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Profesor Zbigniew Adamowski, ycie i twórczo
(jubileusz 80-lecia urodzin) 

Profesor Zbigniew Adamowski urodzi  si  18 grudnia 1928 r. w Werbkowicach na 
ziemi lubelskiej w rodzinie ch opskiej. Szko redni  uko czy  w Poznaniu w 1950 r. 
Studia in ynierskie odby  na Wydziale Rolniczym WSR w Poznaniu w latach 1951-1953,  
a magisterskie na Wydziale In ynieryjno-Ekonomicznym SGGW (obecnie Nauk 
Ekonomicznych) w latach 1954-1955. Prac  naukowo-dydaktyczn   rozpocz  w 1952 r. 
jako student II-go roku w Katedrze Polityki Agrarnej WSR w Poznaniu. Przez krótki okres 
by  asystentem w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Socjalistycznych Przedsi biorstw 
Rolnych SGGW. Nast pnie przez kilkana cie lat pracowa  pocz tkowo w Katedrze 
Ekonomiki Gospodarki Narodowej, a pó niej w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa 
nieistniej cej ju  Wy szej Szko y Nauk Spo ecznych. Jednocze nie przez kilka lat pracowa
w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Stopie  doktora nauk ekonomicznych 
uzyska  w 1963 r. na podstawie rozprawy pt. „Zatrudnienie w gospodarstwach ch opskich i 
migracja ze wsi w wietle bada  ankietowych” przygotowanej pod kierunkiem  prof. 
Maksymiliana Pohorillego na Wydziale Ekonomicznym WSNS. Tam te  habilitowa  si  w 
1968 r. przedk adaj c prac  pt. „Spo eczno-gospodarcze aspekty rozwoju kó ek rolniczych 
w Polsce”.

Od dnia 1 pa dziernika 1967 r. przeszed  do pracy w UMCS w Lublinie, gdzie by
jednym ze wspó organizatorów nowoutworzonego Wydzia u Ekonomicznego i obj
kierownictwo Katedry Ekonomiki Rolnictwa, któr  kierowa  do 1976 r. Na uczelni tej w 
1973 r. uzyska  tytu  naukowy profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk ekonomicznych. 
Przez kilka lat by  prodziekanem tego wydzia u (1969-1973). 

W latach 1976-1979 pracowa  w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa Szko y G ównej 
Planowania i Statystyki (obecnie wrócono do przedwojennej nazwy Szko a G ówna 
Handlowa). W 1979 r. przeszed  ponownie do pracy na SGGW, do Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Polityki Agrarnej, gdzie obj  kierownictwo Zak adu Ekonomiki Rolnictwa, 
którym kierowa  w latach 1979-1984. W latach 1984-1991 pe ni  funkcje dyrektora 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej SGGW. Tytu  profesora zwyczajnego 
uzyska  w 1988 r.  

Zainteresowania naukowe Profesora Zbigniewa Adamowskiego s  szerokie i dotycz
ekonomiki rolnictwa, polityki agrarnej oraz ekonomiki, organizacji i zarz dzania 
przedsi biorstwem rolnym. W Jego pracy badawczej mo na wyró ni  nast puj ce kierunki: 

− przeobra enia ludno ciowe na wsi polskiej, 
− ekonomiczne i spo eczne problemy rozwoju mechanizacji rolnictwa oraz us ug 

produkcyjnych, 
− funkcjonowanie spó dzielczo ci rolniczej, g ównie kó ek rolniczych, 
− przemiany strukturalne w rolnictwie polskim, 
− dochody i ceny w rolnictwie. 
Z bada  Profesora dotycz cych ewolucji zatrudnienia i rozwoju mechanizacji przez 

kó ka rolnicze wynika o, e procesy te by y wa nym elementem modernizacji gospodarstw 
i wdra ania do rolnictwa post pu technicznego i technologicznego. Dotyczy o to zw aszcza
gospodarstw mniejszych obszarowo. Zagadnieniom tym po wi ci  szereg prac zarówno o 
charakterze teoretycznym, jak i empiryczno-poznawczym. Wyniki bada  z tego zakresu 
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znalaz y odbicie w wielu publikacjach i referatach na konferencjach i seminariach oraz w 
ksi kach. Do najwa niejszych nale : „Ewolucja zatrudnienia w rolnictwie polskim”
PAN-PWRiL 1964, „Rolnictwo polskie w dwudziestopi cioleciu” PWN 1970 (wspólnie z J. 
Lewandowskim), „Kó ka rolnicze w rolnictwie polskim” PWRiL 1971. 

Przemiany strukturalne w rolnictwie ujmowa  Profesor kompleksowo, tj. w cis ym
powi zaniu ze zmianami w zasobach i strukturze produkcji, efektywno ci gospodarowania 
oraz z sytuacj  dochodow  rolnictwa. W wyniku takiego podej cia mo liwe by o
przedstawienie zmian w strukturze agrarnej oraz mechanizmów, które do nich prowadz .
Podsumowaniem tego kierunku bada  jest monografia pt.: „Przemiany strukturalne w 
rolnictwie polskim” PWRiL 1988 oraz udzia  w pracy zbiorowej pod redakcj  F. Tomczaka 
pt. „Gospodarstwa rodzinne w rolnictwie, tera niejszo  i przysz o ” PWRiL 1988, ss. 44-
63 i 87-134.  

Zmiana systemu gospodarczego po 1989 r. spowodowa a powstanie nowych 
warunków funkcjonowania rolnictwa w gospodarce rynkowej. Profesor Adamowski 
czynnie w czy  si  swoimi badaniami w ocen  tych nowych procesów. Podstawowym 
przedmiotem zainteresowania Profesora by y ceny i dochody w rolnictwie w okresie 
reformowania gospodarki. Problematyce tej po wieci  cykl artyku ów opublikowanych 
g ównie w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej. Obejmuj  one zagadnienia sytuacji 
produkcyjnej, dochodów i ich zró nicowania oraz procesów dostosowawczych w 
rolnictwie do gospodarki rynkowej. Publikacje te wype nia y luk  w polskim 
pi miennictwie naukowym po wi conym problematyce cen i dochodów w okresie 
reformowania gospodarki. 

Wszystkie jego prace naukowe cechuje nie tylko wysoki poziom naukowy ale i 
doskonale dopracowana metodyka bada .

Profesor Zbigniew Adamowski jest bardzo wysoko cenionym pracownikiem 
naukowym i dydaktycznym z zakresu ekonomiki rolnictwa. Wyró nia si  wyj tkow
sumienno ci . Stawia zawsze du e wymagania w stosunku do siebie, do m odzie y
akademickiej i wspó pracowników. Wyrazem tego podej cia jest podr cznik akademicki pt. 
„Podstawy ekonomiki i organizacji przedsi biorstw rolnych”. To pierwszy akademicki 
podr cznik tego przedmiotu wydany po 1945 r. w Polsce, uwzgl dniaj cy dorobek nauki 
wiatowej. Stanowi on podstawow  pomoc dydaktyczn  dla pracowników naukowych, 

studentów studiów rolniczych, ekonomiczno-rolniczych i ekonomicznych. Jest to 
publikacja powszechnie znana i ceniona przez wszystkie o rodki akademickie. W wyniku 
tego by  on kilkakrotnie wznawiany. 

Na ogólny dorobek naukowy Profesora Adamowskiego sk ada si  ponad 250 prac, w 
tym 7 ksi ek, 26 rozpraw i studiów oraz wiele ekspertyz.  

Profesor wykszta ci  liczn  kadr  ekonomistów rolnych. Pod jego kierunkiem 
wykonano ponad 300 prac in ynierskich i magisterskich oraz 6 rozpraw doktorskich. 
Wyrazem uznania dla do wiadczenia zawodowego i dydaktycznego by o powierzenie 
Profesorowi funkcji recenzenta 14 rozpraw habilitacyjnych i 26 wniosków o nadanie tytu u
profesora.  

Za dzia alno  naukow  i dydaktyczn  Profesor by  wielokrotnie nagradzany 
nagrodami ministra (nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego 5-krotnie) i 
rektora SGGW. Odznaczony jest te  m.in. Z otym Krzy em Zas ugi, Krzy em 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej. Przez wiele lat by
cz onkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (1976-1986), Komitetu Nauk 
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Ekonomicznych PAN (1975-1977), Komisji Ekonomiki Rady Naukowo-Technicznej przy 
Ministerstwie Rolnictwa (1981-1989). 

W dniu 1 pa dziernika 1999 r.  Profesor przeszed  na emerytur . Nie pozostaje jednak 
bierny. Uczestniczy w zebraniach naukowych Katedry Ekonomiki Rolnictwa i 
Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW i wyk ada nadal, dawniej w 
Wy szej Szkole Biznesu i Przedsi biorczo ci w Ostrowcu wi tokrzyskim, a obecnie w 
Ma opolskiej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. 

        Stanis aw Sta ko
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