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W. ZIÊTARA

PROFESOR FLORIAN MANIECKI, ¯YCIE I TWÓRCZOÆ
(JUBILEUSZ: 80-LECIA URODZIN)
Wojciech Ziêtara
Profesor Florian Maniecki urodzi³ siê 24 listopada 1927 r. we Lwówku w województwie
poznañskim w rodzinie robotniczo-rzemielniczej. Wybuch drugiej wojny wiatowej przerwa³ Jego naukê na poziomie 5 klasy szko³y podstawowej. Okres okupacji to praca w charakterze przymusowego najemnego robotnika rolnego w gospodarstwie niemieckiego rolnika w Niewolnie ko³o Trzemeszna. Po zakoñczeniu wojny w wieku 18 lat podejmuje w trybie
przyspieszonym naukê w gimnazjum, któr¹ musi przerywaæ prac¹ zawodow¹. W 1949 r.
koñczy gimnazjum dla doros³ych w Gnienie. W tym samym roku podejmuje studia na
Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznañskiego. Dyplom in¿yniera rolnika uzyskuje w
1953 r. koñcz¹c pierwszy stopieñ studiów.
Po ukoñczeniu studiów w 1953 r. w ramach nakazu pracy przez 4 miesi¹ce pracuje na
stanowisku agronoma w POM w Murowanej Golinie, a nastêpnie przez 5 miesiêcy jako
nauczyciel w Technikum Rolniczym w Wolsztynie. We wrzeniu 1953 r. zostaje s³u¿bowo
przeniesiony do Centralnej Szko³y Pañstwowych Orodków Maszynowych i Rolniczych Spó³dzielni Produkcyjnych w dzisiejszym Ursynowie, gdzie pracowa³ do 1957 r., tj. do jej rozwi¹zania. W szkole tej by³ nauczycielem przedmiotów zawodowych. W okresie pracy w Ursynowie
podejmuje studia II stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, które koñczy z
wynikiem bardzo dobrym uzyskuj¹c stopieñ magistra. W tym okresie wspó³pracuje z Instytutem Ekonomiki Rolnej, zbieraj¹c wyjciowe materia³y liczbowe w zakresie kosztów produkcji w
rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych. Wspó³pracuje tak¿e z Katedr¹ Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, prowadz¹c badania z zakresu organizacji pracy kierowniczej w PGR pod kierunkiem prof. Ryszarda Manteuffla. W lipcu 1957 r. podejmuje pracê w
Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw
Rolniczych, przechodz¹c kolejno przez wszystkie stanowiska nauczyciela akademickiego.
Stopieñ naukowy doktora nauk rolniczo-lenych uzyskuje w 1962 r. na podstawie rozprawy
doktorskiej pt. Metoda preliminowania pracy i si³y poci¹gowej w gospodarstwie rolniczym przygotowanej pod kierunkiem prof. R. Manteuffla. Stopieñ doktora habilitowanego
uzyskuje w 1968 r. na podstawie rozprawy pt. Ocena ekonomiczno-organizacyjna obór.
Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskuje w 1976 r., a profesora zwyczajnego w
1985 r. W latach 1969-1972 profesor Florian Maniecki pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u
Ekonomiczno-Rolniczego, a w latach 1973-1979 funkcjê dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW. By³ cz³onkiem wielu komisji rektorskich i senackich,
pe³ni¹c w nich wielokrotnie funkcjê przewodnicz¹cego. W latach 1975-1977 by³ przedstawicielem Rady Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego w Senacie SGGW.
Profesor Florian Maniecki od pocz¹tku swojej pracy naukowej utrzymuje cis³e i wielostronne kontakty naukowe z orodkami naukowymi w krajach Europy Zachodniej i USA.
Zapocz¹tkowa³ je pobyt na sta¿ach naukowych na Uniwersytecie w Kilonii (Kiel) w RFN w
1958 r. (7 miesiêcy) u prof. Georga Blohma, a nastêpnie 11 miesiêczny sta¿ naukowy w USA
w Stanie Kentucky na prze³omie lat 1966 i 1967. W 1976 r. odby³ podró¿ studialn¹, odwiedzaj¹c wa¿niejsze orodki naukowe w RFN (trzymiesiêczne stypendium DAAD). Ponownie
trzymiesiêczny sta¿ naukowy na Uniwersytecie w Kilonii odby³ na prze³omie 1981 i 1982 r.
Miesiêczne sta¿e naukowe odby³ tak¿e w NRD, Szwecji i Finlandii. Systematycznie uczestniczy³ w Miêdzynarodowych Kongresach Organizacji Pracy w Rolnictwie (CIOSTA i CIGR)
w latach 1960-1990.
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Profesor Florian Maniecki utrzymywa³ bliski i nieprzerwany kontakt z praktyk¹ dziêki
prowadzonym badaniom i szkoleniom.
By³ i pozostaje nadal bardzo aktywnym uczestnikiem ¿ycia naukowego i spo³ecznego,
czynnie uczestniczy w wielu organizacjach naukowych i spo³ecznych.
Zainteresowania naukowe profesora Floriana Manieckiego s¹ rozleg³e i przechodzi³y
znamienn¹ ewolucjê, od badañ w¹sko tematycznych, do bardziej ogólnych o charakterze
syntez. W jego pracy badawczej mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce kierunki:
 planowanie pracy i si³y poci¹gowej w gospodarstwie rolniczym i w rolnictwie oraz
analiza wielkoci, rozk³adu i struktury nak³adów pracy i si³y poci¹gowej,
 ocena wp³ywu rozwi¹zañ funkcjonalnych budynków inwentarskich, ich wyposa¿enia i
organizacji pracy na nak³ady i uci¹¿liwoæ pracy przy obs³udze zwierz¹t,
 ergonomia rolnicza,
 prognozowanie mechanizacji rolnictwa na podstawie analizy wydajnoci i warunków
pracy w rolnictwie w miarê rozwoju si³ wytwórczych,
 zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami rolniczymi,
 przekszta³cenia w³asnociowe w rolnictwie.
W ramach pierwszego problemu opracowa³ oryginaln¹ metodê preliminowania pracy i
si³y poci¹gowej w gospodarstwach rolniczych, która zosta³a zweryfikowana w licznych
badaniach i wytrzyma³a próbê czasu. Stosowana jest dotychczas, jako podstawowa i w
zasadzie jedyna metoda bilansowania si³y roboczej i poci¹gowej w gospodarstwie, w analizach i badaniach modelowych. Podsumowaniem tego kierunku badañ jest ksi¹¿ka pt.
Organizacja i planowanie pracy wykonawczej w gospodarstwie rolniczym, wydana przez
PWRiL w 1976 r.
Drugi kierunek badañ, wi¹¿¹cy siê z ocen¹ rozwi¹zañ funkcjonalnych budynków inwentarskich i ich wp³ywem na nak³ady i uci¹¿liwoæ pracy zosta³ zapocz¹tkowany w 1958 r. w
czasie sta¿u naukowego w Kilonii. Profesor F. Maniecki, jako pierwszy w Polsce zastosowa³
studium pracy do oceny budynków inwentarskich i ich wyposa¿enia. Ukoronowaniem badañ
z tego zakresu, by³a rozprawa habilitacyjna opublikowana w Rocznikach Nauk Rolniczych
(Seria D. Tom 125, 1968 r.). Metoda ta by³a wielokrotnie wykorzystywana w badaniach miêdzy
innymi w ocenie przemys³owych form produkcji mleka, w ramach problemu wêz³owego,
którym kierowa³ prof. F. Maniecki. Wyniki tych badañ sta³y siê podstaw¹ kszta³towania racjonalnych pogl¹dów na mo¿liwoci i tempo wdra¿ania nowych form w produkcji zwierzêcej.
Skutki prób tzw. przemys³owego chowu zwierz¹t wdra¿anego metodami administracyjnymi,
bez nale¿ytego przygotowania organizacyjnego i technicznego z ca³¹ ostroci¹ ujawni³y siê
po 1990 roku, tj. w okresie gospodarki rynkowej. Wyniki badañ z tego zakresu znalaz³y odbicie w publikacjach i referatach na konferencjach i seminariach naukowych.
W pracach z zakresu prognozowania mechanizacji rolnictwa prof. F. Maniecki zastosowa³ nowe podejcie metodyczne polegaj¹ce na przyjêciu jako podstawy prognoz wydajnoci pracy zatrudnionych w rolnictwie oraz warunków pracy w rolnictwie, które ulegaj¹
zmianie wraz ze zmianami si³ wytwórczych. Dowiadczenia w zakresie prognozowania mechanizacji rolnictwa wykorzysta³ uczestnicz¹c w pracach zespo³u prof. R. Manteuffla, przygotowuj¹cego prognozê rozwoju wsi i rolnictwa w ramach Komitetu Polska 2000 przy
Prezydium PAN. W ramach prac zespo³u prof. F. Maniecki opracowa³ indywidualn¹ prognozê
Polska 2015 opublikowan¹ w 1982 roku. Zastosowa³ w niej w³asn¹ metodê, któr¹ okreli³
jako intuicyjn¹, a jej podstawê stanowi³a znajomoæ organizacji i wydajnoci pracy w rolnictwie w Polsce i wybranych krajach rozwiniêtych.
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