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Rok 2021 jest rokiem 125-lecia utworzenia Izb Rolniczych na Ziemiach Polskich i zarazem 25-lecia 
reaktywacji samorządu rolniczego w Wielkopolsce. Mając na względzie potrzebę ugruntowania pamięci 
o początkach samorządu rolniczego i o wszystkich tych, którzy pracowali na jego dorobek ideowy,, 
materialny i merytoryczny, czujemy się zobowiązani, jako ich spadkobiercy, do upowszechniania wiedzy 
o naszej historii. Jednocześnie pragniemy, by przy okazji jubileuszu szczególnie mocno podkreślać, 
zarówno historyczną, jak i współczesną rolę wielkopolskich rolników. 

W tradycji wielkopolskiej wsi na trwałe zapisały się dokonania samorządu rolniczego, który 
powstał na tych ziemiach już w okresie zaborów. Pierwszą izbą rolniczą była zawiązana w 1895 roku na 
mocy prawodawstwa pruskiego Izba Rolnicza w Poznaniu. Do jej zadań należało m.in.: reprezentacja i 
obrona interesów rolnictwa i leśnictwa, prowadzenie szkół rolniczych oraz wspieranie postępu 
technicznego w produkcji rolnej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. rozpoczął się nowy 
rozdział w historii izb rolniczych, związany ze spolonizowaniem izb rolniczych. Przejęcie Izby Rolniczej w 
Poznaniu przez władze polskie miało miejsce 20 stycznia 1919 r. na mocy dekretu Naczelnej Rady 
Ludowej. Przejmując Izbę Polacy obsadzili swoimi urzędnikami stanowiska zajmowane wcześniej przez 
Niemców. Istota samorządowego charakteru izb rolniczych polegała na wykonywaniu przez nie praw 
zwierzchnich w stosunku do swoich członków, których przynależność do izb była obligatoryjna. Izby 
miały charakter powszechny i dlatego mogły reprezentować interesy wszystkich rolników i bronić całego 
rolnictwa. W tym celu współdziałały z władzami rządowymi i samorządowymi. Prężną działalność izb 
przerwała II wojna światowa, a później dekret Rady Ministrów z 1946 roku likwidujący izby rolnicze. Idea 
reaktywacji działalności izb rolniczych powróciła po 50-letniim okresie rządów PRL. Staraniem grupy 
entuzjastów, głównie z Wielkopolski, podjęto prace nad ustawą o powołaniu izb rolniczych, którą 
ostatecznie uchwalono 14 grudnia 1995 roku. W dniu 2 czerwca 1996 roku, w byłym województwie 
poznańskim, odbyły się pierwsze w kraju wybory do izby rolniczej. 

Przez minione 25 lat zbudowano od podstaw struktury izb rolniczych, wytyczono programy 
działania i stworzono płaszczyzny współpracy z różnymi instytucjami – od lokalnych do centralnych. 
Mimo 50-letniej przerwy w działalności, członkowie samorządu rolniczego mają przeświadczenie o 
ciągłości prac oraz kontynuacji dzieła izb rolniczych powstałych w okresie międzywojennym. Sięganie do 
tej chlubnej tradycji i bogatych doświadczeń poprzedników niezmiennie stanowi inspirację do działania 
obecnych izb rolniczych. 

Współczesne rolnictwo staje przed kolejnymi wyzwaniami takimi jak konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego, dbałość o jakość produktów oraz przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym. By realizować te cele potrzebne są odpowiednie narzędzia oraz budowanie świadomości, 
dotyczącej znaczenia rolnictwa i jego wielofunkcyjności. Rolnictwo, poza swoim podstawowym celem, 
jakim jest produkcja żywności i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, spełnia także wiele 
funkcji społecznych, kulturowych i środowiskowych. Rolnictwo ma ogromny wpływ na takie dobra 
publiczne, jak: bioróżnorodność obszarów wiejskich, dostępność wody, jakość gleby i powietrza oraz 
dobrostan i zdrowie zwierząt. Do tego należy dodać dbałość o zachowanie naturalnego krajobrazu oraz 
tradycji i kultury polskiej wsi. Jako samorząd rolniczy pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby ta złożona 
rola rolnictwa została dostrzeżona i doceniona. 

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji, uznając szczególne miejsce i rolę 
wielkopolskich rolników w dziejach naszego kraju, ale także znaczenie rolnictwa we współczesnej 
gospodarce i społeczeństwie, ustanawia rok 2021 rokiem Wielkopolskich Rolników. 


