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S y n o p s i s. Przedstawiono tekst wyst¹pienia na posiedzeniu Komitetu Ekonomiki
Rolnictwa PAN z okazji 50-lecia istnienia tego komitetu. Wskazano dzia³ania podejmowane w zakresie znaczenia czynnika ludzkiego oraz systemu kszta³cenia jako wa¿nego
problemu rozwoju ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich.

CZYNNIK LUDZKI ORAZ SYSTEM KSZTA£CENIA
Zgodnie z przyjêtym programem moi znakomici koledzy, sporód czterech zagadnieñ
wype³niaj¹cych merytoryczny obszar dzia³alnoci Komitetu Ekonomiki Rolnictwa, byli ³askawie pozostawiæ mi zagadnienie czynnika ludzkiego i jego rozwoju przez system kszta³cenia.
Jestem im niezwykle wdziêczny, ¿e ta w³anie dziedzina zosta³a mi powierzona dla przypomnienia g³ównych faktów i refleksji z pracy KER PAN, gdy¿ ona interesowa³a mnie najbardziej, a zw³aszcza w latach 1958-1975, kiedy Sekcji Agronomii Spo³ecznej przewodniczy³
prof. Juliusz Poniatowski1, a po Jego mierci wraz z innymi osobami zagadnienia te moglimy kontynuowaæ, zw³aszcza w latach 80. i czêciowo 90. XX wieku. Przechodz¹c do omówienia wa¿niejszych faktów i refleksji dotycz¹cych dzia³alnoci Komitetu w tej dziedzinie
warto podkreliæ, ¿e w Polsce mimo dramatycznych losów XVIII i XIX wieku nie obce by³y
wysi³ki i zainteresowania rozwojem owiaty i rol¹ czynnika ludzkiego w postêpie wsi i
rolnictwa. Dowiadczenia te i dzia³alnoæ wielu wiat³ych Polaków tego okresu stworzy³y
podstawê dla intensywnego rozwoju tych zainteresowañ w okresie II Rzeczpospolitej i
wreszcie by³y ród³em dla dzia³alnoci po zakoñczeniu II wojny wiatowej. Nie pomijaj¹c
roli innych osób, cz³onków Komitetu prowadz¹cych dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i naukow¹ w
zakresie owiaty rolniczej, doradztwa czy socjologii wsi, które to dyscypliny w istocie
dotyczy³y roli i wp³ywu czynnika ludzkiego w rolnictwie, nie sposób nie podkreliæ tu
czo³owej roli w tej dziedzinie jak¹ podj¹³ i spe³nia³ przez d³ugie lata prof. Juliusz Poniatowski.
Mylê, ¿e na pocz¹tku tych dzia³añ wa¿n¹ rolê odegra³ prof. Ryszard Manteuffel, który
przez stworzenie Sekcji Agronomii Spo³ecznej i powierzenie jej kierownictwa J. Poniatow1

Prof. Juliusz Poniatowski wróci³ z emigracji w 1957 r. maj¹c prawie 70 lat i by³ niezwykle aktywny
a¿ do swojej mierci w 1974 r.
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skiemu dostrzeg³ mo¿liwoci interdyscyplinarnego podejcia do zagadnienia rozwoju zainteresowañ czynnikiem ludzkim w rolnictwie i to w skali mikro, jak i makro.
Sekcja Agronomii Spo³ecznej przez inicjowanie i organizowanie badañ, seminariów i
konferencji wywiera³a istotny wp³yw na rozwój zainteresowañ problematyk¹ owiaty rolniczej i doradztwa rolniczego w wielu orodkach rolniczego kszta³cenia akademickiego w
Polsce. Powstawa³y katedry i zak³ady, a do programów kszta³cenia wprowadzano przedmioty przygotowuj¹ce do pracy owiatowej i doradczej absolwentów uczelni rolniczych. W
niektórych uczelniach uruchamiano dzienne i zaoczne studia pedagogiczne dla absolwentów uczelni, przysz³ych nauczycieli szkó³ rolniczych  rednich i zawodowych oraz nauczycieli ju¿ pracuj¹cych w tych szko³ach.
Obszarem szczególnego zainteresowania sekcji by³y skala, formy i poziom kszta³cenia
m³odzie¿y wchodz¹cej do zawodu rolniczego, zarówno w gospodarstwach rodzinnych,
uspo³ecznionych oraz instytucjach us³ugowych w rolnictwie i na wsi. W tych sprawach
wieloosobowe zespo³y z ró¿nych orodków akademickich podejmowa³y badania zlecone
przez KER PAN, a ich wyniki by³y przedmiotem wielu konferencji i seminariów zarówno
regionalnych, jak i ogólnopolskich.
W rezultacie tych prac i dokonanych analiz sformu³owano wiele oficjalnych pogl¹dów
KER, które opublikowano i przekazano w³adzom pañstwowym odpowiedzialnym za dziedzinê owiaty zarówno ogólnej, jak i rolniczej. Wród opracowañ na szczególne podkrelenie
zas³uguje pogl¹d KER pt. Kszta³cenie rolnicze w latach 1967-1980 opublikowany w ¯yciu
Gospodarczym nr 19/1967 oraz pogl¹d KER W sprawie elementarnego szkolnictwa rolniczego opublikowany w ¯yciu Gospodarczym nr 6/1971.
Analizuj¹c teksty wymienionych stanowisk KER nie sposób oprzeæ siê refleksjom, jak
wiele trafnych racji one zawiera³y i jak wiele ich wizji potwierdzi³a przysz³oæ. Przytoczê
tylko dwa wybrane przyk³ady.
Wed³ug prognoz KER z 1967 r. zak³adano, ¿e potrzeby rolnictwa w zakresie kszta³cenia
wynosz¹ 150 tys. osób rocznie, tymczasem ³¹cznie we wszystkich szko³ach rolniczych w
najlepszych latach kszta³cono nie wiêcej ni¿ po³owê. Do tego trzeba dodaæ fakt, ¿e znaczna
czêæ m³odzie¿y kszta³c¹cej siê w szko³ach rolniczych trafia³a tam z powodu braku miejsca
lub dostêpu do innych szkól, a po zakoñczeniu szkó³ rolniczych tak szybko jak nadarza³a siê
okazja przechodzi³a do innych zawodów. Niedostateczna skala kszta³cenia m³odzie¿y wiejskiej spowodowa³a istniej¹ce nadal upoledzenie ludnoci rolniczej w poziomie posiadanego wykszta³cenia w porównaniu z innymi grupami zawodowymi ludnoci.
Przyk³ad drugi dotyczy wyników badañ inicjowanych przez Sekcjê Agronomii Spo³ecznej w zakresie poziomu kszta³cenia dzieci pracowników PGR. Wynikaj¹ce z badañ ró¿ne
przejawy upoledzenia kszta³cenia dzieci pracowników PGR, jak wysoka drugorocznoæ i
inne cechy potwierdzi³y siê w pe³ni w póniejszym procesie transformacji tego sektora, co
w po³¹czeniu z innymi b³êdami spowodowa³o powstanie najbardziej upoledzonej grupy
spo³ecznej, któr¹ do dzi charakteryzuje najwy¿sze bezrobocie. Nastêpnym problemem obok
owiaty rolniczej i doradztwa by³o zagadnienie roli czynnika ludzkiego w rolnictwie.
Z inicjatywy KER w 1968 r. odby³o siê miêdzynarodowe seminarium Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych nt. Czynnik ludzki w kierowaniu gospodarstwem rolniczym. Na seminarium, w którym uczestniczy³o kilkadziesi¹t osób przygotowano 14 referatów i 15 doniesieñ. Piêtnastu uczestników reprezentowa³o 11 krajów, a Polacy
przestawili 15 referatów i doniesieñ. Pe³ne teksty materia³ów wraz z omówieniami dyskusji
ukaza³y siê w jêzyku polskim, a potem w jêzyku angielskim w formie Zeszytu Problemowego
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Postêpu Nauk Rolniczych w 1970 roku. Dzi z perspektywy prawie 40 lat mo¿na stwierdziæ,
¿e seminarium mia³o charakter pionierski, a jego tematyka i prezentowane prace wywar³y
istotny wp³yw na poznanie i zainteresowanie t¹ tematyk¹ w licznych orodkach naukowych w Polsce i za granic¹ oraz stanowi³y inspiracjê dla wielu póniejszych badañ i analiz.
Dzisiejsze szerokie zainteresowania problematyk¹ roli cz³owieka i relacji zwi¹zanych z jego
rozwojem, formu³owane za pomoc¹ takich pojêæ, jak: kapita³ ludzki i kapita³ spo³eczny, mia³y
swój pocz¹tek i znacz¹cy dorobek w dzia³alnoci naukowej i organizacyjnej KER w ca³ym
okresie jego istnienia.
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