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od redaktora

Wielkopolski
rolnik?To taki,
którywykarmi
wszystkich

M
iejskie dzieci myślą, że ogórki rosną
na drzewach, a mleko w kartoni-
kach. Że burger to coś, co można

znaleźć wyłącznie w bułce, a jeśli w restauracji
podają policzki wieprzowe to na pewno
z Francji. Już nie mówiąc o ślimakach. Jeśli
kupować ukochanej tulipany, to tylko te
z Holandii... I tak dalej, i tym podobne, praw-
da? I kto by pomyślał, że to wszystko można
dostać w Polsce, bo z Polski pochodzi? Mało
tego – to wszystko to najwyższa jakość. Celo-
wo nie piszę: światowa, bo świat, wbrew pozo-
rom, to często nas chce kopiować i do pol-
skich standardów dąży.

Oddajemy dziś w Państwa ręce pierwszy
numer Wielkopolskiej Strefy Agro, pisma skie-
rowanego do wielkopolskich rolników i ich
rodzin. Mamy jednak nadzieję, że zainteresu-
jemy również tych, którzy już cenią produkty
polskiej wsi, ale chcieliby je lepiej poznać.
Przygotowując to pismo pytaliśmy wielu osób
z czym kojarzy im się wielkopolska wieś. Zaw-
sze odpowiedzi były podobne: organizacja,
porządek, przywiązanie do wartości, pracowi-
tość. – Gdyby Wielkopolanom dać lubelski
czarnoziem wykarmiliby pewnie całą Europę
– śmiał się mój znajomy z Lublina. To już tra-
dycja, że tak się tutejsi rolnicy kojarzą. Jako
ludzie, którzy nie marnują czasu i ani skrawka
ziemi. Ci, którzy nie pozwalają sobie nawet
na bałagan w gospodarstwie. I mimo, że nie
mają najlepszych warunków do gospodarowa-
nia, osiągają najlepsze wyniki. To, co rodzą

wielkopolskie łąki, pola i sady trafia na stały
całego regionu, kraju i dalej. Bo tu, w tym
regionie, produkuje się to, co najważniejsze,
bez czego nie da się żyć. Żywność. A, że jesz-
cze przy okazji uważana jest za smaczną...
Tym lepiej.

I
my to dziś pokazujemy. Pokazujemy, jak

i gdzie rodzą się takie rarytasy polskiej
kuchni jak szparagi. I pomidory, które

okazują się tak dobre, że pod miano „polski
pomidor” próbują się podszywać te zagranicz-
ne. Wiele z naszych krajowych przysmaków
króluje na stołach całego świata, o czym czę-
sto zapominamy. Właściwie trudno powie-
dzieć, żeby w jakiejkolwiek innej dziedzinie
Polska była w czołówce. A w produkcji mleka
– już jest. W produkcji jabłek – również. I tak
można wymieniać... My, tworząc to pismo, nie
zapominamy jednak o jednym: za produktami,
za liczbami zawsze stoją ludzie. Ich wysiłek,
pomysłowość, te najlepsze rozwiązania, które
warto podpatrywać – zawsze będziemy starali
się pokazywać. W tym numerze gościmy Hen-
ryka Ordanika, szefa potężnego gospodarstwa,
w którym wydawałoby się, że już wszystko
stoi na głowie. Krowy krzyżuje się z żubrami,
hoduje się i wypuszcza na pola takie szkodniki
jak zające, a samych pól się... nie orze. Waria-
ctwo? Przeczytajcie, mamy dowody na to, że
to się może opłacać i to nie tylko rolnikom.
Gospodarstwo, w którym rządzi pan Ordanik,
to też przyczynek do opowieści o dawno, zda-
wałoby się, zapomnianym świecie. O zlikwi-
dowanych 20 lat temu Państwowych Gospo-
darstwach Rolnych. Nawet pytany przez nas
naukowiec podważa sens ich likwidacji. Ale
i on, i pozostali nasi rozmówcy dość jasno
pokazują, że te gospodarstwa, które przestały
być państwowe, a stały się prywatne – pora-
dziły sobie. Dlaczego? Może najprostsza odpo-
wiedź kryje się w powiedzeniu „pańskie oko
konia tuczy”. O swoje interesy dba się osobiś-
cie, czego dowodzą wielkopolscy rolnicy.

P
rzekonacie się państwo, że ludzi, któ-
rzy do ziemi, do hodowli, do szeroko
pojętego rolnictwa podchodzą z talen-

tem, pasją i energią – jest w Wielkopolsce
znacznie, znacznie więcej. Sami ich znacie.
Mieszkają obok Was. A właściwie... to właśnie
Wy nimi jesteście. I piszę to z pełnym przeko-
naniem, jako człowiek, który co prawda pra-
cuje w mieście, ale za płotem swojego domu
ma pole rzepaku. I uwielbia polską kuchnię. a
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Z BADAŃWYNIKA, że w niektórych regionach

do pracy w miastach wyjechało nawet trzy czwarte

mieszkańców

Historia Państwowe Gospodarstwa Rolne

Państwowe gospodarstwa rolne
nie zawsze przynosiły straty, tuż
przed ich likwidacją okresy
bilansowe były dodatnie. Dlacze-
go więc je zlikwidowano?
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CZĘŚĆ
PGR-ÓW
MOŻNABYŁO
URATOWAĆ,
ALEPAŃSTWO
ZAWIODŁO
TEKSTBŁAŻEJDĄBKOWSKI

O zagrożeniach i szansach dla obszarów
popegeerowskich rozmawiamy z dr Sławomirem

KalinowskimzWydziałuEkonomiczno-Społeczne-
go Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

20 lat temu zlikwidowano ostatni PGR, co cie-
kawe, miało to miejsce w Poznaniu. Jak dziś
wygląda społeczny i ekonomiczny krajobraz
wsi popegeerowskich?

To przede wszystkim obszar w niewielkim
stopniu zbadany, dlatego, że przeprowadzenie
na nim kompleksowych badań w tej chwili jest
niezmiernie trudne, a to dlatego, że dotyczyłyby

one wyłącznie osób, które pozostały w tych
miejscowościach. Z badań wynika, że w niektó-
rych regionach do miasta wyjechało i rozpoczę-
ło nowe życie nawet trzy czwarte mieszkańców,
w innych tylko 10-20 proc., a to niewiele w obli-
czu szczególnie trudnej sytuacji rozwojowej
na tych obszarach. Tym, którzy pozostali,
w moim przekonaniu się nie udało, popadli
w pewien schemat marginalizacji – kontynuując
tradycje swoich rodziców, długoletnich pracow-
ników PGR, powielali ich zachowania dziedzi-
cząc ich biedę, postawy życiowe, pasywność,
zachowawczość. Stali się biernymi adresatami
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NIE WSZYSTKIE PGR PRZYNOSIŁY STRATY.Do dziś

na rynku działają spółki powstałe na bazie zlikwido-

wanych gospodarstw

Historia Państwowe Gospodarstwa Rolne

działań państwa. Rodzi się pytanie, gdzie mieli
nauczyć się tej otwartości?

Sądzi Pan, że to wina rozwiniętego na wsiach
w okresie PRL socjalu jest główną przyczyną
tych postaw?

Trzeba pamiętać, że przed 1991 r.,
od kiedy to rozpoczęła się likwidacja gospo-
darstw (PGR zostały zlikwidowane na pod-
stawie ustawy z 19 października 1991 roku
o gospodarowaniu nieruchomościami rolny-
mi Skarbu Państwa – przyp. red.), osoby te
otrzymywały różnego rodzaju deputaty,
trzynastki, mogły tanio mieszkać w blokach
specjalnie dla nich wybudowanych, dzieci
korzystały z darmowych wczasów i kolonii.
Nagle jednym cięciem okazało się, że stracili
to wszystko. Warto zauważyć, że ludność ta
straciła nie tylko przywileje, ale również
całą infrastrukturę społeczno-kulturalną,
taką jak świetlice wiejskie, ośrodki zdrowia
czy szkoły.

Osoby te przestały mieć możliwość
mobilności, co wynikało z likwidacji nieren-
townych połączeń autobusowych i kolejo-
wych z ośrodkami miejskimi. Krótko
mówiąc, pracownicy PGR zostali odizolowa-
ni od świata. Nie mniej należy nadmienić, że
ich wcześniejsza ruchliwość również nie
była znaczna.

Ale państwo mogło się pochwalić, że zli-
kwidowało nierentowne gospodarstwa
rolne.

W roku 1991 strata PGR wynosiła 6,7 bln
starych złotych. Może zatem i dobrze, że je
zlikwidowano? Jednak nie należy zapomi-
nać, że we wcześniejszych latach, między
innymi 1989 i 1990, okresy bilansowe PGR
kończyły się zyskiem. W mojej opinii część
z nich można było uratować, bo były ren-
towne, a kolejne przy niewielkim wsparciu
finansowym działałyby nadal, niwelując
poziom bezrobocia na obszarach wiejskich,
a co więcej w większym stopniu można
byłoby wykorzystać kapitał ludzki, który

obecnie w żaden sposób nie jest wykorzy-
stywany. Znam co najmniej kilka przykła-
dów spółek pracowniczych, tworzących
spółdzielnie, powstałych na bazie PGR
z województwa zachodniopomorskiego,
które dziś radzą sobie świetnie na rynku.
Jest ich więcej w całej Polsce, ale to nadal
wyjątki. Niestety, większość osób zatrudnio-
nych w PGR sobie nie poradziła i nie przy-
stosowała do nowej sytuacji. Możemy
dyskutować o przyczynach tego stanu rze-
czy, choć też nie są one tak jednoznaczne.
Warto jednak przede wszystkim zwrócić
uwagę na rozminięcie się oczekiwań praco-
dawców z kompetencjami pracowników.
Posiadane przez pracowników PGR umiejęt-
ności nie stanowiły odpowiedzi na wymaga-
nia powstającej gospodarki rynkowej. Niedo-
pasowanie do potrzeb lokalnych rynków
pracy spowodowało, że byli pracownicy stali
się faktycznie niezatrudniani.

Likwidacja PGR to nie tylko problem pra-
cowników w nich zatrudnionych, ale to
także problem całych wsi, które żyły w koo-
peracji z PGR.

Pracownicy byli przyzwyczajeni do wygod-
nego życia?

Ciężko mówić o wygodnym życiu, ale
w dużej mierze to prawda, mogli bez proble-
mu realizować potrzeby zdrowotne, eduka-
cyjne, kulturalne w obrębie swojej wsi. Ich
pensje nie były wielkie, ale na pewno stabil-
ne. W porównaniu z dochodami pozostałych
mieszkańców wsi, uposażenia pracowników
PGR były relatywnie wyższe.

I nagle do ich drzwi zapukała terapia szo-
kowa i wolny rynek.

Większość pracowników nie była świado-
ma, że nie potrafi robić niczego więcej, nie
posiada kompetencji, wystarczającego
wykształcenia. Pracownicy PGR nie byli
gotowi stawić czoła wyzwaniom gospodarki
rynkowej. Przy czym nie można powiedzieć,
że to ich wina. Nie byli nauczeni efektywne-
go zarządzania, brakowało im umiejętności,
a czasem i chęci wzajemnej współpracy
zmierzającej do korzystnych efektów ekono-
micznych. Do tego kontakty ze światem zew-
nętrznym były ograniczone, gdyż pomysł
ówczesnych władz miał na celu stworzenie
wyłącznie więzi wewnętrznych. Prowadziło
to do powstawania podziału „my” (pracowni-
cy PGR) i „oni” (pozostali mieszkańcy wsi,
w tym rolnicy indywidualni). Ta oś podziału
w późniejszym okresie była silnie widoczna
i sprzyjała wzajemnej niechęci. Być może nie
był on do końca zamierzony, ale taki był
efekt finalny. Niepokojące było również
poczucie braku podmiotowości, które osła-
biało chęć do jakiejkolwiek aktywizacji.

Już ponad dwie dekady żyjemy w tej
postpepegeerowskiej rzeczywistości, sądzi
Pan, że te obszary będą podlegać postępu-
jącej degradacji?

Wszystkim wydawało się, iż ten problem
zniknie po kilku latach, tymczasem mija
prawie ćwierćwiecze, a niewiele się zmieni-
ło. Symptomatyczne jest to, że w Polsce
nadal mówimy o obszarach
popegeerowskich, to dowód na to, iż prob-
lem ten nie został rozwiązany, gdyż pod tym
hasłem rozumiemy wieś dysfunkcyjną
z problemami ekonomicznymi i ubóstwem
strukturalnym i socjalnym.

Nie wydaje się Panu, że ten temat jest
zamiatany pod dywan, że państwo zawiod-
ło?

Niewątpliwie państwo zawiodło, to był
początek transformacji i nikt nie przewidy-
wał, co stanie się z tymi osobami. Prawdopo-
dobnie myślano, że zaczną tworzyć spół-
dzielnie, mały biznes. Ale jak stworzyć coś
z niczego, przy braku umiejętności? Z puste-
go to i Salomon nie naleje.

Dano im co prawda możliwości szkoleń,
ale co z tego, jeśli nie były zindywidualizo-
wane? Szkolenia zbiorowe, skierowane
do wszystkich, jednocześnie nie są skiero-
wane do nikogo. W moim przekonaniu ich
efekt na obszarach wiejskich jest mizerny.
Trzeba im dać szansę na stworzenie
mikroprzedsiębiorstw, choćby przy pomocy
programów unijnych, m.in. PROW, Leader.
Z drugiej strony wiem, iż brakuje chętnych
na tego typu biznes, pieniądze nie są wyko-
rzystywane, a to dlatego, że ludzie nie mają
pojęcia, jak mieliby je spożytkować. Brakuje
pomysłów, a pomoc od instytucji doradczych
jest niewystarczająca.

A może warto byłoby zastanowić się
nad powrotem do dużych gospodarstw
i wykorzystaniu całej infrastruktury
po byłych PGR? Unijna polityka rolna pre-
feruje przecież farmerów posiadających
większe połacie ziemi.

Na pewno w Unii Europejskiej dąży się
do powstawania dużych, efektywnych eko-
nomicznie gospodarstw rolnych, ale moim
zdaniem przyszłość tych pozostałości
po Państwowych Gospodarstwach Rolnych
nie leży w wielkich hodowlach, a małych,
specjalistycznych gospodarstwach, produku-
jących chociażby korzystne dla zdrowia pro-
dukty, ale również wielofunkcyjny rozwój
wsi. To szansa dla byłych pracowników, być
może ich dzieci, które chcą pozostać
na wsiach.

Ale to znowu wracamy do problemu
umiejętności i kompetencji, bo sfera ekono-
miczna takich przedsięwzięć byłaby jeszcze

Znam kilka spółek
powstałych na bazie
Państwowywch
Gospodarstw Rol-
nych, które dziś
świetnie sobie radzą,
ale niestety są to
nadal wyjątki
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PGR-Y TO NIE TYLKO MINUSY.Dały silny bodziec

do modernizacji wsi, wiele z nich przyniosło np.

wodociągi

do przeskoczenia. Można by wyjść więc
z propozycją, by agencje dysponujące tym
mieniem, oddawały niszczejące budynki
za przysłowiową złotówkę.

Wróćmy jeszcze na chwilę do historii. Zew-
sząd słyszymy krytyczne opinie dotyczące
PGR-ów, są podnoszone zarówno argumen-
ty ekonomiczne, jak i społeczne. Czy jest
jakikolwiek przemawiający na korzyść tam-
tych gospodarstw?

PGR to nie tylko minusy. Warto pamiętać,
że stanowiły one również silny bodziec
modernizacyjny na wsi. Pewnie nie o każ-
dym można to powiedzieć z pełnym przeko-
naniem, ale budowane osiedla były pewnego
rodzaju cząstką miasta na wsi. Powstające
bloki wyposażone były w wodociąg, ustęp
spłukiwany, wodę, co nie było oczywistością
w domach rolników.

Nie należy zapominać, że w PGR, obok
osób niskowykwalifikowanych, zatrudniana
była również wykwalifikowana kadra. Tej
z reguły udało się po przekształceniach zna-
leźć swoje miejsce na rynku. Niejednokrotnie
to oni stanowili podstawy powstających
na gruzach byłych PGR przedsiębiorstw czy
też spółdzielni rolniczych.

Mimo wszystko społeczeństwo nadal źle
postrzega byłych pracowników PGR. Mało

„Dostojny kombajn i „kopciu-

szek” traktor – opisywał to zdję-

cie autor

W wydanym w 1955 roku albumie

znalazły się zdjęcia ilustrujące

pracę w rolnictwie. Tu cieplarnia

Wyższej Szkoły Rolniczej

Historia Państwowe Gospodarstwa Rolne
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SECOND READ HERE LOREM opoty ze zdrowiem ustąpi-

ły. Oe dziewczyny pragnące kalistka zaśpiewała

piosenkę „Emotion”

ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń

tel. 61 28 27 001, tel. kom. 608 022 265

e-mail: gprazem@op.pl, www.gruparazem.pl

18 marca 2015 roku Spółdzielcza Grupa 
Producentów Trzody Chlewnej „RAZEM-BIS” 
uhonorowana została tytułem  
Orła Agrobiznesu jako firma posiadająca 
udokumentowany sukces rynkowy

Grupa RAZEM to dzisiaj ponad 100 rolników z gmin:  
Czempiń, Kościan, Śmigiel, Krzywiń w powiecie kościańskim,  
Śrem, Brodnica, Książ, Dolsk w powiecie śremskim  
oraz z gmin Gostyń, Krobia i Osieczna.

Grupa RAZEM:
•  organizuje spotkania dyskusyjne o sprawach bieżących oraz spotkania 

szkoleniowe na temat żywienia, profilaktyki weterynaryjnej,  
ochrony roślin itp.

•  organizuje wspólną sprzedaż trzody i bydła oraz wspólne zakupy 
(pasze i koncentraty, śruty poekstrakcyjne, nawozy, materiał siewny 
itp.)

•  współpracuje z: Wytwórnią Pasz Lira, Sano, Provimi, DE Heus, LNB, 
Holagra, BIOMIN, Trouw Nutrition; materiał siewny: Hodowla Roślin 
DANKO, STRZELCE, TOPFARMS, KWS; nawozy: Anwil, Agrochem 
Puławy, Grupa „ROLNIK”, ALLFLEX (kolczyki), JHJ (dezosan Vigor)

•  integruje członków Grupy i ich rodziny
•  inwestuje: 6 grudnia 2014 roku otwarto nowy kompleks magazynowo-

produkcyjnego z częścią socjalną (w pełni zautomatyzowana 
mieszalnia pasz, nowoczesny magazyn, suszarnia dla zbóż 
i kukurydzy, planowany skup zbóż itp.).
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kto nie widział słynnego filmu dokumental-
nego „Arizona”.

Odczuwalna jest duża stygmatyzacja. Przy-
jęło się stereotypowo, że pracownicy PGR to
ludzie bez inicjatywy, w dużej mierze roszcze-
niowi. Z jednej strony przyczyn w takim upa-
trywaniu należy szukać w konflikcie pomiędzy
pracownikami PGR a rolnikami indywidualny-
mi. Ale przyczyn jest o wiele więcej. Przyjmo-
wane pasywne postawy należy przypisać rów-
nież uzyskiwanym w początkowym okresie
rocznym zasiłkom dla bezrobotnych, tzw.
„kuroniówkom”. Z jednej strony miały one
na celu zabezpieczenie realizacji podstawo-
wych potrzeb byłym pracownikom PGR i ich
rodzinom, z drugiej zaś strony nieco rozleniwi-
ły tę grupę (i nie tylko tę). Milton Friedman
rzekł, że skoro płacicie ludziom za to, że nie
pracują, a każecie płacić podatki gdy pracują,
nie dziwcie się, że macie bezrobocie. No
i w tym wypadku absolutnie się zgadzam. Nale-
żało tworzyć instrumenty zachęcające do tworze-
nia mikroprzedsiębiorstw i samozatrudnienia,
a nie wspierać w przekonaniu, że przez rok
można nie pracować, a i tak otrzyma się jakieś
środki, które pozwolą egzystować.

Wiele osób, skoro uzyskało taką możli-
wość, to korzystało z pomocy państwa
w postaci zasiłków, jednocześnie tracąc swoją
szansę na zdobycie pracy, czy też zdobycie

nowych umiejętności. Może lepszym rozwią-
zaniem było połączenie zasiłków z koniecz-
nością zdobywania nowych umiejętności? No
ale teraz oczywiście już za późno na takie
gdybanie.

Reasumując, PGR-y to temat niewygodny.
Pewnie dlatego chce Pan zbadać wsie,
na których gospodarstwa istniały.

Tak, wraz z koleżanką zajmującą się kapi-
tałem ludzkim chcemy zrobić to w sposób
kompleksowy, porównując poszczególne
województwa. Ogólne badania nie spełniłyby
oczekiwanej roli, ponieważ każde wojewódz-
two ma swoją specyfikę. Wystarczy porów-
nać sytuację Wielkopolski czy województwa
warmińsko-mazurskiego, czy podlaskiego,
gdzie marazm i beznadzieja jest o wiele moc-
niej odczuwalna.

Szczytem marzeń byłoby kilkuletnie
badania, ale na to potrzebne są spore środki.
Żałuję, że 10 lat temu tego nie zrobiłem, bo,
tak jak wspominałem, część osób bezpowrot-
nie wyjechała z tych wsi. Kluczowym pyta-
niem jest też, czy tereny popegeerowskie róż-
nią się od pozostałych obszarów wiejskich.
Tego nikt pod kątem ekonomicznym i na sze-
roką skalę jeszcze nie sprawdził. To byłoby
ważne z punktu widzenia polityki społecznej
państwa. aF
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