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Pan Stanisław najpierw skończył
mechanizację rolnictwa w szkole
zawodowej, a potem Technikum
Rolnicze w Lesznie. Tak naprawdę
jednak wszystkiego uczył się od
ojca. Już jako chłopak wyjeżdżał w
pole, pracował w chlewni, żniwował.
Jako najmłodszy z rodzeństwa zgo-
dził się zostać z rodzicami i przejąć
gospodarstwo. Nigdy więc nie pra-
cował poza domem, a Wojnowice
były i są jego jedynym miejscem
pracy.

- Gospodarstwo przejąłem jesz-
cze jako kawaler, w 1983 roku -
mówi pan Stanisław. - Wtedy ho-
dowaliśmy wszystkiego po trochu.
Było bydło, świnie, uprawialiśmy bu-
raki. Specjalizację w hodowli trzody
chlewnej zaczęliśmy kilka lat póź-
niej.

I wspomina pan Stanisław lata
dziewięćdziesiąte, kłopoty z opła-
calnością produkcji, nagłe wzrosty
cen zboża i pasz. Ale mówi też o
coraz lepszej koniunkturze, o do-
płatach do rolnictwa, o tym, że sko-
rzystał z dwóch unijnych
programów. Stanisław Ciesielski
gospodaruje na 35 hektarach. Po-
łowę z tych gruntów dzierżawi. Zie-
mia nie jest najlepsza, od IV do VI

Stanisław Ciesielski z Wojnowic mówi, że od dzieciństwa
było wiadomo, że zostanie rolnikiem. Gospodarstwo prowa-
dził dziadek, potem ojciec, teraz on. Nie ukrywa też, że
chciałby je za kilka lat przepisać synowi. Wówczas rolniczą
tradycję podtrzymywałoby już czwarte pokolenie rodziny.

Po Ŝniwach

klasy. Musi się więc solidnie napra-
cować, by zebrać z niej odpowied-
nią ilość zboża, jęczmienia i
rzepaku.A i tak nie starcza to na ca-
łoroczne utrzymanie około 350
sztuk trzody chlewnej. A tyle aktual-
nie hoduje.

- Tegoroczne żniwa dały około
dwadzieścia procent plonówmniej -
dodaje pan Stanisław. - Z hektara
zebrałem około cztery tony zboża, a
w zeszłym roku było sześć. Dobrze
plonował jęczmień ozimy, też sześć
ton z hektara. Ale na przykład rze-
pak tylko niecałe trzy tony z hektara,
gdy w zeszłym roku było ponad
cztery. Jednak nie narzekam, zbiory
nie były najgorsze. Ogółem zgro-
madziłem ponad sto ton ziarna.

Będzie więc musiał pan Stani-
sław dokupić jeszcze około 50 ton
zboża, aby prowadzić swoją ho-
dowlę. Okazuje się, że teraz, kilka
dni po żniwach, zboże jest na-
prawdę drogie. Rolnicy żądają
nawet 600 złotych za tonę. Nie wia-
domo, czy cena spadnie i czy lepiej
poczekać z zakupem. Póki co, za-
pasów jest sporo.

Żniwa u państwa Ciesielskich
przebiegły sprawnie. Wynajęli tylko
kombajn, a resztę maszyn mają
swoich. Żniwowali niecały miesiąc,
a ostatniego lipca zakończyli zbiory.
Kiedy rozmawialiśmy o żniwach pan
Stanisław przygotowywał już pola
do jesiennych zasiewów.Apomagał
mu syn.

Pan Stanisław, już jako gospo-
darz na swoim założył rodzinę.
Żona, Arleta, też pochodziła z gos-
podarstwa i chociaż jest cukierni-
kiem potrafi pracować i w polu, i
przy zwierzętach. Państwo Ciesiel-
scy mają troje dzieci, dwie córki i
syna. Dziewczyny studiują, a Emi-
lian skończył właśnie Technikum

Rolnicze i chętnie wyjeżdża sprzę-
tem w pole. Teraz, gdy sami już za-
kończyli żniwa, Emilian wiąże prasą
słomę na polach sąsiadów. Trochę
sobie dorobi.

Zapytałam pana Stanisława o
unijne programy, o to czy łatwo z
nich skorzystać? W odpowiedzi
usłyszałam, że zbyt dużo jest z tym
biurokracji, mnóstwo papierów do
wypełniania, wniosków, dokumen-
tów. To powinno być prostsze, gos-
podarze chętniej by do nich
przystępowali. Ale sam skorzystał z
dopłaty do płyty obornikowej i za
unijne pieniądze kupił ciągnik,
prasę, agregat oraz przyczepę, i
mieszalnik pasz. No i co roku ko-

rzysta z dopłat do hektarów. Bez
tych pieniędzy byłoby trudno.

W rolnictwie trzeba naprawdę
ciężko pracować by mieć zyski.
Przez ostatnie półtora roku nie było
najgorzej. Pasza była tańsza, a
ceny żywca dochodziły do 4 złotych
za kilogram. Teraz nawet nieco
4 złote przekraczają. Ale pan Stani-
sław pamięta miesiące kiedy do
produkcji dokładał, podobnie jak inni
rolnicy. Mimo to z gospodarki nie
zrezygnuje. Chce ją przecież prze-
kazać synowi.

- Pracę na roli trzeba lubić - Jest
na okrągło. Dopiero co skończy-
liśmy żniwa, a już są zasiewy. W
sierpniu siejemy rzepak. Taka to
nasza rolnicza codzienność.

Od 1 września do 31 paździer-
nika w całym kraju przeprowa-
dzony będzie Powszechny Spis
Rolny. Ostatni taki spis odbył się
w 2002 roku. A zatem tegoroczny
jest pierwszym, po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej. W
tym samym czasie Powszechny
Spis Rolny przeprowadzą
wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Powołano już Gminne Biura Spi-
sowe. Mają one swoje siedziby w
urzędach miast i gmin. W naszej
gminie Gminnym Komisarzem Spi-
sowym jest burmistrz Stanisław
Glapiak, a tak zwanym liderem od-
powiedzialnym za sprawne prze-
prowadzenie spisu Anna Cugier. W
biurze pracuje też zastępca komi-
sarza Zenon Fabiańczyk oraz czło-
nek zespołu Małgorzata Nowak.

Przez dwa tygodnie sierpnia
rachmistrzowie przeprowadzili w
gminie tak zwany przedspis. Od-
wiedzali gospodarstwa rolne, aktua-
lizowali adresy i wielkość
gospodarstw, wręczali ulotki, a
także umawiali się na przeprowa-
dzenie wywiadu bezpośredniego.W
gminie Osieczna pracę tę rozpo-
częło czterech rachmistrzów. Spis
przeprowadzą w ponad 700 gospo-
darstwach rolnych.

Powiedzmy jeszcze, że spis
rolny przeprowadzony jest zgodnie
z ustawą z 17 lipca 2009 roku o po-
wszechnym spisie rolnym w 2010
roku. Udzielenie odpowiedzi na py-
tania spisowe jest obowiązkowe.
Każdy kto dysponuje internetem
może spisać się samodzielnie.
Elektroniczny formularz dostępny
jest na stronach internetowych
www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.
pl

Dane uzyskane w powszech-
nym spisie umożliwią dokonanie
obiektywnej oceny polskiego rol-
nictwa. Pozwolą na wykorzystanie
tych wyników do planowania polityki
rolnej państwa ale też lepszego za-

rządzania rolnictwem, zarówno na
szczeblu krajowym jak i lokalnym.
Ma to oczywiście sprzyjać rozwo-
jowi polskiej wsi, ale też porównać
nasze rolnictwo z kondycją obsza-
rów wiejskich w innych krajach eu-
ropejskich.

- Dużo zatem zależeć będzie od
rzetelności zbieranych informacji?

- Jestem pewna, że nasi rolnicy
nie tylko przekazywać będą praw-
dziwe informacje, ale zrobią to w
sposób wyczerpujący, szeroki, bez
ukrywania jakichkolwiek szczegó-
łów - mówi Anna Cugier. - Tylko
tak uzyskać można oczekiwany
efekt. Pracują na to tysiące osób w
kraju. Po raz pierwszy spis przepro-
wadzony jest w sposób elektro-
niczny, a więc angażuje mniej ludzi
i czasu, ale i tak sporo kosztuje. Dla-
tego wszystkim zależy na jego rze-
telnym wykonaniu.

- Czy spisane dane będą objęte
tajemnicą?

- Oczywiście, że tak. Ustawa za-
pewnia, że wszelkie indywidualne
dane objęte będą tajemnicą staty-
styczną i mogą być wykorzystane
jedynie do opracowań zbiorczych.

Tematy spisu są ściśle okre-
ślone. Informację podawać się bę-
dzie według stanu na dzień 30
czerwca bieżącego roku. A dotyczą
użytkowania gruntów, powierzchni
zasiewów, pogłowia zwierząt gos-
podarczych, ciągników, maszyn i
urządzeń rolniczych, prowadzenia
działalności rolniczej. Struktury do-
chodów gospodarstwa domowego,
zużycia nawozów, a także prowa-
dzenia innej działalności związanej
z gospodarstwem rolnym. Najlepiej
gdyby rolnicy wcześniej przygoto-
wali sobie te dane i mieli je w dniu
umówionym z rachmistrzem. Spis
przebiegnie wówczas sprawnie i
szybko.

- Przypomnijmy - Powszechny
Spis Rolny rozpocznie się 1 wrześ-
nia.

Spis rolny


