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RECENZJE I KRONIKA

SPRAWOZDANIE Z III OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI
PT. „SPOŁECZNO-EKONOMICZNY ROZWÓJ
OBSZARÓW WIEJSKICH”
Aldona Standar
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
W dniach 26-27 czerwca 2008 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Młodych Pracowników Nauki pt. „Społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich”,
zorganizowana dzięki współpracy Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Gospodarki Żywnościowej oraz Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej.
W pierwszym dniu obrady odbywały się w budynku Wydziału Ekonomiki i Organizacji
Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 47.
Swoim zakresem przedmiotowym konferencja obejmowała szeroko pojętą problematykę rozwoju obszarów wiejskich, do których można zaliczyć między innymi: wielofunkcyjny rozwój, aktywizację społeczności lokalnych, rolę samorządu gminnego. Zasadniczym priorytetem konferencji była prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów, szczególnie w gronie młodych naukowców, przede wszystkim doktorantów oraz
adiunktów do trzech lat od momentu uzyskania stopnia doktora, z ośrodków akademickich z całej Polski. Spośród licznie nadesłanych referatów, organizatorzy uhonorowali
10 najlepszych, umożliwiając ich prezentację pierwszego dnia na forum obrad. Dodatkowo autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni honorariami pieniężnymi.
Należy również podkreślić, iż konferencja była związana z jubileuszem pracy oraz
70-tymi urodzinami kierownika Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki
Żywnościowej, prof. dr hab. Marka Kłodzińskiego. Prof. dr hab. Marek Kłodziński jest
wybitnym znawcą zagadnień ekonomiki rolnictwa. Problematyka badawcza Pana Profesora skupia się między innymi: na wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, kapitale społecznym polskiej wsi, rozwoju lokalnym oraz przedsiębiorczości wiejskiej. Prof.
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dr hab. Marek Kłodziński kierował wieloma grantami KBN, Fundacji im. Friedricha
Eberta, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz koordynował grant w ramach
Ramowego Programu V UE. Ponadto uczestniczył w pięciu projektach PHARE. Pełnił
wiele zaszczytnych funkcji, takich jak: dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN, kierownika Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej
Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ponadto jest członkiem m.in. Komitetu Ekonomiki
Rolnictwa PAN, Wolfson College Oxford University, European Association of Agricultural Economics, Rady Programowej czasopism: „Wieś jutra”, „Ubezpieczenia w rolnictwie”, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, „Zagadnienia doradztwa rolniczego”. Prof. dr hab. Marek Kłodziński jest autorem 10 książek autorskich, 23 książek pod
redakcją naukową, 79 rozdziałów w książkach, 123 artykułów w czasopismach naukowych, 113 artykułów popularno-naukowych – razem 348 publikacji. Ponadto, prof. dr
hab. Marek Kłodziński jest recenzentem licznych prac doktorskich oraz habilitacyjnych
oraz promotorem prac doktorskich.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała dr hab. Grażyna Karmowska, dziekan
WEiOGZ, prof. AR wraz z JM Rektorem Akademii Rolniczej, prof. dr hab. Janem B.
Dawidowskim. W pierwszej części konferencji odbyły się wystąpienia m.in. marszałka
województwa zachodniopomorskiego, związane z jubileuszem pracy zawodowej prof.
dr hab. Marka Kłodzińskiego. Ponadto, prodziekan, dr inż. Bartosz Mickiewicz, przedstawił sylwetkę prof. dr hab. Marka Kłodzińskiego. Tę część konferencji zakończył
referat Szanownego Jubilata pt. „Społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich”.
Problematykę konferencji ujęto w trzech następujących sesjach tematycznych:
1. Uwarunkowania ekonomiczne i infrastrukturalne rozwoju obszarów wiejskich –
Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski,
2. Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich – Przewodniczący dr inż.
Andrzej Sobczyk,
3. Aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – Przewodniczący: dr Michał Kiełsznia.
Na pierwszą sesję składały się nagrodzone referaty, dotyczące zróżnicowania przestrzennego gospodarstw w województwie małopolskim, typologii rolnictwa krajów
Europy Środkowej i Wschodniej oraz rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w gminach województwa wielkopolskiego. Poza tym, referat przestawił reprezentant
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, mgr Witold Magryś, który skupił
się na omówieniu problematyki idei odnowy wsi i związanych z nią aktualnych barier
rozwoju.
W kolejnej sesji referenci zaprezentowali tematykę wpływu cech społeczno-demograficznych na wielkość ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, zasobów pracy w rolnictwie na przykładzie wybranych gospodarstw rejonu Lubelszczyzny oraz wpływu dochodów na decyzję o migracji zarobkowej ludności wiejskiej. Sesję zakończył referat Naczelnika Departamentu Projektów Własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Antoniego Sobolewskiego, prezentujący wybrane przykłady projektów, stymulujących rozwój obszarów wiejskich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ostatniej części referenci ocenili przede wszystkim wpływ środków unijnych zarówno na całokształt zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie
województwa lubelskiego, jak i na zmianę sytuacji w gospodarstwach rolnych. Podkreślono również wagę działalności stowarzyszeń agroturystycznych w artykule dotycząJournal of Agribusiness and Rural Development
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cym ich wpływu na rozwój agroturystyki w województwie małopolskim. Dyrektor
Departamentu NATURA 2000, Ministerstwa Środowiska, dr Michał Kiełsznia, przedstawił także możliwości rozwoju gmin objętych programem NATURA 2000.
Każda z sesji była zakończona dyskusją, natomiast podsumowania pierwszego dnia
obrad dokonano po ostatniej części w pierwszym dniu konferencji. W drugim dniu
odbyła się ostatnia, czwarta, sesja w Marianowie, pod przewodnictwem dr Romana
Kobylińskiego. Kontynuowano problem NATURY 2000, rozważając, czy ten program
stanowi ograniczenie czy szansę rozwoju. Ponadto, przedstawiono przykład funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w ramach programu Leader +. Sesję wyjazdową do
Marianowa uświetnił referat wójta gminy Marianowo, Elżbiety Rink, pt. „Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Marianowo”. Konferencja
zakończyła się spotkaniem integracyjnym w gospodarstwie agroturystycznym.
Wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły naukowe zostaną opublikowane
w Zeszytach Naukowych Akademii Rolniczej w Szczecinie – Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis – Oeconomica.
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