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NA OSIEMDZIESI¥TE URODZINY
PROFESORA ZYGMUNTA WOJTASZKA
Profesor Zygmunt Wojtaszek urodzi³ siê w rodzinie ch³opskiej na Ziemi Lubelskiej.
Szacunek dla rolniczego gospodarowania i ciê¿kiej pracy towarzyszy Mu od dzieciñstwa.
Pomimo d³ugiego okresu zamieszkiwania w miecie nie utraci³ kontaktów ze wsi¹. Pozostaje
wierny jej idea³om i tradycji. Jego konsekwencja i wytrwa³oæ, po³¹czona z niespotykan¹
pracowitoci¹ i zaletami umys³u, zapewni³y Mu awans spo³eczny, osi¹gany dawniej tylko
przez nielicznych, awans od dziecka ch³opskiego do uznanego Profesora i szanowanego
Cz³owieka. Jego postawa i osi¹gniêcia mog¹ u³atwiæ m³odzie¿y wiejskiej, uwierzenie w to, ¿e
co co wydaje siê niemo¿liwym, mo¿e staæ siê realnym.
Wiêkszoæ swego ¿ycia zawodowego pracowa³ w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przechodz¹c przez kolejne stanowiska, stopnie i tytu³y kariery naukowej. By³ wieloletnim kierownikiem Zak³adu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolniczej w
Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW (obecnie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw), a nastêpnie jej kierownikiem. Kierowa³ z sukcesem
studiami podyplomowymi oraz doktorskimi na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW
(obecnie Wydzia³ Nauk Ekonomicznych). Jego cech¹ by³a i jest wielop³aszczyznowa dzia³alnoæ jako pracownika nauki, nauczyciela i wychowawcy, redaktora i popularyzatora wiedzy oraz jako osoby zaanga¿owanej w sprawy gospodarcze i spo³eczne kraju.
Przez wielolecia Profesor Wojtaszek wnosi³ du¿y wk³ad w kszta³towanie profilu i poziomu wa¿nych polskich czasopism naukowych. Jako redaktor dzia³owy Zeszytów Naukowych SGGW i redaktor naczelny Roczników Nauk Rolniczych Seria G  Ekonomika Rolnictwa oraz jako cz³onek kolegium redakcyjnego Zagadnieñ Ekonomiki Rolnej dba³ o wysoki
poziom naukowy publikowanych w Polsce prac. Nale¿y do grona wymagaj¹cych, ale rzetelnych i jednoczenie ¿yczliwych oraz pomocnych recenzentów. W swoich ocenach nie tylko
podkrela³ wartoci poznawcze i oryginalnoæ prac, ale wskazywa³ wystêpuj¹ce w nich
niedostatki i przedstawia³ w³asne spojrzenie na omawiany problem, przez co przyczynia³ siê
do poprawy ich jakoci metodycznej i merytorycznej.
Uczestniczy³ w ró¿nych zespo³ach problemowych powo³ywanych w ramach Komitetu
Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, w komisjach i radach naukowych instytutów,
ministerstw, uczelni oraz organizacji rolniczych i spó³dzielczych, pe³ni¹c w nich wiele odpowiedzialnych funkcji.
Profesor Wojtaszek ma du¿e zas³ugi w kszta³ceniu kadry naukowej oraz specjalistów
dla rolnictwa w Polsce, a jako ekspert FAO  równie¿ za granic¹. Pomimo osi¹gniêcia wieku
emerytalnego nadal uczestniczy w kszta³ceniu kadry, jako profesor zwyczajny w Wy¿szej
Szkole Biznesu i Przedsiêbiorczoci w Ostrowcu wiêtokrzyskim.
Zasadniczy obszar dzia³alnoci Profesora Zygmunta Wojtaszka obejmuj¹ badania z
zakresu mikroekonomii rolnictwa. Szczególne Jego zainteresowania naukowe koncentruj¹
siê na ekonomice i organizacji gospodarstw rolniczych, indywidualnych i spó³dzielczych.
Mo¿na je uj¹æ w nastêpuj¹cych grupach problemowych: czynniki rozwoju gospodarstw
oraz mierniki i wskaniki oceny ich efektywnoci, typologia i specjalizacja gospodarstw, a
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tak¿e gospodarka rolnicza w rejonach o niekorzystnych warunkach przyrodniczych. Prace
podejmowane przez Profesora wynika³y g³ównie z bie¿¹cych potrzeb praktyki rolniczej, ale
równoczenie mia³y wa¿ne znaczenie dla rozwoju nauki, zw³aszcza w zakresie zastosowania
nowych, oryginalnych metod badawczych. Dowodem du¿ej wartoci prac Profesora s¹ ich
liczne cytowania przez innych autorów, co wiadczy o tym, i¿ Jego dorobek wywiera wp³yw
na rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych.
Profesor Zygmunt Wojtaszek nale¿y do najwybitniejszych wród ekonomistów rolnych
znawców specjalizacji produkcyjnej gospodarstw indywidualnych i typologii gospodarstw. W
tym zakresie wniós³ istotny wk³ad do rozwoju teorii i metodologii badañ. Znacz¹ce rezultaty
teoretyczno-poznawcze osi¹gn¹³ równie¿ w zakresie analizy oddzia³ywania infrastruktury technicznej i spo³ecznej na poziom produkcyjnoci gospodarstw rolnych, na ich strukturê, kierunki
gospodarowania oraz zmiany w strukturze demograficznej i zawodowej wsi.
Na podkrelenie zas³uguje te¿ wk³ad Profesora w doskonalenie metod urz¹dzania i organizacji gospodarstw indywidualnych. Opracowa³ On uproszczon¹ metodê rachunku ekonomicznego oraz zaadaptowa³ dla potrzeb organizacji gospodarstw rodzinnych metodê planowania programu. Wa¿ne miejsce w tematyce badawczej Profesora Wojtaszka stanowi³y spó³dzielcze formy gospodarowania w rolnictwie, zw³aszcza kwestie zarz¹dzania spó³dzielni¹ i
ocen¹ jej wyników. Jego aktywny udzia³ w ¿yciu gospodarczym oraz politycznym przyczynia³
siê do transferu wyników badañ naukowych do praktyki spo³eczno-gospodarczej.
Dla oddania charakteru Jego osobowoci warto przytoczyæ opiniê sformu³owan¹ w
latach siedemdziesi¹tych przez najwybitniejszego polskiego uczonego w dziedzinie ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych prof. dr. hab. dr h.c. multi Ryszarda Manteuffla.
Profesor Manteuffel napisa³ m.in., ¿e odznacza siê On (to znaczy Wojtaszek) du¿¹ dociekliwoci¹ oraz solidnoci¹ w pracy naukowo-badawczej. Nie g³osi pogl¹dów, jeli nie
zbada zagadnienia i nie upewni siê o ich s³usznoci. Uwa¿am Go za wybitnego i twórczego pracownika nauki, który posiada du¿y oryginalny dorobek naukowy, który w trwa³y
sposób wszed³ do nauki polskiej (...) Wysoko te¿ ceniê Jego zalety umys³u i charakteru.
Jest niezawodny w podjêtych przez siebie zobowi¹zaniach (...) Jest bardzo czynny w
zakresie wspó³pracy z praktyk¹ oraz ¿yciem naukowym i gospodarczym kraju. Ma ugruntowane i oparte na w³asnych badaniach, du¿ej praktyce oraz studiach literatury naukowej pogl¹dy na zagadnienia gospodarcze w rolnictwie (...) Jest cz³owiekiem wielkiej
pracy, nie znosz¹cym p³ycizny i niesolidnoci w nauce. Jest erudyt¹ i doskona³ym znawc¹
literatury wiatowej w zakresie nauk ekonomiczno-rolniczych.
Dla podkrelenia dorobku Profesora w ró¿nych dziedzinach Jego aktywnoci i 30letniego redagowania Roczników Nauk Rolniczych Seria G wydajemy niniejszy zeszyt.
Autorami artyku³ów s¹ osoby, do których zwrócilimy siê o ich napisanie i którzy pozytywnie odnieli siê do naszej propozycji. Wród Autorów s¹ wspó³pracownicy, koledzy i przyjaciele, a tak¿e uczniowie Profesora.
Wielce Szanownemu Jubilatowi, Profesorowi Zygmuntowi Wojtaszkowi sk³adamy z
okazji 80. urodzin najlepsze ¿yczenia zdrowia, wszelkiej pomylnoci i dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju nauki i jej kadry oraz edukacji m³odzie¿y.
Prof. dr hab. B. Klepacki  Przewodnicz¹cy Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii
Nauk, Dziekan Wydzia³u Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
dr hab. S. Stañko, prof. nadzw. SGGW, Rredaktor Naczelny Roczników Nauk Rolniczych Seria G
 Ekonomika Rolnictwa
Prof. dr. hab. H. Runowski  Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
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