
wer to najnowocześniejsze rozwiąza-
nie do produkcji energii elektrycz-
nej i cieplnej wykorzystujące słomę 
jako paliwo. Opracowała ją i wdro-
żyła duńska firma BWSC. Nie jest 
to jednak instalacja eksperymental-
na. Tylko w Europie z powodzeniem 
funkcjonuje kilka takich elektrowni 
i elektrociepłowni, m.in. w Wielkiej 
Brytanii i Danii. Paliwo podstawo-
we stanowi w nich wysuszona sło-
ma: zbożowa, kukurydziana, rze-
pakowa oraz słoma roślin energe-
tycznych. Paliwem uzupełniającym 
– w przypadku ewentualnych przej-
ściowych niedoborów słomy – będą 
wyłącznie zrębki drzewne pocho-
dzenia leśnego.

Instalacje TergoPower są zasila-
ne słomą pozyskiwaną od rolników 
w promieniu 80–100 km. System 
podajników dostarczających paliwo 

do kotła jest dostosowany do przyj-
mowania sprasowanych kostek typu 
Heston. 

Sprasowana słoma jest zbierana 
z pól i transportowana do magazy-
nów pośrednich, zwykle z wykorzy-
staniem dużych ciągników z przy-
czepą. W kolejnym etapie biomasa 
transportowana jest do magazynu 
zlokalizowanego przy elektrowni 
ciężarówkami dostosowanymi do 
przewozu słomy zabezpieczonymi 
przed śmieceniem i pyleniem. 

Do przygotowania bel słomy w od-
powiednim kształcie i o odpowied-
niej wadze oraz zgniocie niezbędne 
jest właściwe zaplecze techniczne 
w postaci ciągników i pras. Planu-
jąc inwestycje w Polsce, TergoPower 
organizuje również system wspar-
cia ułatwiający rolnikom dostęp do 
takich specjalistycznych urządzeń. 
Firma podpisuje z rolnikami długo-
terminowe umowy z gwarancją od-
bioru słomy, które mogą nawet sta-
nowić zabezpieczenie w bankach.

Organizując system dostaw sło-
my do planowanych elektrowni 
i elektrociepłowni, TergoPower ści-
śle współpracuje ze środowiskiem 
rolników. Konsultacje prowadzone 
są m.in. po to, aby uniknąć konkuro-
wania z innymi sektorami produkcji 
rolnej. Słoma do elektrowni ma po-
chodzić z nadwyżek oraz z rozwija-
nych przy współpracy z firmą upra-
wy roślin energetycznych stanowią-
cych szansę na dodatkowy przychód 
dla dostawców. Firma szacuje, że za-
kupy słomy do elektrowni to kilka-
dziesiąt milionów złotych rocznie, 
które zostaną w regionie i będą napę-
dzać lokalną gospodarkę. 

Nowoczesne instalacje 
biogazowe

Zakupy słomy to niejedyny obszar 
współpracy z rolnikami i producen-
tami rolnymi, jakie planuje Tergo-
Power w Polsce. Firma przygotowu-
je projekty wykorzystania odpadów 

z produkcji rolnej i przemysłu rolno-
-spożywczego do produkcji biogazu. 

Biogazownie są coraz bardziej do-
cenianym źródłem energii OZE. 
Oprócz tego, że są stabilnym źró-
dłem energii (w przeciwieństwie do 
instalacji fotowoltaicznych i wiatra-
ków), korzystnie wpływają również 
na środowisko naturalne poprzez 
utylizację odpadów, m.in. z hodowli 
zwierząt (gnojowica). Eliminują przy 
tym uciążliwości odorowe, zmniej-
szają ryzyko zanieczyszczenia gleby, 
wód gruntowych i wód powierzch-
niowych. Biogazownie ograniczają 
również emisję metanu, który jest 
jednym z gazów wpływających na 
efekt cieplarniany. 

Praca biogazowni zlokalizowanej 
przy dużych farmach hodowlanych to 
nie tylko pozytywne efekty środowi-
skowe, lecz również poprawa jakości 
życia na terenach sąsiadujących i po-
wstanie nowych miejsc pracy w re-
gionie. A dla rolnika czy hodowcy – 
dodatkowe źródło dochodów.

Rośliny energetyczne  
– szansa na dywersyfikację 

upraw
Poza słomą zbożową, kukurydzia-

ną czy rzepakową, stanowiącą pro-
dukt uboczny w uprawach roślin, 
w instalacjach TergoPower może być 
wykorzystywana także słoma z roślin 
energetycznych, przede wszystkim 
z sorgo. Roślina ta może być upra-
wiana na glebach niższej klasy i daje 
szansę na ich zagospodarowanie 
i zwiększenie przychodów rolników. 

Wysokie na blisko 6 metrów po 
zaledwie czterech miesiącach wzro-
stu sorgo energetyczne to źródło wy-
sokowydajnej i taniej biomasy. Przy 
uprawie stosuje się te same maszy-
ny co przy uprawie kukurydzy, jest 
ono odporne na powalanie i dosko-
nale plonuje na gruntach klas III–V. 
W przeciwieństwie do innych roślin 
energetycznych (jak np. wierzba) jest 
neutralne dla gleby i w kolejnym se-

zonie na tym samym terenie można 
uprawiać inne nasadzenia.

Na przełomie 2017 i 2018 roku fir-
ma TergoPower zainicjowała projekt 
badawczy, którego celem było zbada-
nie możliwości zabezpieczenia do-
staw paliwa dla przyszłych inwesty-
cji słomą sorgo. 

Zrealizowano następujące etapy 
projektu:

a) rozpoznanie plenności roślin 
energetycznych sorgo, odmian ma-
cierzystych amerykańskiej firmy na-
siennej uchodzącej za lidera w bran-
ży – na obszarze południowo-za-
chodniej Wielkopolski oraz w pół-
nocnej części Dolnego Śląska;

b) przeprowadzenie zbioru bioma-
sy sorgo i transportu na miejsce skła-
dowania;

c) dosuszenie i ułożenie w stogi 
słomy sorgo;

d) badanie parametrów składo-
wanej słomy sorgo przy wsparciu 
najlepszych laboratoriów w Polsce 
(wilgotność, wartość opałowa, stra-
ty na wadze, parametry chemiczne) 
w trakcie blisko rocznego składowa-
nia.

W lutym 2018 roku przeprowadzo-
no analizę lokalizacyjną dla plantacji 
sorgo z uwzględnieniem warunków 
klimatyczno-pogodowych, areału (do 
5 ha) i bonitacji gruntów (IV i V kla-
sa), dostępności dróg transporto-
wych oraz zabezpieczenia w zasoby 
ludzkie i materiałowe. Z kilkunastu 
analizowanych lokalizacji wytypo-
wano trzy: Wilkowice, gmina Lipno 
(plantacja LIPNO); Wrotków, gmi-
na Koźmin Wielkopolski (plantacja 
MOKRONOS); Włodków, gmina 
Góra (plantacja GÓRA).

W celu wykonania rzetelnego pro-
jektu badawczego o ściśle określo-
nych założeniach zawarto umowy 
z plantatorami, w których określono 
założenia agrotechniczne prowadze-
nia upraw, karty polowe oraz harmo-

> dokończenie na str. 6
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nogram rzeczowo-finansowy. Mate-
riał siewny został zakupiony i dostar-
czony przez TergoPower. 

Zgodnie z zapisami w umowach, 
8 maja 2018 roku przystąpiono do 
wysiewu nasion sorgo przygotowa-
nych przez amerykańskiego produ-
centa na plantacji LIPNO, a 14 maja 
2018 roku na plantacji MOKRO-
NOS. 4 czerwca 2018 roku wysiano 
nasiona na plantacji GÓRA. Termi-
narz wysiewu nasion został zapla-
nowany z uwzględnieniem zaleceń 
agrotechnicznych, w tym uniknię-
cia przymrozków, a w szczególności 
wymogów nagrzania się gruntów 
ornych do stabilnej temperatury 
10°C.

W ramach stałego monitoringu 
przyjęto zasadę cyklicznego wizyto-
wania plantacji, a także natychmia-
stowej interwencji w przypadku za-

sygnalizowania przez plantatora za-
grożeń w ich rozwoju. 

Na potrzeby raportu końcowego 
sporządzono zestawienie porównaw-
cze stanu zachowania poszczegól-
nych plantacji. Głównymi parame-
trami oceny porównawczej raporto-
wanego okresu były: data wysiewu 
roślin, faza rozwoju liści, wysokość 
roślin, średnia waga jednostkowa, 
szacunkowa sucha masa (wilgot-
ność). 

Przygotowywany raport końco-
wy z realizacji projektu badawcze-
go uwzględnia także uwarunkowa-
nia klimatyczne, które miały zna-
czący wpływ na plonowanie sor-
go. W 2018 roku wiosna w Polsce, 
zwłaszcza w rejonie założonych plan-
tacji, charakteryzowała się niskim 
poziomem opadów, wręcz tzw. suszą 
rolniczą. W połowie czerwca ub.r. 
niedobory opadów szacowano na 
250 mm/m2. 

Niekorzystny bilans wodny oraz 
bardzo wysokie temperatury, oscy-
lujące w granicach 30°C w cieniu, 
jako nieodłączne wskaźniki suszy 
rolniczej, nie wpłynęły ujemnie na 
rozwój roślin na plantacjach. Nie 
stwierdzono występowania insektów 
czy chorób grzybowych, co wskazu-
je na odporność nasion przygotowa-
nych przez producenta. Nie stwier-
dzono także szkód w uprawach spo-
wodowanych przez dziki czy inne 
zwierzęta leśne.

Założenia programu badawcze-
go zostały potwierdzone również 
w części rozpoznania plenności sor-
go energetycznego, co pozwala re-
komendować tę roślinę do upraw na 
skalę przemysłową. Istotny jest tak-
że aspekt rentowności tej uprawy. 
Przyjmując plonowanie na poziomie 
130 ton z hektara oraz biorąc pod 
uwagę koszty prowadzenia upraw, 
zbioru i transportu, sorgo jest dosko-

nałym materiałem na paliwo w pro-
dukcji energii elektrycznej, cieplnej 
i biogazu, biorąc pod uwagę bezpie-
czeństwo i stabilność jego produkcji, 
jak i aspekty ekonomiczne.

Dodatkowym efektem prowadze-
nia upraw eksperymentalnych było 
zakiszenie części plantacji w celu po-
twierdzenia przydatności rośliny sor-
go zarówno do celów paszowych, jak 
i również jako wsad do biogazowni. 
Obie próby zakończyły się sukcesem, 
a procesy dalszego kiszenia są regu-
larnie monitorowane przy wsparciu 
renomowanych laboratoriów. 

Projekt plantacji badawczych bę-
dzie kontynuowany na terenie Wiel-
kopolski w sezonie 2019/2020, co po-
zwoli przetestować kolejne odmiany 
sorgo oraz specjalistyczne maszy-
ny do jego zbioru i suszenia z za-
miarem wykorzystania zbelowanej 
słomy jako paliwa w elektrowniach 
i elektro ciepłowniach.  WIR

> dokończenie ze str. 5

II edycja Wielkopolskiego Święta Soi  
– upowszechnianie uprawy soi  
w południowej Wielkopolsce

Gospodarstwo rolne Jana Chlasty 
z Nowych Skalmierzyc przy współ-
pracy z Wielkopolską Izbą Rolni-
czą przygotowuje się do organiza-
cji w bieżącym roku drugiej edycji 
Wielkopolskiego Święta Soi. Głów-
nym założeniem projektu jest pro-
mowanie uprawy odmian tej cennej 
rośliny białkowej bez modyfikacji ge-
netycznej oraz w zgodzie z zasadami 
integrowanej ochrony roślin. Wła-
ściciele gospodarstwa zwracają też 
wielką uwagę na efekty ekonomicz-
ne swojej działalności, dlatego zakła-
dają promocję odmian najlepiej plo-
nujących w warunkach południowej 
Wielkopolski. Gospodarstwo pro-
wadzi pełną dokumentację (w tym 
multi medialną) dotyczącą prac tech-
nologicznych w poszczególnych fa-
zach rozwoju roślin.

W 2018 r. w gospodarstwie upra-
wiano sześć odmian soi, a produk-

cja prowadzona była bez użycia che-
micznych środków ochrony roślin. 
Zaawansowane zabiegi agrotech-

niczne pozwoliły na osiągnięcie plo-
nów zaprezentowanych w poniższej 
tabeli.

Zbioru plonu z poletek dokonano 
7 września 2018 r. kombajnem. Ca-
łość zbioru była ważona oddzielnie 
z każdego poletka z dokładnością do 
1 kg. Wszystkie odmiany były w peł-
ni dojrzałe, a omłot odbywał się przy 
pięknej słonecznej pogodzie.

W bieżącym roku Jan Chlasta 
wysieje aż 17 odmian soi na blisko 
12 ha gruntów ornych. Organiza-
torzy Wielkopolskiego Święta Soi 
planują udostępnienie poletek de-
monstracyjnych przez cały okres 
wegetacji. Zaplanowana jest także 
konferencja dotycząca pozyskiwa-
nia białka krajowego jako kompo-
nentu pa szowego dla zwierząt, któ-
ra odbędzie się w czerwcu. Ponad-
to w dniach 6–8 września odbędą 
się obchody Wielkopolskiego Świę-
ta Soi skierowane do uczniów szkół 
średnich, rolników, przedstawicieli 
świata nauki z dziedziny rolnictwa 
oraz doradców rolniczych. W pro-
gramie święta soi zaplanowane są 
m.in. wykłady na temat technologii 
uprawy soi i demonstracje zabiegów 
agrotechnicznych oraz pokazy prac 
przy zbiorze soi. 

Informacje w tym temacie będą 
na bieżąco publikowane na stronie 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w za-
kładce Wielkopolskie Święto Soi. 

 WIR

Plonowanie odmian soi w gospodarstwie J. Chlasty z Nowych Skalmierzyc w 2018 r.
Odmiana soi Powierzchnia poletka [ha] Zbiór z poletka [t] Plon w przeliczeniu [t/ha]

Abelina 0,12 0,315 2,63
Merlin 0,12 0,380 3,17
SG Anser 0,12 0,320 2,70
Aldana 0,08 0,200 2,50
Augusta 0,08 0,165 2,10
Erika 0,08 0,205 2,56
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Refleksje o smaku
W poszukiwaniu doskonałości 

i perfekcyjnej umiejętności obrób-
ki najdelikatniejszych darów natury 
i polisensorycznej oceny kompozy-
cji smakowej, tak często niezauwa-
żanych w naszym otoczeniu, chciał-
bym zwrócić uwagę na nieprzetwo-
rzone surowce, które nas otaczają, 
i mają wpływ na smak i radość zmy-
słów. Produkty pozyskiwane z upraw 
ekologicznych czy z upraw z małych 
gospodarstw, w których środki che-
miczne stosowane są w minimalnym 
zakresie, różnią się w zasadniczy 
sposób od surowców z upraw prze-
mysłowych łagodnym, szlachetnym 
smakiem pozbawionym obcych ob-
ciążeń wysokiej wydajności. Powin-
niśmy się głęboko zastanowić nad 
wyselekcjonowaniem najlepszych 
odmian płodów rolnych, np. jabłek, 
wiśni, gruszek, oraz ras zwierząt, 
z których powstaną doskonałe sma-
ki, powrócić do dawnych odmian 
i ras zwierząt z głębokim, charak-
terystycznym dla danej odmiany 
smakiem, w przeciwieństwie do pro-
ponowanych nam, klientom, obec-
nie w supermarketach ulepszonych 
genetycznie, pozbawionych natu-
ralnego smaku z jedną wspólną ce-
chą, jaką jest słodycz. Bardzo istot-
ną sprawą jest korzystanie z płodów 
rolnych zgodnie z czterema porami 
roku, kiedy to mają najwięcej smaku 
i wartości odżywczych.

Nie możemy zapominać, że naturę 
w jej obecnym kształcie zobowiązani 
jesteśmy pozostawić w nienaruszo-
nym stanie dla przyszłych pokoleń.

Czy w poszukiwaniu smaków po-
winniśmy się cofać głęboko w histo-
rię – nie tylko tę ostatnią stuletnią 
kuchnię narodową, skrzywdzoną 
przez historię, a potem budowaną na 
nowo z trzech niepasujących do sie-
bie kultur: rosyjskiej, niemieckiej, 
galicyjskiej i okraszonej cudowną 
kuchnią żydowską, łemkowską, ta-
tarską i bamberską – ale również głę-
biej do Compendium ferculorum Stani-
sława Czernieckiego, po drodze mi-
jając wszystkich mistrzów kuchni, 
twórców polskich smaków czy jesz-
cze pójść dalej i pokazać, jak czło-
wiek ewoluuje wśród otaczających go 
produktów i potrafi zebrać i odebrać 
naturze najlepsze wartości, które le-
czą i odżywiają.

A jak głęboko sięgać w podróżach 
kulinarnych w czasie, trudno będzie 
nam się zdecydować – czy to będzie 
kuchnia polska, czy to będzie kuch-
nia europejska, światowa, globaliza-
cyjna, starożytna. Te kultury gdzieś 
się przenikają, wywodzą się z jedne-

go punktu, z punktu cywilizacyjne-
go sięgającego tysięcy lat. Północna 
Afryka, Bliski Wschód i południo-
wa Europa – tam gdzie tworzyły się 
nowe cywilizacje, tam powstawała 
kuchnia, tam budowano smak, tam 
zaczęto tworzyć nowe smaki. Smaki 
te przetrwały do dnia dzisiejszego. 
W ramach przykładu mogę wspo-
mnieć tutaj o salcesonie, który został 
stworzony na dworze Lukullusa czy 
jeszcze wcześniej Hammurabiego, 
autora kodeksu – nikt przecież nie 
tworzy prawa, będąc głodnym.

Dobrym przykładem jest opis ob-
serwacji starożytnych Egipcjan, kie-
dy pierwsi myśliwi odkryli, że gęsi 
żerują intensywnie przed odlotem 
i są wtedy tłuste, a ich wątroby są po-
większone, otłuszczone o bardzo spe-
cyficznym smaku, co stało się począt-
kiem pasztetnictwa, a w samej rzeczy 
pasztetów foie gras. Można się domy-
ślać, że w taki sposób powstał zawód 
pasztetnika – ukoronowanie zawo-
dów związanych z przetwarzaniem 
żywności. Najtrafniej określił to An-
thelme Brillat-Savarin (1755–1822), 
prawnik, filozof, krytyk kulinarny: 
„Można zostać kucharzem, ale czło-
wiek rodzi się pasztetnikiem”.

Człowiek zamieszkujący ziemie 
od zarania świata zawsze jadł, zmie-
niały się tylko technologie obróbki 
termicznej czy też fermentacyjnej, 
ale zawsze korzystał z darów natu-
ry, począwszy od ziaren, zaczątku 
takich rzeczy, jak chleb, piwo czy 
żur, a z kolei z owoców potrafił wy-
tworzyć alkohole – ten pierwszy, naj-
prostszy, najszlachetniejszy, czyli 
wino, dar bogów, o piwie już wspo-
mniałem.

Zaskoczenie i zdziwienie zawsze 
towarzyszyło człowiekowi przy od-
krywaniu nowych smaków, odkrycie 
sera przez przypadek czy czekolady, 
czy też globalizacyjnych trendów ku-
linarnych, nad którymi trzeba się za-
stanowić, pornografią kulinarną czy 
posiłkiem w kosmosie, a może po-
siłkiem cyfrowym znanym w świa-
towych publikacjach kulinarnych, 
w których są rozpatrywane tego typu 
propozycje.

W dzisiejszych czasach to właśnie 
szefowie kuchni poszukują w naturze 
wszystkich wspomnianych wcześniej 
smaków, żeby radość dnia codzien-
nego poprzez jedzenie była odkry-
wana i sprawiała nam przyjemność 
w każdej chwili, z każdym kęsem. 

Jak głęboko sięgać, żeby dozna-
nia smakowe przynosiły nam radość 
w tym, co daje nam natura i w tym, 
co jemy. Wtedy poznajemy wszystkie 

smaki rozpoznawane przez nasze re-
ceptory: słodki, słony, kwaśny i gorz-
ki, a wspierane są naszymi zmysła-
mi wzroku, słuchu, węchu i dotyku. 
Łatwo nam mówić, że je się oczami, 
ale jak usłyszeć to jedzenie? Najprzy-
jemniejszym przykładem jest chru-
panie marchewki czy jedzenie świe-
żego, chrupkiego chleba, przy tym 
pracuje również węch. Ale to nie 
wszystko, co sprawia nam przyjem-
ność kosztowania smaku. Pozostają 
jeszcze odczucie dobrego albo złego 
jedzenia, czyli trzewia, które po cza-
sie zaczynają pracować i dają znać 
o sobie. 

W ostatnich latach świat poka-
zał nam nowy smak Umami a wła-
ściwie to przypomniano nam smak 
już znany w starożytnej Grecji pod 
nazwą Garu, w Azji wszechobecny, 
praktycznie mówiąc przez cały czas. 
Europa broniła się od pełnego okre-
ślenia naturalnego smaku, ale sze-
fowie kuchni korzystają z tych peł-
nych smaków inspirowanych natu-
rą, aby odnaleźć straconą równowa-
gę w swojej bytności. 

Szefowie kuchni potrafią wykorzy-
stać balans smaków i wykręcić natu-
rę do suchej nitki, a ludzkość powin-
na się uczyć i zrozumieć ekosystem, 
w jakim egzystuje. 

A może smak świata ma wyglądać 
inaczej, wypalony piętnem globali-
zacji, zapominając o inkulturyzacji, 
tworząc nowe smaki żywności nie 
wytwarzanej, a produkowanej, wy-
sokoprzetworzonej, nie wiadomo czy 
zdrowej, ale zawsze świeżej. Natural-
ny zegar biologiczny, który od wie-
ków towarzyszył człowiekowi, czyli 
jedzenie zgodnie z czterema porami 
roku, został zaburzony globalizacyj-
nym konsumpcjonizmem.

Natura jest bezlitosna – nie da się 
oszukać, zawsze się nam odwdzięczy, 
jeżeli chcemy uzyskać doskonały 
smak, powinniśmy korzystać z naj-
lepszych surowców.

Współczesnej rzeczywistości to-
warzyszą narzędzia, które zatraca-
ją tożsamość kulinarną i kulturową 
społeczeństw, a proponują przywią-
zanie do nowych określeń, jak po-
siłek wirtualny, pornografia kuli-
narna. A jak możemy się zachować 
w stosunku do nowej oferty jedze-
nia i co myślimy o jedzeniu owa-
dów, glonów, bo nowe trendy ga-
stronomiczne potrafią smak wpisać 
w przestrzeń, iluzję, światło, muzy-
kę i ruch, co powoduje całkowicie 
inne odczucie smaku i budzi mecha-
nikę emocji, np. to samo danie ina-
czej smakuje w restauracji, inaczej 

zaś przygotowane przez tego samego 
szefa kuchni w szpitalu czy w wię-
zieniu. Kreuje się również inne spoj-
rzenie na jedzenie i analizę tego, co 
się je i gdzie się je. Wyobraźnia mówi 
o smaku cyfrowym czy kolacji w ko-
smosie.

Wybiegamy myślami w przód, 
a czas szybko płynie i nasze rozważa-
nia szybko staną się rzeczywistością. 

Chciałbym podać państwu cieka-
wostkę, menu protofuturystycznego 
posiłku, kolacji Guillaume’a Apolli-
naire’a „Le Gastro-astronomisme ou 
la Cuisine Nouvelle” (1912–1913):

 ■ świeże fiołki bez łodyżek w sosie 
z cytryny,
 ■ żabnica w eukaliptusie,
 ■ krwisty stek z polędwicy dopra-
wiony tytoniem,
 ■ przepiórka w słoninie z lukrecjo-
wym sosem,
 ■ sałata z oliwą i marc (brandy),
 ■ ser reblochon z orzechami włoski-
mi i gałką muszkatołową,
 ■ owoce.
Nie tak dawno Modest Amaro 

przygotował dla mnie w restaura-
cji podobne menu – była wątróbka 
z żabnicy, stek, chrobotek renifero-
wy w białej czekoladzie, czyli minęło 
sto lat, a tendencje smakowe wielkich 
szefów kuchni są podobne i nie pod-
dają się wpływom globalizacyjnym. 

To, co stanowi o dobrym smaku 
w dzisiejszej kuchni, to dobry, na-
turalny surowiec, produkt, niewiele 
przypraw, sól, pieprz i to co mówiła 
moja Babcia – najważniejszą przy-
prawą jest źdźbło serca.

Wtedy na każdym talerzu człowiek 
znajdzie trud pracy i cudowny smak 
życia i miłości.

Miłej i smacznej lektury życzę.
Witold WRÓBEL
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W demokracji najważniejszym 
wery fikatorem są wybory. Moż-
na mieć naj lepsze pomysły, ale bez 
wsparcia za interesowanych trudno je 
realizować. Świat się szybko zmienia 
i powstają różne problemy do rozwią-
zania. Dla tego tak istotny jest wybór 
własnych reprezentantów. 

Przed nami wybory do izb rol-
niczych. To my, rolnicy, będziemy 
decydować o tym, jak przez kolejne 

4 lata będzie wyglądał nasz rolniczy 
samorząd. 

Już od ponad 20 lat działa on 
w wolnej Polsce. Z mocy ustawy 
spoczywa na nim wiele odpowie-
dzialnych za dań. Jeszcze większe są 
oczekiwania środowiska rolni czego. 
Podstawowym warunkiem wypeł-
nienia takiej roli jest powszech-
ny udział nas samych – rolników. 
To my mamy prawo wybierać i być 

wybieranymi. Apeluję o aktywność 
i wybieranie na swoich reprezentan-
tów najlepszych spośród nas. Żadne 
zapisy prawne, żad ne regulacje nie 
zastąpią obywatelskiej aktywności 
i świadomych wyborów. Pragnie-
my, aby to była silna reprezentacja 
środowiska, a to możemy osiągnąć 
przez wybieranie lokalnych lide-
rów, którzy nie boją się po dejmować 
trudnych rozmów z rządem, z or-

Porozumienie rolnicze – Zespół Stabilizacji 
i Wsparcia Rynku Mięsa Wieprzowego 

20 marca w siedzibie resortu rol-
nictwa odbyło się pierwsze posie-
dzenie Zespołu Stabilizacji i Wspar-
cia Rynku Mięsa Wieprzowego, któ-
ry działa w ramach porozumienia 
rolniczego. Głównym wyzwaniem 
zespołu jest wypracowanie i przed-
stawienie konkretnych wniosków 
i propozycji rozwiązań, które będą 
brane pod uwagę przez stronę rządo-
wą w zmianie przepisów krajowych, 
jak i przepisów Wspólnej Polityki 
Rolnej.

Wielkopolskich producentów 
w pracach zespołu reprezentuje pre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski, który został jego 
przewodniczącym, oraz wiceprezes 
WIR Bogdan Fleming. Piotr Wal-
kowski zwrócił uwagę, że niezbęd-
ne jest uregulowanie całego systemu 
łańcucha żywnościowego, wszyst-
kich jego uczestników – od hodowcy, 
poprzez przedsiębiorców, aż do kon-
sumenta końcowego. Bardzo ważne 
jest, aby produkty wytwarzane przez 
przedsiębiorstwa z surowców wypro-
dukowanych przez rolników spełnia-
ły normy jakościowe. Fałszowanie 
żywności skutkuje bowiem brakiem 
poszanowania społeczności dla efek-

tów pracy rolnika. Poza tym każdy 
konsument, kupując np. mięso, musi 
być świadomy, jakie zawiera ono do-
datki i w jakiej ilości.

Przewodniczący Funduszu Pro-
mocji Mięsa Wieprzowego Janusz 
Walczak zaznaczył, że obcy kapi-
tał na rynku wieprzowym, z któ-
rym mamy do czynienia, doprowa-
dził do jego całkowitego rozregulo-
wania. Według niego najważniejsze 

jest porozumienie pomiędzy produ-
centami a przetwórcami w zakresie 
opłacalności produkcji dla każdego 
uczestnika łańcucha, w tym konsu-
menta.

Optymistyczną informacją dla 
producentów trzody są rosnące od 
drugiej połowy marca ceny w sku-
pie, wywołane zdaniem specjalistów 
intensywnym eksportem wieprzowi-
ny z Niemiec czy Hiszpanii na rynek 

chiński. Wielkopolska Izba Rolnicza 
ma nadzieję, że poprawa sytuacji na 
rynku trzody nie spowoduje zanie-
chania rozmów ministerstwa rolnic-
twa z rolnikami w zakresie wsparcia 
polskiej hodowli i produkcji trzody. 
Wypracowane rozwiązania mają bo-
wiem w przyszłości uniknąć tak głę-
bokich kryzysów, z jakimi borykają 
się ostatnio hodowcy świń. 

Maria DERESIŃSKA 
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Piotr Walkowski zwrócił uwagę, że niezbędne jest uregulowanie całego systemu łańcucha żywnościowego, wszyst-
kich jego uczestników – od hodowcy, poprzez przedsiębiorców, aż do konsumenta końcowego

Koleżanki i Koledzy Rolnicy!

Termin wykonania czynności Rodzaj czynności 

najpóźniej w dniu  
30.04.2019 r. (wtorek) 

podanie przez izbę rolniczą do wia domości 
jej członków treści uchwały Krajowej Rady Izb 
Rolniczych w spra wie zarządzenia wyborów do 
walnych zgromadzeń izb rolniczych 

najpóźniej do  
31.05.2019 r. (piątek) 

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej 
komisji wojewódzkiej prze prowadzającej 
wybory do rad powia towych tej izby 

najpóźniej do  
31.05.2019 r. (piątek) 

sporządzenie przez zarząd izby rol niczej wykazu 
okręgów wyborczych i przekazanie go komisji 
wojewódzkiej 

najpóźniej do  
10.06.2019 r. (poniedziałek) 

powołanie przez komisję wojewódzką komisji 
okręgowych przeprowadza jących wybory do rad 
powiatowych izby rolniczej 

Termin wykonania czynności Rodzaj czynności 

najpóźniej do  
10.06.2019 r. (poniedziałek) 

przekazanie przez komisję wojewódz ką wykazu 
okręgów wyborczych ko misjom okręgowym 
i podanie go do wiadomości członków izby 
rolniczej 

najpóźniej do  
14.06.2019 r. (piątek) 

podział okręgu wyborczego na obwo dy 
głosowania przez komisje okręgo we 

najpóźniej do  
14.06.2019 r. (piątek) 

– powołanie przez komisje okręgowe komisji 
obwodowych przeprowadza jących w obwodzie 
głosowania w wy borach do rad powiatowych 
izby rol niczej 
– przekazanie przez komisje okrę gowe wykazu 
obwodów głosowania w okręgu komisjom 
obwodowym i po danie go do wiadomości 
członków izby rolniczej 

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń 
izb rolniczych
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Wybory do izb rolniczych  
– kto jest uprawniony do kandydowania  

oraz do udziału w głosowaniu?
Na 28 lipca br. Krajowa Rada Izb 

Rolniczych wyznaczyła datę wybo-
rów do samorządu rolniczego. Wy-
bory mają charakter powszechny. 
Nie są finansowane z budżetu pań-
stwa. Poszczególne izby rolnicze 
muszą same zgromadzić środki, 
aby je przeprowadzić. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grud-
nia 1995 roku o izbach rolniczych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1027), czyn-
ne i bierne prawo wyborcze w wybo-
rach do walnego zgromadzenia mają 
członkowie izby, a są nimi z mocy 
prawa:

 ■ osoby fizyczne i prawne będące po-
datnikami podatku rolnego w ro-
zumieniu przepisów o podatku rol-
nym,
 ■ osoby fizyczne i prawne będące 
podatnikami podatku dochodowe-
go z działów specjalnych produk-
cji rolnej w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i podatku dochodowym 
od osób prawnych,
 ■ członkowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych posiadający w tych 
spółdzielniach wkłady gruntowe.
Zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1892 z późn. zm.), ilekroć 
w odrębnych przepisach jest mowa 
o podatniku podatku rolnego, na-
leży przez to rozumieć właścicie-

la, posiadacza samoistnego, 
użytkownika wieczystego 
lub posiadacza gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu prze-
pisów ustawy. Z kolei art. 2 
ww. ustawy definiuje gospo-
darstwo rolne jako obszar 
gruntów sklasyfikowanych 
w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako użytki rolne lub 
jako grunty zadrzewione 
i zakrzewione na użytkach 
rolnych, z wyjątkiem grun-
tów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
innej niż działalność rolni-
cza, o łącznej powierzchni 
przekraczającej 1 ha lub 1 ha 
przeliczeniowy, stanowią-
cych własność lub znajdują-
cych się w posiadaniu osoby 
fizycznej, osoby prawnej albo 
jednostki organizacyjnej, 
w tym spółki nieposiadającej 
osobowości prawnej.

Z ww. przepisów wynika zatem, 
że członkami izby rolniczej upraw-
nionymi do wzięcia udziału w wy-
borach z tytułu uiszczania podatku 
rolnego są ci podatnicy podatku rol-
nego, którzy są właścicielami, posia-
daczami lub użytkownikami wieczy-
stymi gospodarstw rolnych, a więc 
gruntów rolnych o powierzchni prze-
kraczającej 1 ha lub 1 ha przelicze-

niowy. Podatnicy podatku rolnego, 
którzy nie spełniają tego wymogu, 
nie mogą być uznani za członków sa-
morządu rolniczego.

W obecnym stanie prawnym mał-
żonkowie są solidarnie zobowiąza-

ni do zapłacenia podatku od 
gruntów stanowiących ich 
współwłasność, zatem obo-
je winni znaleźć się na liście 
uprawnionych. Natomiast 
w przypadku gruntów sta-
nowiących odrębną własność 
każdego z małżonków obo-
wiązek podatkowy ciąży wy-
łącznie na małżonku będą-
cym ich właścicielem. Nie ma 
zatem możliwości rozciągnię-
cia odpowiedzialności podat-
nika za zobowiązanie podat-
kowe w podatku rolnym na 
majątek odrębny jego małżon-
ka. W związku z powyższym, 
warto wcześniej uporządkować 
te kwestie i sprawdzić, kto wid-
nieje na nakazie podatkowym, 
gdyż już przy ostatnich wybo-
rach gminy stosowały zasadę, 
że tylko osoby wyszczególnione 
na nakazach podatkowych były 
ujmowane w spisie uprawnio-
nych do głosowania.

Jedynym organem uprawnio-
nym i odpowiedzialnym za spo-
rządzenie spisu członków izby rol-
niczej uprawnionych do udziału 
w wyborach jest gmina, która sama 
decyduje – w oparciu o przepisy 
ustawy i własną ewidencję – kto 

ganizacjami i związkami rolniczy-
mi. Wieś potrzebuje liderów, któ rzy 
mają autorytet i odwagę, by organi-
zować rolników do wspólnych dzia-
łań gospodarczych i społecznych, 

podobnie jak to czynią izby rolnicze 
w innych krajach. Taki będzie nasz 
samorząd, jaka będzie nasza aktyw-
ność i jakich sami dokonamy wybo-
rów. 

Sami najlepiej wiecie, kto mógłby 
Was dobrze reprezen tować. Apeluję 
o powszechny udział, o obywatelską 
postawę, bo właśnie poprzez liczny 
swój udział w wy borach do rolnicze-

go samorządu potwierdzacie ideę de-
mokracji i troski o naszą Ojczyznę. 

Szczęść Boże! 
Jan Krzysztof ARDANOWSKI 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń 
izb rolniczych
Termin wykonania czynności Rodzaj czynności 

najpóźniej do 
17.06.2019 r. (poniedziałek) 

udostępnienie do wglądu spisu człon ków izby 
rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu 
w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej 

najpóźniej do  
05.07.2019 r. 

zgłaszanie i rejestrowanie kandyda tów na 
członków rad powiatowych izby rolniczej do 
komisji okręgowych, dostarczenie komisji 
okręgowej lub komisji obwodowej spisu 
członków izby rolniczej uprawnionych do udzia łu 
w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych 
izby rolniczej 

08.07.2019 r. 
zamieszczenie obwieszczenia wzy wającego 
członków izby rolniczej do zgłoszenia 
kandydatów w dodatko wym naborze 

Termin wykonania czynności Rodzaj czynności 
najpóźniej do  
11.07.2019 r. (czwartek) zgłaszanie kandydatów w dodatko wym naborze 

najpóźniej w dniu  
18.07.2019 r. (czwartek) 

podanie do wiadomości członków izby rolniczej 
listy kandydatów na człon ków rad powiatowych 
w poszczegól nych okręgach wyborczych 

26.07.2019 r. (piątek) przekazanie przez komisje okręgowe kart do 
głosowania komisjom obwo dowym 

godz. 8.00–18.00 
28.07.2019 r. (niedziela) głosowanie 

najpóźniej w dniu  
18.08.2019 r. (niedziela) 

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych 
posiedzeń rad powiato wych tej izby 

najpóźniej w dniu  
08.09.2019 r. (niedziela) 

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego 
posiedzenia nowo wybra nego walnego 
zgromadzenia 

> dokończenie na str. 10
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winien się znaleźć na spisie upraw-
nionych do głosowania. W związku 
z tym wszelkie uwagi w tym zakre-
sie należy kierować do właściwego 
urzędu gminy. Warto również wcze-
śniej sprawdzić, czy nasze nazwisko 
figuruje w spisie uprawnionych do 
głosowania. Spis będzie udostęp-
niony wcześniej do wglądu w urzę-
dzie danej gminy.

W przypadku osób prawnych na-
leży pamiętać, że realizują one swo-
je prawa wyborcze za pośrednictwem 
przedstawiciela wskazanego przez 
władze tej osoby uprawnionego do jej 

reprezentowania przy czynnościach 
prawnych.

W wyborach do samorządu rol-
niczego okręgiem wyborczym jest 
gmina, w związku z tym w Wiel-
kopolsce funkcjonuje 226 okręgów 
wyborczych. Uwaga! Jeśli rolnik po-
siada np. grunty w trzech gminach, 
będzie uprawniony do głosowania 
w każdej z nich. Ten fakt ma pe-
wien wpływ na frekwencję wybor-
czą, gdyż rolnicy często nie korzy-
stają z czynnego prawa wyborczego 
w gminach sąsiednich, gdzie rów-
nież płacą podatek rolny.

W 200 okręgach o powierzchni 
użytków rolnych ponad 4 tys. ha wy-

branych zostanie po 2 delegatów, zaś 
w 26 okręgach o powierzchni użyt-
ków rolnych do 4 tys. ha – 1 delegat. 
Do obsadzenia w radach powiato-
wych Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej jest zatem 426 mandatów.

Kandydować w wyborach do izb 
rolniczych mogą wszyscy członko-
wie izby, z tym że mając nierucho-
mości w różnych gminach, kandy-
dować można tylko w jednym, wy-
branym przez siebie okręgu wybor-
czym. Kandydowanie do izb rolni-
czych odbywa się według miejsca 
położenia nieruchomości, a nie 
według meldunku. Oznacza to, że 
nie bierzemy pod uwagę meldun-

ku osoby, tylko ten okręg, w którym 
dana osoba jest ujęta jako podatnik 
podatku rolnego. W jednej gminie 
można więc mieć zameldowanie, 
a w innej gminie posiadać grun-
ty rolne i tam właśnie być ujętym 
w spisie uprawnionych. Jeżeli dany 
kandydat posiada grunty w kilku 
gminach, sam decyduje, w którym 
będzie się ubiegał o mandat członka 
rady powiatowej.

Wszelkie informacje na temat 
organizacji wyborów dostępne są 
w biurach powiatowych WIR oraz 
na stronie internetowej www.wir.
org.pl w zakładce „Wybory do izb”.

Opracowanie Grzegorz WYSOCKI

> dokończenie ze str. 9

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

W roku szkolnym 2019/2020 ZSP 
CKU Przygodzice zaprasza absol-
wentów gimnazjum oraz szkół pod-
stawowych. Oprócz tradycyjnych już 
kierunków kształcenia – klas: woj-
skowej, zarządzania kryzysowego, 
ratowniczo-strażackiej, technika 
rolnika, branżowej szkoły w zawo-
dzie rolnik i mechanik operator po-
jazdów i maszyn rolniczych – pro-
ponujemy kilka nowości.

Niewątpliwie najciekawszą ofer-
tą szkoły jest technikum wetery-
narii, w którym uczniowie będą 
mieli szansę zdobywania umiejęt-
ności udzielania pomocy medycz-
nej zwierzętom oraz ich pielęgna-
cji – pod kierunkiem lekarza wete-
rynarii. Szkoła zapewnia młodym 
ludziom szeroką wiedzę z zakre-
su: opieki i leczenia zwierząt w wa-
runkach ambulatoryjnych i stacjo-
narnych, wykonywania drobnych 
zabiegów weterynaryjnych, dia-
gnozowania oraz profilaktyki pod 
okiem specjalistów. To również 
szansa dla przyszłych techników 
asystowania lekarzowi weterynarii 
podczas: różnych zabiegów leczenia 
zwierząt, zapobiegania chorobom 
oraz oceny stanu zdrowia zwierząt. 

Zakładamy, że kształcenie będzie 
odbywało się w systemie dualnym, 
tzn. że uczniowie jeden dzień w cią-
gu każdego tygodnia nauki będą 
odbywali zajęcia praktyczne w lecz-
nicach i przychodniach dla zwie-
rząt. Decyzję o powiększeniu ofer-
ty szkoły podjęliśmy po przeprowa-
dzonych rozmowach i sugestiach 
weterynarzy, czyli potencjalnych 
pracodawców. Wszystkie lecznice 
i przychodnie dla zwierząt, które 
zdecydowały się na współpracę ze 

szkołą, mieszczą sie na terenie po-
wiatu ostrowskiego. 

Po ukończeniu technikum wete-
rynaryjnego absolwent ma możli-
wość kontynuowania nauki na stu-

diach wyższych oraz zdobywania 
dalszych kwalifikacji zawodowych, 
dzięki którym nabędzie uprawnie-
nia do wykonywania zawodów po-
krewnych (np. inseminator, gro-

omer, zoofizjoterapeuta itp.). Uzy-
skując tytuł technika, uczeń może 
znaleźć zatrudnienie jako asystent 
lekarza w gabinetach weteryna-
ryjnych, zakładach hodowli i una-
sieniania zwierząt, laboratoriach, 
ubojniach, organach Inspekcji We-
terynaryjnej i Sanitarnej, schroni-
skach dla zwierząt, ogrodach bota-
nicznych, sklepach zoologicznych, 
w firmach zajmujących się produk-
cją i dystrybucją artykułów zoolo-
gicznych itp. Zdobyte wykształce-
nie umożliwia również samodzielne 
prowadzenie gospodarstwa rolne-
go bądź też zatrudnienie w firmach 
związanych z agrobiznesem. Osoby 
kreatywne mogą po tym kierunku 
otworzyć własną firmę specjalizu-
jącą się m.in. w pielęgnacji zwierząt 
domowych, unasienianiu, korekcji 
racic, pielęgnacji kopyt bądź rozwi-
nąć działalność o charakterze rekre-
acyjnym. 

To kierunek dla tych, którzy ko-
chają zwierzęta, rozumieją ich po-
trzeby, pragną pomagać i troszczyć 
się o innych, są jednocześnie empa-
tyczni, cierpliwi, precyzyjni i odpo-
wiedzialni. 

ZSP CKU w Przygodzicach – 
szkoła z długoletnią tradycją – sta-
wia w roku szkolnym 2019/2020 
również na kształcenie ogólne. To 
oferta adresowana do absolwentów, 
którzy przekraczając próg szkoły 
średniej, nie mają sprecyzowanych 
planów na swoje dalsze życie, nie są 
zdecydowani, jaką drogę dalszego 
kształcenia wybrać. Właśnie pro-
fil ogólny liceum stwarza uczniom 
możliwości nauki i zdobywania 
wiedzy w zakresie podstawowym 
oraz pozwala poznać swe zaintere-
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26 lutego 2019 roku w siedzibie Ze-
społu Szkół Przyrodniczych w Po-
znaniu odbyło się seminarium pod-
sumowujące pobyt na stażu zawodo-
wym pierwszej grupy uczestników. 
Było to 15 stażystów ze szkół rolni-
czych z kilku województw.

Zagraniczny staż zawodowy pn. 
„Staż zawodowy w niemieckich 
gospodarstwach rolnych” został 
dofinansowany w ramach projek-
tu Staże zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów szkół zawodowych 
oraz mobilność kadry kształce-
nia zawodowego Program Opera-

cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014–2020 współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społeczne-
go nr umowy POWERVET-2017-1-
PL01-KA102-037164 i zrealizowany 
na zasadach programu ERASMUS+ 
przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji – Narodową Agencję Pro-
gramu ERASMUS+ w Warszawie. 
Beneficjentem projektu jest Towa-
rzystwo Umiejętności Rolniczych 
w Poznaniu. 

W seminarium udział wzięli 
uczestnicy stażu zawodowego wywo-
dzący się z kilkunastu szkół rolni-

czych z terenu całej Polski, ich opie-
kunowie, kierownictwo i uczniowie 
Zespołu Szkół Przyrodniczych w Po-
znaniu oraz przedstawiciele Towa-
rzystwa Umiejętności Rolniczych 
i Wielkopolskiej Izby Rolniczej, któ-
ra jest współorganizatorem stażu za-
wodowego.

Podczas spotkania głos zabrali 
zastępca dyrektora Zespołu Szkół 

Przyrodniczych Jacek Michalski, 
dyrektor Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej w Poznaniu Grzegorz Wysoc-
ki i wiceprezes Towarzystwa Piotr 
Szymański. W swoich wystąpie-
niach podkreślili, że staż zawodowy 
za granicą jest wielkim wyzwaniem 
dla młodych polskich rolników, ale 
także wielką przygodą. Udział w ta-
kim wyzwaniu wymaga silnej woli 
i wytrwałości oraz dużych umiejęt-
ności zawodowych. Jak widać, cechy 
te młodzież posiada, ponieważ staż 
zawodowy ukończyło kilkanaście 
osób.

Następnie wręczono certyfika-
ty potwierdzające odbycie stażu za-
wodowego wystawione przez part-
nera niemieckiego – Szkołę Deula 
w Nienburgu i Towarzystwo Umie-
jętności Rolniczych oraz dyplomy 
ukończenia stażu zawodowego wy-
stawione przez Wielkopolską Izbę 
Rolniczą i Towarzystwo Umiejętno-
ści Rolniczych w Poznaniu.

Na zakończenie seminarium 
uczestnicy wypełnili ankietę doty-
czącą stażu zawodowego.

Piotr PIETRZAK

sowania i predyspozycje. W swo-
jej ofercie szkoła w Przygodzicach 
daje uczniom szansę nauki języków 
(do wyboru): francuskiego, rosyj-
skiego, niemieckiego i angielskie-
go. Rozszerzenia z przedmiotów 
maturalnych (od klasy drugiej), 
liczne kółka zainteresowań oraz za-
jęcia dodatkowe pomogą uczniom 
w wyborze dalszej drogi kształce-
nia. Po profilu ogólnym absolwent 
ma możliwość dalszego kształcenia 
na kierunkach politechnicznych, 

pedagogicznych, humanistycz-
nych, językowych itp.

Nowym kierunkiem w ZSP CKU 
jest również klasa liceum o profilu 
fitness i animator. Klasa ta zosta-
ła stworzona z myślą o ludziach ko-
chających sport i rozrywkę, którzy 
chcą poszerzać swoje zainteresowa-
nia związane z: nowoczesnymi for-
mami rekreacji, aktywnością fizycz-
ną, dbałością o zdrowy tryb życia, 
organizacją czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, dorosłych, osób star-

szych, organizacją eventów, imprez 
masowych, rodzinnych i okolicz-
nościowych, turystyką, podróżowa-
niem. Szkoła w ramach tego pro-
filu, oprócz kształcenia ogólnego, 
zapewnia uczniom dodatkowe za-
jęcia animacyjne, sportowe, warsz-
taty, zajęcia praktyczne z zakresu 
animacji czasu wolnego, treningi 
w Factory Centrum Fitness Ostrów 
Wielkopolski pod okiem wykwali-
fikowanych trenerów; spotkania ze 
sportowcami i animatorami czasu 

wolnego, pracującymi w branży ho-
telarskiej, organizującymi imprezy 
masowe itp. Po ukończeniu szkoły 
absolwent może kontynuować na-
ukę na wyższych uczelniach zgod-
nie ze swoimi zainteresowaniami, 
założyć własną działalność jako ani-
mator, organizator eventów, imprez. 
Po kursach doszkalających może 
podjąć pracę jako trener personalny 
bądź kreator – animator hotelowy, 
kolonijny itp. 

WIR
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Uczestnicy zagranicznego stażu

Certyfikaty  wręczają Piotr Szymański i Piotr Pietrzak

Seminarium z okazji zakończenia 
zagranicznego stażu

Dyplomy ukończenia stażu zawodowego wręcza dyrek-
tor biura WIR Grzegorz Wysocki
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Kilka tysięcy gości corocznie od-
wiedza Targi Rolno-Ogrodnicze 
w Przygodzicach. Organizatora-
mi imprezy tradycyjnie są: Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
CKU w Przygodzicach, Stowa-
rzyszenie na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Edukacji Powiatu 
Ostrowskiego, powiat ostrowski 
oraz gmina Przygodzice. Part-
nerem tego rocznych targów jest 
Wielkopolska Izba Rolnicza.

Corocznie podczas targów pre-
zentuje się około 150 wystawców, 
którzy przedstawiają bogatą ofer-
tę maszyn rolniczych, pasz, nawo-
zów, środków ochrony roślin, drzew, 
krzewów i kwiatów.

Największym zainteresowaniem 
cieszą się zwykle artykuły ogrod-

nicze i niezliczone gatunki roślin 
ozdobnych. Jest to często główny cel 
odwiedzin zainteresowanych – nie-
którzy czekają cały rok, aby nabyć 
drzewa, krzewy, kwiaty do swoich 

ogrodów. Mamy nadzieję, że jak co 
roku atrakcją przygodzickich tar-
gów będą również pokazy zaprzę-
gów konnych, przejażdżki kucy-
kiem. Tego roczne, jubileuszowe, tar-

gi uświetnią także występy zespołów 
ludowych. Organizatorzy zapewnia-
ją, że jak co roku zostanie zorgani-

zowana loteria fantowa z cenny-
mi nagrodami. Targi przyciągają 
wystawców nie tylko z powiatu 
ostrowskiego, ale również z bliż-
szych i dalszych zakątków Pol-
ski.

Na pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie – zapraszamy do Przy-

godzic 28.04.2019 r.
Z okazji tegorocznego jubileuszu 

targów oraz 20-lecia funkcjonowa-
nia Rady Powiatowej WIR w Ostro-
wie Wielkopolskim Wielkopol-
ska Izba Rolnicza podjęła decyzję 
o wybiciu okolicznościowego me-
dalionu.

 WIR

 

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami  
zaprasza  do udziału w spotkaniu 

 

pn. Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi 
które odbędzie się 

 14 kwietnia 2019 roku o godz. 1400 

w Hali Sportowej w Grabowie nad Prosną (ul. Przemysłowa 1A) 

 

 

 

Unia Europejska 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 

Operacja pt. „Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Zgłoszenia:  
za pośrednictwem Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

lista Biur wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: 
 

http://www.wir.org.pl/biurawir/ 

W programie: 
 prezentacja działań i projektów realizowanych przez organizacje działające na terenach wiejskich,  
 pokaz obrzędów wielkanocnych oraz tradycji związanych z Wielkim Postem  

i Wielkanocą,  
 przegląd wielkanocnych tradycji kulinarnych, 
 prezentacja rękodzieła wykonanego przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich, 
 punt informacyjny dotyczący prowadzenia działalności w formie stowarzyszenia lub koła gospodyń wiejskich. 

 
 

 

XX Jubileuszowe Targi Rolno-Ogrodnicze w Przygodzicach 
28 kwietnia 2019 r.


