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Streszczenie: Artykuł ukazuje niektóre problemy związane z edukacją dorosłych 
rolników na kursach i szkoleniach organizowanych w latach 1948–1956. Ta forma 
edukacji miała za zadanie pogłębić wiedzę rolników gospodarujących indywidual-
nie, będących członkami spółdzielni produkcyjnych lub pracujących w Państwo-
wych Gospodarstwach Rolnych. Podczas kursów i szkoleń realizowano zajęcia za-
równo teoretyczne, jak i praktyczne. Kursantom przekazywano wiedzę z zakresu 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, wskazując na potrzebę nowoczesnej uprawy roślin 
i hodowli zwierząt. Kursy i szkolenia organizowano w różnych regionach Polski. 
Wiele z nich było nienależycie przygotowanych, co negatywnie odbijało się na po-
ziomie kształcenia. 

 

Ogólna charakterystyka problematyki  

Wielu polskich rolników sądziło, że zakończenie drugiej wojny światowej 

stworzy nowe, lepsze warunki do rozwoju produkcji rolnej. Były to jednak 

płonne nadzieje. Polska, znalazłszy się w strefie wpływów Związku Radzieckie-

go, była zmuszona realizować gospodarcze wytyczne Moskwy. Po przeprowa-

dzeniu parcelacji wielkich majątków ziemskich przystąpiono do prac mających 

na celu zamianę wiejskiej gospodarki indywidualnej na zespołową. W 1948 

roku zaczęły powstawać pierwsze spółdzielnie produkcyjne wzorowane na ra-

dzieckich kołchozach (Dobieszewski 1993, Jarosz 1998). Władze dużą uwagę 
przywiązywały także do rozbudowy i poprawy wydajności Państwowych Go-

spodarstw Rolnych. 

Forsowana kolektywizacja napotykała na zdecydowany opór ze strony rol-

ników przywiązanych do swej ziemi. Byli oni za to represjonowani. W ówcze-
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snej prasie przekonywano, że spółdzielczość jest najlepszym rozwiązaniem. 

W „Gazecie Krakowskiej” z 1950 roku pisano: Jakież to życie w pojedynkę! 
Każdy się już najadł takiego życia do syta. Pożar zniszczył ci zabudowanie, do-

rabiałeś się przez pół życia nowych budynków, dzieci chodziły boso, a ty ściąga-

łeś powoli kamień, deski, dachówkę. Nie dojadłeś, nie dospałeś, ot i słodkość 
pojedynczego życia. A zdechła ci krowa, nie miałeś za co kupić soli, nie miałeś 
kapki mleka dla dziecka. Życie dziadków, ojców i nasze nauczyło nas, jak jest 

bezlitosne. Nie ma w ustroju kapitalistycznym bliźnich, ludzie patrzą jak wilki 

na siebie. O miedzę cię zabiją (Spółdzielczość…, s. 4). Takie kłamliwe artykuły 

nie przekonywały chłopów, którzy za wszelką cenę chcieli zatrzymać swą pry-

watną ziemię, gospodarować indywidualnie. Nastawienie do spółdzielni było 

wrogie. Aktywistów partyjnych przyjeżdżających na wieś nazywano „kociarza-

mi”; rolnicy nie chcieli z nimi rozmawiać, zamykali przed nimi drzwi (Spra-

wozdanie z wyjazdu...). 

 Ideolodzy kolektywizacji wiedzieli, że jej urzeczywistnienie będzie bardzo 

trudne. Widząc słabość gospodarczą i organizacyjną wielu spółdzielni, zalecali 

organizację kursów i szkoleń, co miało przyczynić się do poprawy organizacji 

pracy i podniesienia poziomu fachowego spółdzielców (Radziwił 1981, Potyrała 

1992, Szuba 2002). Tego typu działaniami oświatowymi zamierzano objąć rów-

nież rolników indywidualnych, uznając, iż podczas prelekcji i zajęć praktycz-

nych uda się ich przekonać do wstąpienia do spółdzielni. Do udziału w kursach 

zachęcano przez radio, prasę, a także poprzez wędrownych instruktorów. Słu-

chaczy radia i czytelników prasy utwierdzano w przekonaniu, że upowszechnia-

nie wiedzy rolniczej na kursach i szkoleniach cieszy się sporym zainteresowa-

niem ze strony dorosłych mieszkańców wsi, którzy z zapałem młodzików zdo-

bywają wiedzę (Kubalski 1954, s. 7). W wielu regionach Polskiej Rzeczypospo-

litej Ludowej frekwencja na kursach i szkoleniach była niska. Niechętni im byli 

zwłaszcza starsi chłopi, przywiązani do dawnych form gospodarowania (Borek 

1954). 

Wraz z upływem lat precyzowano program kształcenia na kursach i szkole-

niach, radząc stosowanie zróżnicowanych metod nauczania, odznaczających się 
nowoczesnością i praktycznością. Rozwijało się również piśmiennictwo popula-

ryzujące te zagadnienia (Bartecki, Wieczorek 1965). Powinniśmy – zwracał się 
Janusz Bobiński do instruktorów na łamach czasopisma „Las Polski” – zerwać 
z pokutującym jeszcze nieraz mniemaniem, że nauczanie na kursach jest łatwiej-

sze niż w szkole. Wręcz odwrotnie! Teoretyzowanie tu jest jeszcze bardziej nie-

dopuszczalne. Poziom słuchaczy jest na ogół więcej zróżnicowany niż w klasie 

szkolnej, wpływ wychowawczy w zasadzie trudniejszy. Uczących się trzeba nie 

tylko uczyć rzeczy nowych, ale i oduczać błędnych nawyków. Pamięć odbiorców 

wiadomości jest w zasadzie gorsza, umysł mniej elastyczny itd. Wykładowca 

musi być więc przygotowany do znacznie żywszej dyskusji, szeregu praktycznych 

pytań itd. Akademizowanie wykładu jest tu znacznie szkodliwsze niż w szkole 

(Bobiński 1951, s. 19). Kursy i szkolenia prowadzone były w różnych regionach 
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Polski Ludowej. Zagadnienia rolnicze wykładali zawodowi agronomowie, przo-

dujący chłopi, pracownicy Powiatowych Ośrodków Maszynowych (Gasik 1953, 

Borkowski 1955). Tylko nieznaczna ich część była kompetentna do pedagogiza-

cji rolników. W wielu powiatach szkolenie było prowadzone w sposób nieumie-

jętny. W 1954 roku doprowadzono do końca tylko 60% kursów (Powiązać szko-

lenie…, s. 8). Władze wysuwały zastrzeżenia odnośnie do tematyki szkoleń, 
niepowiązanej z aktualnymi problemami wsi. Krytykowano również działalność 
rad narodowych, które nie interesowały się przebiegiem szkoleń rolniczych na 

ich terenie (Ogólnokrajowy Zjazd…, s. 83). 

Nadzorujący z ramienia Ministerstwa Rolnictwa kształcenie dorosłych rol-

ników na kursach i szkoleniach byli świadomi faktu, że jest ono prowadzone 

nieumiejętnie, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Zalecano, by podczas 

kursów przeprowadzać więcej zajęć praktycznych z rolnikami, wykonywać róż-
ne doświadczenia z pomocą agronoma (Drewniak 1956), upowszechniać osiąg-

nięcia agrotechniki i zootechniki (Masowe szkolenie..., s. 1). Organizatorom 

oświaty pozaszkolnej zależało na tym, żeby na kursach znalazło się jak najwię-
cej kobiet stanowiących większość wśród członków spółdzielni produkcyjnych 

(Szkolenie spółdzielców...; Kamińska 1955, s. 1–2). 

Produkcja roślinna i zwierzęca  

Jednym z podstawowych problemów, jaki starano się rozwiązać w okresie 

realizacji kolektywizacji wsi, było zmechanizowanie prac polowych. Miało ono 

w wydatny sposób przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji roślin-

nej. Konną siłę pociągową planowano zastąpić ciągnikami zgodnie ze wzorami 

sowieckimi. W prasie podawano fikcyjne dane odnośnie do osiąganych wyni-

ków produkcyjnych. Felicjan Lucht-Kotowicz stwierdzał w „Dzienniku Polski”, 

że podniesienie produkcji rolniczej i zastosowanie nowych metod gospodaro-

wania jest możliwe tylko tam, gdzie motor i maszyna zastąpią w rolnictwie pra-

cę ludzi i koni. Tak jest właśnie u naszych sąsiadów w Związku Radzieckim, 

gdzie około 600 tysięcy traktorów pracuje na polach uprawnych a ponad 200 

tysięcy kombajnów sprząta zboże w czasie żniw. Zagadnienie to staje się zupeł-

nie zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że trzyskibowy ciągnik, prowa-

dzony przez jednego człowieka, zaorze przez godzinę tyle, ile osiem koni, pro-

wadzonych przez dwu ludzi. Kosiarka przy sianokosach zastępuje dziesięciu 

ludzi, a zastosowanie snopowiązałki i ogumionego wozu przyspiesza sprzęt zbo-

ża tak znacznie, że zmniejsza jednocześnie obawę zamoknięcia zboża prawie do 

minimum. Tak samo jest z młockarnią, kopaczką do ziemniaków, sieczkarnią 
i innymi maszynami (Lucht-Kotowicz 1949, s. 6).  

W Polsce spółdzielnie produkcyjne podpisywały umowy o wykonanie prac 

polowych z Powiatowymi Ośrodkami Maszynowymi. Prac żniwno-omłotowych 

nie realizowano terminowo i sprawnie. Maszyny rozwożone po spółdzielniach 

do żniw nie były należycie przygotowane, masowo psuły się snopowiązałki 
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i traktory. Nieprawidłowo wykonywane były również orki (Sprawozdanie z pra-

cy...). Podobna bylejakość pracy występowała w Państwowych Gospodarstwach 

Rolnych. 

Część specjalistów z zakresu rolnictwa wyrażała przekonanie, że tę nieko-

rzystną sytuację będzie w stanie zmienić na lepsze edukacja mechaników i trak-

torzystów. Zofia Matyas dawała wyraz poglądom, że szkolić trzeba przede 

wszystkim traktorzystów, gdyż to od ich pracy zależy wykonanie większości 

prac na roli. Matyas przekazywała na kartach periodyku „Mechanizacja i Elek-

tryfikacja Rolnictwa”, jak odbywa się w niektórych PGR terenowe szkolenie 

traktorzystów. Z artykułu dowiadujemy się, że na takich kursach kształciła się 
młodzież wiejska pod kierunkiem wykwalifikowanych traktorzystów, pracując 

jako ich pomocnicy. Cykl szkolenia podzielony był na cztery okresy, podczas 

których realizowano szkolenia terenowe, a także warsztatowe, pogłębiające 

wiedzę kursantów o budowie i działaniu ciągników oraz maszyn. Nad przebie-

giem tych szkoleń czuwała komisja weryfikacyjna powołana w każdym okręgu 

PGR przez Ministerstwo Rolnictwa. Matyas zachwalała szkolenia terenowe, 

wykazując, że główną ich zaletą jest nieodrywanie poważnej ilości rąk robo-

czych od produkcji. Kandydat zamiast przebywać przez okres czterech miesięcy 

na specjalnym kursie poza gospodarstwem, szkoląc się na miejscu bierze bezpo-

średni udział w produkcji, dając tym samym swój wkład w produkcję w postaci 

wykonywanej pracy. Szkolenie przy warsztatach pracy ma ponadto tą dodatnią 
zaletę, że kandydaci wykonując wszystkie prace polowe począwszy od prac wio-

sennych aż do orek jesiennych wzbogacają swe wiadomości teoretyczne bogatą 
praktyką (Matyas 1952, s. 15). 

W 1954 roku Janusz Wierzejski ogłosił w miesięczniku „Mechanizacja 

Rolnictwa” artykuł nawołujący do wykorzystywania okresu zimowego na do-

kształcanie brygad traktorowych (traktorzystów, brygadzistów oraz ich pomoc-

ników) Powiatowych Ośrodków Maszynowych. Postulował, aby podczas szko-

leń omawiać kwestie dotyczące: organizacji pracy w polu i współpracy z bryga-

dami polowymi spółdzielni produkcyjnych; obsługi technicznej traktorów i ma-

szyn, ich należytej konserwacji i naprawy. Wierzejski zalecał, by podczas szko-

leń wykłady teoretyczne uzupełniać zajęciami praktycznymi. Wartość wykładów 

– argumentował autor – niewspółmiernie wzrasta, jeżeli odbywają się one przy 

maszynie, która jest przedmiotem wykładu. Należy przyjąć zasadę, że nie może 

być wykładu bez modeli, którymi w zależności od przedmiotu wykładu mogą 
być: traktor, maszyna rolnicza bądź też odpowiedni zespół traktora czy maszy-

ny. Bardzo pomocne w przyswajaniu omawianego materiału są też znajdujące 

się w POM tablice poglądowe, rysunki, przekroje traktorów, maszyn itp. Prak-

tyka wielu kursów, prowadzonych w POM w ubiegłych latach, wykazała, że 

najlepsze wyniki daje metoda poglądowa (Wierzejski 1954, s. 27). Kontynuując 

swoje rozważania, Wierzejski podawał wskazówki odnośnie do racjonalnego 

zorganizowania planu remontu traktorów, maszyn i narzędzi, podkreślał ko-

nieczność przydzielenia pracowników brygad traktorowych na okres remontów 
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do poszczególnych brygad remontowych, aby tam pogłębiali swą wiedzę, pracu-

jąc pod nadzorem doświadczonych monterów. Wierzejski dawał wyraz przeko-

naniu, że nowoczesne zorganizowanie doszkalania kadr przyczyni się do wzro-

stu tempa i jakości remontów. 

System szkolenia traktorzystów, brygadzistów i kombajnistów nie przyczy-

niał się w wydatnym stopniu do osiągnięcia przez nich odpowiednich umiejętno-

ści. Władze centralne zwracały uwagę, że przyczyną takiego stanu rzeczy są 
przede wszystkim krótkie, bo wynoszące trzy lub cztery miesiące, okresy szkole-

nia. Latem 1954 roku zobowiązano Ministerstwo PGR i Ministerstwo Rolnictwa 

do przedłużenia okresu szkolenia traktorzystów, kombajnistów (o trzy, cztery mie-

siące), co miało pozwolić na szerszą realizację programu kursów, przekazanie 

większej ilości praktycznej wiedzy biorącym w nich udział (Lubowiecki 1954). 

W latach 1948–1956 dużą uwagę przywiązywano do uprawy roślin nie-

zbędnych dla rozwoju przemysłu cukrowniczego, tytoniowego, ziemniaczanego, 

owocowo-warzywnego i piwowarskiego. Organizowano kursy szkoleniowe dla 

rolników zajmujących się uprawą roślin przemysłowych, przekazując im wiedzę 
na temat pielęgnacji, ochrony, zbioru i przechowywania (Żeleski 1953). Szkolo-

no również plantatorów tytoniu, których wyniki produkcyjne były niezadowala-

jące. Szkolenie plantatorów miało za zadanie nauczyć tych, którzy mają mniej-

sze zbiory wypróbowanych i wypraktykowanych sposobów uprawy tytoniu i tym 

samym pomóc im, aby osiągnęli wyniki plantatorów przodujących (Palusiński 

1954, s. 6–7). Szkolenia z zakresu uprawy tytoniu prowadzono na wzorowo 

uprawianych plantacjach. Uczestnicy szkolenia otrzymywali bezpłatnie broszury 

o uprawie tytoniu. 

Kursy i szkolenia zapoznawały rolników z zasadami chemicznej ochrony 

roślin (Mudryk 1956). Ważnym zagadnieniem stawała się wówczas walka z cho-

robami, które niszczyły uprawy polowe. Była ona trudna, brakowało bowiem 

skutecznych pestycydów. Chłopów nie było stać na ich zakup, a także na kupno 

sztucznych nawozów. Znaczna część rolników nie wierzyła w powodzenie no-

wych form gospodarowania, z dystansem podchodziła do wpajanej im wiedzy 

podczas kursów i szkoleń. 
W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, a więc w okre-

sie realizacji tzw. planu sześcioletniego, wytyczne specjalistów z zakresu rolnic-

twa, a także władz politycznych zalecały zdynamizowanie hodowli zwierząt 
gospodarskich. Fachowo prowadzona produkcja zwierzęca miała determinować 
rozwój przemysłu, dostarczając mu surowców w postaci mięsa, skór, wełny 

(Kisielewski i in. 1953). Organizowano wówczas powiatowe wystawy rolnicze, 

które miały za zadanie spopularyzować nowoczesne metody produkcji zwierzę-
cej, pokazać problematykę hodowlaną – np. celowy dobór sztuk do rozpłodu 

i uzyskaną poprawę w potomstwie, zapoznać z nią nie tylko rolników, lecz rów-

nież i ogół zwiedzających wystawy (Maryniak 1955, s. 6–7). Zadanie zwiększe-

nia pogłowia bydła i trzody chlewnej w oparciu o własny, wartościowy przy-

chówek i kontraktację zalecono wykonać spółdzielniom produkcyjnym. Służbę 
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rolną Powiatowych Zarządów Rolnictwa i POM zobowiązano do przeprowa-

dzenia systematycznych szkoleń brygad hodowlanych (Uchwały sesji WRN…), 

propagowania postępowych metod hodowli (Palamarczyk 1952). 

Powyższe wytyczne były nieumiejętnie i nieefektywnie realizowane. 

W spółdzielniach produkcyjnych nie zwracano uwagi na słabe kwalifikacje bry-

gad hodowlanych, nie dążono do pogłębiania wiedzy hodowlanej podczas szko-

leń. Jeden z autorów żalił się w „Przeglądzie Hodowlanym”, że niejednokrotnie 

sami brygadziści w obawie, że ich małe wiadomości fachowe uniemożliwiają im 

zrozumienie wykładów” lub też, w obawie aby im „zastępcy” zaprowadzonego 

już porządku w oborze, w chlewni lub owczarni „nie popsuli”, ociągają się 
z pójściem na kurs – w takim czasie, w jakim kurs jest możliwy do przeprowa-

dzenia (J.C. 1954, s. 59). Na niskim poziomie stała produkcja zwierzęca w spół-

dzielniach produkcyjnych województwa krakowskiego, gdzie nie realizowano 

wytycznych w zakresie obsady inwentarza, udoskonalenia prac w hodowli (In-

formacja o wskaźnikach). W wielu spółdzielniach – zapisano w 1955 roku – 

występują poważne zaniedbania w hodowli, nie ma znormowanej pracy, brak 

jest norm żywienia, pasze nie są należycie wykorzystane, a często przy braku 

odpowiedniej ewidencji zużycia przenikają one z hodowli zespołowej na działki 

przyzagrodowe. (…) Spółdzielcy obsługujący inwentarz często są nieudolni, nie 

znają norm żywienia, na co nie zwróciła uwagi służba zootechniczna, nie do-

szkalając ich praktycznie. Bardzo często sprawę hodowli w tych słabych spół-

dzielniach służba zootechniczna omawia tylko z przewodniczącym spółdzielni, 

nie widząc oborowych i chlewmistrzów (Informacja o przygotowaniu…, k. 661– 

–662). W czasopiśmie „Spółdzielnia Produkcyjna” z 1954 roku zamieszczono 

wiersz zatytułowany Bajka prawdziwa o zootechniku, który piętnował zachowa-

nie zootechnika opiekującego się spółdzielnią w Kaniowie (pow. Bielsko). Po-

jawiał się on w spółdzielni rzadko, wymawiał się nawałem innych prac, nie 

dokształcał pracowników spółdzielni, starając się jak najszybciej ją opuścić: 
 

W oborze chwilę posiedział 

W chlewni zabawił przez minut sześć 
Potem powiedział: 

Nie mam czasu. Już idę – cześć! 
 

Mam konferencję w POM-ie 

Następnie – cóż za dziwny traft 

Kilka osób przyjedzie do mnie, 

By załatwić szereg spraw. 
 

Kurtkę przepasał szybko paskiem 

Papiery pozbierał w mig 

Drzwi zamknęły się z trzaskiem 

I już go nie ma. Znikł. 
 

Z tego wszystkiego prosty morał wynika: 

Nikt nie ma korzyści – z takiego zootechnika (Bajka, s. 12) 
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Wiedza gospodarska docierała do rolników powoli. Metody dydaktyczne 

stosowane podczas kursów i szkoleń były niedoskonałe. Prelekcje nie przyczy-

niały się do upowszechniania wiedzy. Szkolenie często traktowano zbyt teore-

tycznie, po szkolarsku, za mało było ono zbliżone do warsztatu pracy rolnika 

(Ogólnokrajowy zjazd…, s. 2), nie usprawniało prac hodowlanych (O pracy…, 

s. 1). Kilkutygodniowe kursy z zakresu hodowli bydła, trzody, drobiu organizo-

wano w okresie nasilenia prac polowych, co negatywnie wpływało się na fre-

kwencję. Szkolenia zawodowe brygad hodowlanych rozpoczynano od zapozna-

nia kursantów z podstawowymi kwestiami dotyczącymi pielęgnacji i żywienia 

zwierząt. Podawano podstawowe wiadomości o pochodzeniu zwierząt domo-

wych, ich rasach, po czym traktowano o organizacji brygad hodowlanych 

w PGR, zapobieganiu chorobom zwierząt, organizacji współzawodnictwa w ho-

dowli, bezpieczeństwie i higienie pracy. Słuchaczy kursów starano się eduko-

wać na praktycznych przykładach, ucząc ich doju krów, strzyży owiec, kucia 

koni, udzielania pomocy zwierzętom przy porodach (Jenner, Klaudel 1955). 

Praktyczne zajęcia obejmowały również układanie norm żywieniowych dla 

zwierząt, przygotowanie pasz, analizę mleka w celu określenia zawartości 

w nim tłuszczu (Szarek 1956). 

Dorosłych mieszkańców wsi dokształcano także w zakresie pszczelarstwa. 

Jeden z takich kursów odbył się zimą 1955 roku w Ośrodku Szkolenia Kadr 

Mechanizacji Rolnictwa w Świebodzicach (woj. wrocławskie). Jego słuchacza-

mi byli kierownicy pasiek spółdzielczych, którym wykładano zagadnienia: po-

chodzenie pszczoły miodnej, anatomia, rozmnażanie, choroby i szkodniki 

pszczół, rośliny miodajne, technologia miodu i wosku, prace w pasiece, organi-

zacja pasieki w spółdzielniach produkcyjnych, znaczenie pszczelarstwa w go-

spodarce rolnej, historia doskonalenia uli. Uczestnicy świebodzickiego kursu 

uczyli się robić ule, szyć słomiane maty, naciągać druty do ramek. Kurs zakoń-
czył się egzaminem (Cybulski 1955). 

W okresie kolektywizacji wsi ważne miejsce w realizacji zadań gospodar-

czych na odcinku produkcji zwierzęcej odgrywała służba weterynaryjna. Bra-

kowało wówczas specjalistów posiadających fachową wiedzę na temat leczenia 

zwierząt gospodarskich. W nowo powstających spółdzielniach wybierano 

z członków brygady hodowlanej jednego pracownika, który pełnił funkcję przo-

downika weterynaryjnego. W celu pogłębienia swej wiedzy był on wysyłany 

przez zarząd spółdzielni na kurs szkoleniowy do powiatowego lekarza weteryna-

rii. Wydaje się, że takie kursy nie przygotowywały należycie pracowników 

spółdzielni do pracy weterynaryjnej. Podczas szkolenia kursanci tylko w nie-

wielkim zakresie zapoznawali się z anatomią, fizjologią i najważniejszymi cho-

robami zwierząt (Fitko, Majewski 1953). 

Szkolenia spółdzielców i indywidualnych rolników w zakresie produkcji 

roślinnej i zwierzęcej nie objęły tak licznej grupy osób, jak tego oczekiwano. 

Problematyka kształcenia była bardzo zróżnicowana, nie zawsze poprawnie 

dostosowana do ówczesnych potrzeb gospodarczych wsi. Uczestników kursów 
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irytowało słabe przygotowanie prelegentów do odczytów, którzy nie posiadali 

praktycznej wiedzy o uprawie roślin i hodowli zwierząt. Nieprzekonujące były 

ich wywody o konieczności uspółdzielczania gospodarstw rolnych, prowadzenia 

ich na wzór gospodarstw funkcjonujących w Związku Radzieckim. Na kursy 

i szkolenia zapraszano uczestników wycieczek do radzieckich kołchozów, któ-

rzy dzielili się swymi wrażeniami z odbytej podróży. Ich opowieści nie były 

zgodne z rzeczywistością, były nie tylko fałszywe, ale także komiczne.  

Materiały szkoleniowe 

Upowszechnienie wiedzy rolniczej odbywało się także za pomocą materia-

łów szkoleniowych. W latach 1948–1956 na polskim rynku wydawniczym po-

jawiło się wiele opracowań popularyzujących zagadnienia związane z produkcją 
roślinną i zwierzęcą. Były to przeważnie niewielkie, kilkunasto- lub kilkudzie-

sięciostronicowe broszurki napisane językiem prostym, zrozumiałym dla niewy-

kształconego czytelnika. Opracowania te były zalecane jako lektura dla uczest-

ników kursów i szkoleń. Podczas niektórych kursów wręczano takie książki jako 

nagrody najbardziej aktywnym i wyróżniającym się kursantom. Owe rozprawki 

zawierały nie tylko treści naukowe, ale także propagandowe, nawołujące chło-

pów do walki o wzrost produkcji rolnej, dostarczania przemysłowi niezbędnych 

surowców, a klasie robotniczej żywności (Bębenek 1954). 

Do rąk czytelników trafiały publikacje zawierające ogólne informacje 

o zwierzętach gospodarskich, budowie ich organizmu (Bormann 1952), leczeniu 

chorób (Fitko, Majewski 1953). Spory krok uczyniono w zakresie popularyzacji 

hodowli koni, będących ówcześnie jednymi z najważniejszych zwierząt hodow-

lanych (Zaleski 1950, Hroboni, Pruski 1954). Czesław Prokopowicz w swej 

książce Zwalczanie zarazy stadniczej. Co każdy rolnik-hodowca o tym wiedzieć 
powinien zwracał się do czytelników: Rolnicy! pamiętajcie o tym, że koń poza 

traktorem jako siła pociągowa w naszych warunkach i jako żywy motor pracy 

i lokomocji jest wprost niezbędnym i niezastąpionym jak i najtańszym środkiem 

współdziałania i współpracy rolnika w uprawie roli i prowadzeniu gospodar-

stwa i aby uchronić pogłowie końskie od strat to zawsze należy mieć i to na 

myśli, że wczas uchwycone ognisko zarazy można stłumić w zarodku bez jakiej-

kolwiek straty dla zainteresowanego hodowcy. Zlekceważenie zaś tej prawdy 

może pociągnąć za sobą nieobliczalne wprost straty tak dla całego ogółu rolni-

ków – hodowców jak i interesów Narodu i Państwa (Prokopowicz 1948, s. 11). 

Autor podnosił potrzebę stosowania profilaktyki, izolowania chorych i podej-

rzanych o zarazę koni, likwidowania ciężko chorych. Twierdził zarazem, że 

niezbędna jest współpraca ogółu rolników z lekarzami weterynarii jako przed-

stawicielami nauki i wiedzy fachowej (tamże, s. 7–8). 

Ogłaszane drukiem materiały szkoleniowe szerzyły wiedzę z zakresu ho-

dowli bydła (Lewandowski 1949, Kwasieborski 1951), a także świń (Chomy-

szyn 1953) i owiec (Wójcik 1955). W 1952 roku ukazała się książka Stefana 
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Greulicha pt. Organizujemy chów owiec w spółdzielni. Realizowany wówczas 

plan 6-letni przewidywał zwiększenie pogłowia owiec o 134%, co miało w wy-

datny sposób przyczynić się do zwiększenia produkcji wełny, a w rezultacie 

pokryć zapotrzebowanie na wełnę krajowego przemysłu włókienniczego. Greu-

lich pisał o rasach owiec w Polsce, wychowie jagniąt, żywieniu sztuk młodych 

i dorosłych. Podawał także praktyczne wskazówki odnośnie do układania po-

rządku dnia w owczarni i na pastwisku, pielęgnowania wełny, mechanizacji prac 

związanych z obsługą owiec. Autor, zachęcając do hodowli owiec, wskazywał, 

iż ich utrzymanie jest tanie, chów tych zwierząt nie wymaga intensywnych prac. 

Greulich nawiązywał do uchwały prezydium rządu z września 1951 roku, która 

nakładała na wszystkie spółdzielnie produkcyjne obowiązek podniesienia stanu 

pogłowia owiec (Greulich  1952). 

Rozwijająca się hodowla zwierząt gospodarskich wymagała zapewnienia 

im odpowiedniej ilości paszy (Sońta 1953). Problemy nowoczesnej gospodarski 

paszowej popularyzowano nie tylko podczas kursów i szkoleń, ale także za po-

mocą wydawnictw książkowych, wierząc, że ich lektura przyczyni się do pod-

wyższenia kwalifikacji zawodowych spółdzielców, usprawnienia produkcji pasz 

wysokiej jakości. W 1952 roku trafiła na półki księgarskie książka Franciszka 

Abgarowicza pt. Baza paszowa. Autor dokonał wpierw ogólnej charakterystyki 

pasz, po czym omówił szczegółowo pasze własnej produkcji (pasze soczyste, 

objętościowe suche, ziarno zbóż motylkowych, mleko i uboczne produkty jego 

przetworów), pasze wytwarzane poza gospodarstwem (makuchy i mączki, pro-

dukty uboczne przemysłu młynarskiego, cukrowniczego, ziemniaczanego, go-

rzelniczego i fermentacyjnego, pasze pochodzenia zwierzęcego i pasze mineral-

ne). Zwracał także uwagę na wpływ sprzętu, konserwacji i przechowywania 

pasz na ich wartość pokarmową, analizował zasady preliminowania produkcji 

i zakupu pasz (Abgarowicz 1952). 

Autorzy prac upowszechniających wiedzę rolniczą wpajali czytelnikom 

przekonanie, że ilość uzyskanych pasz zależy m.in. od racjonalnego siewu roślin 

(Dembiński 1953), stosowania płodozmianu (Birecki, Piekielniak 1952), nawo-

żenia (Tuchołka 1954). Podkreślano znaczenie roślin pastewnych w gospodarce 

rolnej. Cennym kompendium wiedzy na ich temat była książka Franciszka Ab-

garowicza pt. Uprawa roślin pastewnych i przechowywanie pasz. Autor wyka-

zywał, jak powinno się uprawiać motylkowe rośliny na zielonkę (lucerna, koni-

czyna czerwona, szwedzka, biała, seradela), poplony ozime (rzepak i rzepik 

ozimy, żyto, wyka ozima). Rozprawka Abgarowicza stanowiła również źródło 

wiedzy o uprawie kukurydzy, słonecznika, kapusty pastewnej, roślin strączko-

wych na zielonkę i ziarno (łubiny pastewne, bobik, groch, wyka jara), okopo-

wych pastewnych (buraki pastewne, marchew pastewna, brukiew, rzepa). Na 

końcu książki zamieszczone zostały informacje o konserwacji i przechowywa-

niu pasz (Abgarowicz 1955). 

Część opracowań dotyczyła uprawy warzyw, kukurydzy, lnu, konopi, przy-

gotowania materiału siewnego, walki z chorobami i szkodnikami roślin (Skąpski 
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1954, Zdrojewski 1954, Szulc 1954). Większość książek upowszechniających 

wiedzę rolniczą ukazało się w serii „Biblioteczka Spółdzielni Produkcyjnych”. 

Nakład ich był dosyć wysoki, bo wynosił niekiedy kilka tysięcy. Organizatorzy 

kursów liczyli, że te licznie drukowane materiały szkoleniowe trafią do wielu 

rolników i będą stanowić dla nich impuls do solidniejszej pracy. 

Podsumowanie 

Kursy i szkolenia organizowane dla rolników w latach 1948–1956 były 

jedną z form kształcenia dorosłych. Przeważająca część ukazujących się wów-

czas prac z zakresu oświaty rolniczej przekazywała informacje, że kursy deter-

minują rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej, dzięki nim chłopi rozumieją 
potrzebę stosowania nawozów sztucznych, racjonalnej orki, prawidłowego ży-

wienia zwierząt, zakładania silosów. Kursy przyczyniały się do propagowania 

uprawy takich roślin jak kukurydza, słonecznik, kapusta pastewna, łubin pa-

stewny, peluszka czy marchew pastewna. Autorzy piszący o tych kwestiach, 

podawali, że oświata pozaszkolna wśród rolników realizowana przy pomocy 

licznych kursów i szkoleń jest niezawodnym sposobem na aktywizację społecz-

ności wiejskiej. 

W niektórych sprawozdaniach z odbytych kursów i szkoleń było wiele de-

magogii i nieprawdziwych informacji. Miały one charakter propagandowy, za-

chwalały ustrój socjalistyczny, który, ich zdaniem, stwarza doskonałe warunki 

do przebudowy gospodarczej wsi. Winą za niepowodzenia w organizacji kursów 

i szkoleń obarczono tzw. wrogów klasowych, tj. przede wszystkim bogatych 

chłopów (kułaków). Antoni Korzycki, prezes Zarządu Głównego Związku Sa-

mopomocy Chłopskiej, stwierdzał w 1954 roku na łamach „Zielonego Sztanda-

ru”: Usuwanie resztek zacofania ze wsi, wprowadzenie nowoczesnych metod 

gospodarowania nie może być realizowane w oderwaniu od walki klasowej, 

jaka się na wsi toczy. Kułak, spekulant, zacofaniec polityczny, nastawiający 

ucha na wrogie podszepty – nie chce postępu w gospodarstwach średniorolnych 

i małorolnych. Pragnie on utrzymać swój nimb „porządnego gospodarza”, pra-

gnie, żeby go uważano za „niedościgły wzór” wszelkich cnót gospodarskich 

i społecznych, jest to bowiem jeden z warunków jego przewagi nad biedniejszy-

mi i jego wpływu na nich. Toteż kułak wrogo spogląda na średniaka czy mało-

rolnego miczurinowca, na chłopa – racjonalizatorów, na działaczy kulturalno- 

-oświatowych (Korzycki 1954, s. 4). Zarzuty przeciw kułakom były w wielu 

przypadkach irracjonalne. Braki w zakresie kształcenia dorosłych rolników nie 

były wyłącznym wynikiem poczynań osób nastawionych opozycyjnie do władzy 

ludowej. Swój niechlubny wkład w niepowodzenia pozaszkolnej oświaty rolni-

czej wnieśli organizatorzy kursów, prelegenci, którzy nie przykładali się do 

należytej realizacji swych zadań. 
Władze polityczne wierzyły, że dzięki organizacji kursów i szkoleń wesprą 

przebudowę wsi w duchu ideałów socjalistycznych. Proces kolektywizacji wsi 
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został zahamowany u schyłku 1956 roku, po dojściu do władzy Władysława 

Gomułki. Nastąpiło wówczas rozwiązanie większości spółdzielni produkcyj-

nych, a przystąpiono do zakładania kółek rolniczych. Nie oznaczało to zakoń-
czenia propagowania pozaszkolnej oświaty wśród rolników. Zmieniały się jed-

nak treści kształcenia, na co wpływ miała nie tylko sytuacja polityczna, ale i po-

stęp w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wymagający przekazywania nowocze-

snej wiedzy gospodarskiej, wytyczający nowe kierunki w edukacji dorosłych 

rolników. 
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Courses and mass training for farmers in years 1948–1956 
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Summary: The article presents chosen problems connected with adult education 
of farmers at courses and training organised in years 1948–1956. This form of 
education was to deepen knowledge of farmers who had an individual farm, who 
belonged to an agricultural cooperative or worked at State Agricultural Farms. 
During the courses and training both theoretical and practical classes were con-
ducted. Students were taught in crop and livestock production and shown the need 
for modern plant cultivation and breeding. Training and courses were organized in 
various regions of Poland. Many of them were poorly prepared which had a nega-
tive influence on the quality of education. 

 
Tłumaczenie: Katarzyna Kalinowska 

 
 
 
Dane do korespondencji: 

Dr Jan Wnęk 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie  
Zakład Pedagogiki 
e-mail: j.wnek@interia.pl 

 


	ATA_1_2012_okladka_cieta.pdf
	Strona 1
	Strona 2

	2ok.pdf
	Strona 1




