
Rolnictwo jest dziedziną gospodarki, gdzie idea szerokiej organizacji zawodowej 

upowszechniała się najwolniej, walcząc z głęboko zakorzenionym indywidualizmem, 

wynikającym z charakteru produkcji rolnej. Stąd organizacja rolnictwa miała dwa główne 

nurty. Jeden – najstarszy – to dobrowolne zrzeszenia różnego typu – spółdzielnie, związki 

producentów, kółka rolnicze. Ale istniał także nurt drugi, którego rolnictwo wskutek 

specyficznych warunków funkcjonowania, aż do początku XX wieku, niemal nie znało – to 

forma związku obejmującego wszystkich rolników, opartego o podstawy prawno – publiczne. 

Jego wyrazem są izby rolnicze będące jednym z rodzajów samorządu. Historia izb rolniczych 

w Polsce przechodziła do 1939 r. trzy okresy. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 

odziedziczyliśmy na terenie Wielkopolski, Pomorza i Śląska struktury pruskich izb rolniczych 

mające za sobą już kilkadziesiąt lat rzetelnej pracy, z którymi miejscowe społeczeństwo 

rolnicze zdążyło się już zżyć. Miały one w pierwszym dziesięcioleciu niepodległości duże 

osiągnięcia na polu podnoszenia techniki produkcji rolniczej i hodowlanej, ulepszania 

gospodarki leśnej, melioracji oraz oświaty rolniczej. Okres drugi rozpoczyna rozporządzenie 

Prezydenta RP z 1928 r., które nie zdołało jednak powołać do życia nowych izb, z wyjątkiem 

jednej warszawskiej, gdyż nie uregulowano strony finansowej ich istnienia. Faza trzecia, to 

utworzenie kompletnej sieci izb rolniczych na obszarze całego kraju - po zmianie w 1932 r. 

dotychczasowego prawa o izbach zapewniające nowotworzonym izbom własne, aczkolwiek 

bardzo skromne podstawy finansowe. Powstała wtedy także Łódzka Izba Rolnicza, w której 

aktywnie działali także przedstawiciele ówczesnego powiatu kolskiego. Pierwszym radcą 

Izby Rolniczej w Łodzi, wybranym w 1933 r. był Feliks Ziółkowski z Boguszyńca, wójt 

gminy Krzykosy w latach 1929 – 1939, również prezes Zarządu Gminnego Związku 

Strzeleckiego. Kolejnym naszym reprezentantem w łódzkiej izbie rolniczej był Kazimierz 

Rakowski, który pracował jako nauczyciel w Augustynowie i Cichmianie – działał tam 

również w ochotniczych strażach pożarnych, a następnie był kierownikiem szkoły 

powszechnej w Mąkolnie. W wojnie z bolszewikami w 1920 r. walczył w szeregach 203 

ochotniczego pułku ułanów uczestnicząc w bitwach pod Ciechanowem i Płońskiem. Za 

męstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych. Łączy go to z inną wybitną postacią 

środowiska rolniczego powiatu kolskiego okresu międzywojennego, której nie sposób nie 

wspomnieć będąc w Powierciu. To Jerzy Sokolnicki właściciel tego majątku, ukończył 

Akademię Rolniczą w Berlinie, w 1908 r. odbył praktykę rolniczą we wzorowych 

gospodarstwach w poznańskim i kaliskim, w 1921 r. wszedł do Zarządu Centralnego 

Towarzystwa Rolniczego, będąc równocześnie prezesem Kółka Rolniczego w Grzegorzewie, 

w późniejszych latach był prezesem Zarządu Mleczarni Spółdzielczej  w Kole. Podczas wojny 

1920 r. również był ułanem 203 pułku, wsławił się podczas słynnej szarży na sztab 4. armii 



bolszewickiej w Ciechanowie. Odznaczono go za to Virtuti Militari. Z izbą rolniczą aktywnie 

współdziałało Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych, wśród, którego 

członków wyróżniali się Bronisław Wiland, Zygmunt Kokczyński, Jerzy Sokolnicki, Tadeusz 

Maringe, Władysław Kasprowicz, ks. Szczęsny Starkiewicz oraz  kierowniczka żeńskiej 

szkoły rolniczej w Kościelcu Irena Kostrzeńska, a także Marian Baraniecki i Stanisław 

Jarzębowski kierujący Rolniczym Zakładem Doświadczalnym i Ogniskiem Kultury Rolniczej 

w Kościelcu. W 1934 r. Łódzka Izba Rolnicza przejęła na własność od komisji likwidacyjnej 

Centralnego Towarzystwa Rolniczego prowadzone przez Baranieckiego i Jarzębowskiego 

kościeleckie instytucje. Po włączeniu w 1938 r. powiatu kolskiego do województwa 

poznańskiego zostały przeprowadzone uzupełniające wybory radców do Rady Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej w Poznaniu. Wybierano wtedy dwóch radców łącznie z powiatów kolskiego, 

konińskiego i słupeckiego. Na zgromadzeniu wyborczym w Koninie przez aklamację zostali 

wybrani Stefan Piaszczyński z Wólki Komorowskiej w gm. Izbica Kujawska, która wówczas 

znajdowała się w granicach powiatu kolskiego oraz Leon Wroczyński ze Słupcy.    

 Przedwojenne izby rolnicze występowały do władz z wnioskami o ogólnych 

potrzebach rolnictwa, wydawały opinie w sprawach dotyczących rolnictwa, delegowały 

swoich przedstawicieli do organów doradczych działających przy władzach rządowych, 

zakładały i prowadziły szkoły rolnicze oraz upowszechniały oświatę rolniczą, organizowały 

wystawy i pokazy rolnicze, prowadziły doświadczalnictwo, organizowały hodowlę, w tym 

kwalifikowały gospodarskie zwierzęta zarodowe i prowadziły księgi tych zwierząt, 

upowszechniały i organizowały  melioracje wodne, udzielały porad  i pomocy fachowej 

rolnikom, dokonywały kwalifikacji nasion wprowadzonych do obrotu, organizowały akcje 

ochrony roślin i tępienia szkodników, pomagały gospodarstwom dotkniętym klęskami 

żywiołowymi, organizowały lecznictwo zwierząt domowych, badały opłacalność produkcji w 

poszczególnych dziedzinach oraz zbierały dane statystyczne dotyczące rolnictwa, 

współdziałały w zaspokajaniu potrzeb rolnictwa w zakresie kredytów, współdziałały przy 

organizowaniu zbytu płodów rolnych oraz ubezpieczeń w rolnictwie, opiekowały się 

spółkami wodnymi. Dochody izb pochodziły z opłat za świadczenia i usługi świadczone przez 

izbę na rzecz rolników, z własnego majątku, opłat ustanowionych ustawami na rzecz izb 

rolniczych oraz z dotacji rządowych i samorządowych.  

 Po II Wojnie Światowej nie odbudowano izb rolniczych. Ówczesnym władzom, 

samorząd rolniczy nie był potrzebny, bowiem mógłby być przeszkodą w realizacji ich polityki 

rolnej. Po zmianie ustroju w 1989 r. pojawiło się szereg oddolnych inicjatyw mających na 

celu reaktywowanie izb rolniczych. Wśród nich było m. in. zdecydowane opowiedzenie się za 



stworzeniem izb przez przedstawicieli komisji rolnictwa wojewódzkich sejmików 

samorządowych z całej Polski na konferencji w Koninie w dniu 11 czerwca 1991 r. Efektem 

tych starań była uchwalona 14 grudnia 1995 r. ustawa o izbach rolniczych. Dokładnie 25 lat 

temu, 29 września 1996 r. odbyły się na jej podstawie wybory do konińskiej izby rolniczej. 

Warunkiem niezbędnym do utworzenia izby w województwie był udział w wyborach do niej 

co najmniej 20 % uprawnionych do głosowania. W pierwszych wyborach do konińskiej izby 

rolniczej wzięła udział ponad jedna czwarta uprawnionych. Delegatami w pierwszej kadencji 

1996 – 2002 zostali wybrani: z gminy Babiak Bernard Brzeziński i Tadeusz Sierakowski, z 

gminy Chodów Tadeusz Grendecki i Czesław Marciniak, z gminy Dąbie Jan Kołodziejek i 

Zbigniew Ostrowski, z gminy Grzegorzew Piotr Bednarkiewicz i Zygmunt Cheliński, z gminy 

Kłodawa Wojciech Chojnacki i Ryszard Grabowski, z gminy Koło Tadeusz Kotleszka  i 

Wojciech Szymczak, z miasta Koła Andrzej Tomczyk, z gminy Kościelec Lech Cieślak i 

Antoni Śliwka, z gminy Olszówka Stefan Michalski i Włodzimierz Wróblewski, z gminy 

Osiek Mały Hubert Baranowski i Marek Górczewski, z gminy Przedecz Wojciech Janiak i 

Andrzej Ściślewski. 

Pierwsze Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Rolniczej odbyło się 16 grudnia 1996 r.        

W skład zarządu weszli: Bogdan Kowalski – prezes, Bernard Brzeziński – wiceprezes oraz 

członkowie: Krzysztof Orlikowski, Henryk Tylman i Paweł Waleriańczyk.  Wybrano również 

delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, którym został Jan Kaźmierczak. Oprócz ustalenia 

spraw organizacyjnych i porządkowych, uchwalono budżet. Powołano również komisje 

problemowe: ds. restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa i marketingu, ds. oświaty i 

doradztwa rolniczego, ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i szkód górniczych, ds. 

socjalno-bytowych, ds. ustawodawstwa, ds. produkcji roślinnej, kontraktacji, sadownictwa i 

warzywnictwa, ds. produkcji zwierzęcej oraz komisję budżetową. 

29 kwietnia 1997 r. Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Rolniczej , w związku z 

brakiem możliwości zbytu bydła przez producentów rolnych, zaniechaniu interwencyjnego 

skupu bydła oraz stałym napływem importowanych półtusz wołowych, Walne Zgromadzenie 

zwróciło się z wnioskiem do Prezesa Agencji Rynku Rolnego o podjęcie natychmiastowej 

interwencji w skupie bydła rzeźnego oraz do Ministra Rolnictwa o wystąpienie na 

posiedzeniu Rady Ministrów o wprowadzenie wyższych ceł na import półtusz wołowych lub 

wprowadzenie limitów importowych. 

15 grudnia 1997 r. Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Rolniczej postanowiło o 

przystąpieniu do Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych. 



VI Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Rolniczej w dniu 26 marca 1998 roku przyjęło 

do realizacji od Ministra Rolnictwa wypłacanie dotacji do nawozów wapniowych 

producentom rolnym z terenu województwa konińskiego. Był to program pilotażowy w 

Wielkopolsce. Na kolejnym Walnym w dniu 7 lipca 1998 r. zmieniono władze Zarządu 

Izby. Prezesem nowego Zarządu został dotychczasowy jego członek, Henryk Tylman. W 

skład nowego Zarządu weszli: Maciej Maciejewski – wiceprezes oraz członkowie: 

Mieczysław Czaja, Marek Pańczyk i Stanisław Stasiak.  

Najważniejsze dokonania Konińskiej Izby Rolniczej: 

1997 rok 

.Wniosek do rad miejskich i rad gmin województwa konińskiego w sprawie 

przyjmowania i weryfikacji wniosków od mieszkańców wsi do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska odnośnie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

.Interwencja KIR w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie 

aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Zasugerowano wprowadzenie 20% cła. W 

odpowiedzi MRiGŻ poinformowało o wystąpieniu do Ministra Gospodarki o 

przywrócenie ceł na zboża we wnioskowanej wysokości. 

.Zwrócenie się Zarządu KIR do Agencji Rynku Rolnego z żądaniem interwencyjnego 

skupu mączki ziemniaczanej. Po tym wystąpieniu ARR przystąpiła do 

interwencyjnego skupu skrobi ziemniaczanej. 

.W związku z zastojem w skupie ziemniaków KIR wystąpiła z wnioskiem do Wojewody 

Konińskiego o wydanie czasowych zezwoleń na produkcję spirytusu z ziemniaków 

dla gorzelni nie posiadających zamkniętego obiegu wody i przystosowanych 

oczyszczalni. 

.Ponowne wystąpienie do ARR z wnioskiem o podjęcie skutecznego skupu mięsa 

wołowego i wstrzymanie importu wołowiny. 

.Protest przeciwko jednostronnym zmianom w umowach na produkcję i dostawę 

ziemniaków wprowadzonych przez Wielkopolskie Zakłady Przetwórstwa 

Ziemniaczanego w Luboniu. 

.Krytyczna ocena polityki celnej odnośnie mączki ziemniaczanej, protest przeciwko 

wstrzymaniu importu mleka i produktów mleczarskich przez UE, krytyczna ocena 



sposobu uwolnienia cen paliwa – propozycja wprowadzenia dotacji do tzw. paliwa 

rolniczego oraz zwolnienia z podatku przyczep rolniczych bez względu na ładowność. 

.Wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie 

zlecenia KIR dystrybucji wapna wśród rolników. 

.Przystąpienie do Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych. 

1998 rok 

.Stanowiska Konińskiej Izby Rolniczej w sprawie: 

.zwolnienia z podatku drogowego przyczep rolniczych bez względu na ładowność, 

.wprowadzenia interwencyjnego skupu żywca rzeźnego, podjęcia działań zmierzających 

do zwiększenia środków ARR i ARiMR oraz ustalenia preferencyjnych kredytów 

rolniczych, 

.nałożenia cła na mączkę ziemniaczaną w 1998 r. importowaną do Polski z krajów Europy 

Zachodniej oraz krajów CEFTA, 

.wstrzymania importu produktów mleczarskich z Polski przez kraje UE, 

.wprowadzenia ulg paliwowych dla rolników i zmian do ustawy budżetowej na 1998 r. 

.Przyjęcie zadania zleconego i wypłacania dotacji do nawozów wapniowych 

producentom rolnym województwa konińskiego. 

.Ostatnie Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Rolniczej odbyło się 15 grudnia 1998 r.  

Po zmianie w 1999 r. podziału administracyjnego państwa i utworzeniu dużych województw 

nastąpiło włączenie delegatów z dawnego województwa konińskiego w skład nowej 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Powstała instytucja obejmująca zasięgiem swego działania 

cały region, silnie oddziałująca na kształtowanie i rozwój gospodarki rolnej. Delegaci 

reprezentujący powiat kolski aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w jej działalności. 

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole Michał Wróblewski 

w latach 2007 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej.      

Członkowie samorządu rolniczego i ich delegaci do izby rolniczej, mają przeświadczenie o 

kontynuacji dzieła izb rolniczych powstałych w okresie II Rzeczypospolitej. Sięganie do tych 

tradycji jest inspiracją do działania obecnych izb rolniczych. Z okazji ćwierćwiecza 

odrodzenia izby rolniczej na Ziemi Kolskiej życzę, by długoletnie doświadczenia i bogaty 

dorobek wielkopolskiego samorządu rolniczego przynosiły kolejne sukcesy w przyszłości, 



stając się fundamentem dla nowych przedsięwzięć służących wielkopolskiemu rolnictwu, a 

przez to również wszystkim mieszkańcom  naszego regionu. 
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