
Relacja z warsztatów „Ochrona wody i powietrza w gospodarstwie rolnym” 

 

 W dniu 18.05.2022 r. w gospodarstwie pana Patryka Kokocińskiego w Snowidowie  

w województwie wielkopolskim odbyło się szkolenie warsztatowe pt. „Ochrona wody  

i powietrza w gospodarstwie rolnym”. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków 

Doradztwa Rolniczego z całej Polski. W czasie warsztatów pan Patryk Kokociński, biolog  

z wykształcenia, omówił założenia dotyczące tematyki spotkania. Snowidowo to malownicza 

wieś położona nieopodal Grodziska Wielkopolskiego, gdzie rodzina pana Patryka gospodarzy 

od pokoleń. Granicę ziemi Kokocińskich wyznacza od północy ściana olsowo-łęgowego lasu, 

w którym na wzgórzu stoi barokowy klasztor franciszkanów. A święty Franciszek to świetny 

patron dla pracy, którą wymyślił sobie pan Patryk. Kiedy dwa lata temu udrażniał rowy 

melioracyjne i instalował bardzo proste w konstrukcji zastawki sąsiedzi z niedowierzaniem 

przyglądali się jego działaniom. Już wkrótce okazało się, że u Kokocińskich plony są wyższe. 

Zaczął sadzić drzewa wzdłuż dróg i miedz, przede wszystkim wierzby, które dobrze sprawdzają 

się jako śródpolne nasadzenia. Z czasem do wierzb dołączyły gatunki rodzime, takie jak lipy  

i czereśnie ptasie. 

 - W ciągu ostatnich lat posadziłem 600 drzew. A raczej posadziliśmy – poprawia się 

szybko młody rolnik i wymienia sąsiadów i przyjaciół, którzy mu pomagali i udostępniali 

pobocza swoich pól.  

Drzewa odgrywają niebagatelną rolę w retencji wody opadowej. W tej roli sprawdzają 

się zwłaszcza wierzby, które pochłaniają jej nadmiar, a potem oddają uprawom na polach. Dają 

również cień i ograniczają erozję wietrzną. Jest ona ostatnio dużym problemem w zachodniej 

Polsce. Z powodu suszy żyzne, próchnicze warstwy gleby są zdmuchiwane przez wiatr. Tak 

wyjałowiona ziemia wymaga większej ilości zabiegów agrotechnicznych, a każda dodatkowa 

ingerencja w strukturę pola wzmaga parowanie. I tak koło się zamyka. Jak mówi Patryk 

Kokosiński: „Drzewa działają niczym parawan rozstawiony na plaży w wietrzny dzień”.  

Sukces przedsięwzięcia młodego rolnika wynika też z faktu,  że jest „swój”, czyli miejscowy. 

Łatwiej jest mu też przekonać sąsiadów, żeby nie wycinali soliterów, czyli starych drzew, 

rosnących samotnie pośród pól. Uzupełnieniem tych działań jest niekoszenie miedz i poboczy. 

Na gruntach należących do rodziny Kokocińskich to już standard. Wysokie trawy i kwiaty nie 

tylko pięknie wyglądają. Tak samo jak drzewa magazynują wilgoć i są źródłem pokarmu dla 

zapylaczy oraz schronieniem dla większych zwierząt.  



Snowidowo przez stulecia walczyło z nadmiarem wody. Miejscowość otoczona była 

siecią rowów i stawków, których zadaniem było jak najszybsze pozbycie się wody z pól.  

Na początku lat 50. geolodzy wykonali próbne odwierty, gdyż planowano otworzyć kopalnię 

torfu. W raporcie stwierdzono, że spośród 28 aż w 21 występowały utwory mułowo-błotne. 

Dzisiaj brzmi to wszystko jak dobry żart, gdyż Zachodnia Wielkopolska, w której leży 

Snowidowo, należy do najbardziej dotkniętych suszą rejonów kraju. Według raportu Instytutu 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa od paru lat bilans wodny dla tego obszaru oscyluje  

w granicach 150 milimetrów. O tyle więcej wody paruje niż spada w postaci deszczu. Susza  

i wzrost średniej rocznej temperatury wyraźnie wpływają na charakter upraw.  

Niepozorne zastawki na rowach wpływają na większy stan wody w rowach. „Więcej 

wody w rowie to więcej wody „zasysanej" przez ziemię i skraplającej się o zmierzchu na 

roślinach. Rów, który kiedyś odwadniał zastoiska na łąkach, zamieniony został w mikrozbiornik 

retencyjny, służący do walki z suszą”. 

Na wypłatę "suszowego" dla rolników polskie państwo wydaje milionowe kwoty. 

Rosnące z roku na rok kwoty sprawiły, że szybko zrozumiano, iż lepiej zapobiegać niż leczyć. 

Dlatego Ministerstwo Rolnictwa prowadzi program Woda dla Rolnictwa, który dotuje małą 

retencję na obszarach wiejskich. Z osobnego funduszu robi to także Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. Nawet Wody Polskie, które są na cenzurowanym u wielu ekologów, 

prowadzą swoje działania w kierunku tak zwanej retencji korytowej i renaturyzacji rzek.  

Zmienione prawo pozwala rolnikowi wykopać staw o powierzchni nie większej niż 

1000 metrów kwadratowych i nie głębszy niż 3 metry jedynie w oparciu o zgłoszenie. Nadal 

jednak jest wiele do zrobienia. W Polsce zatrzymujemy niecałe 10 procent wód opadowych, co 

plasuje nas na szarym końcu wśród państw europejskich.  

Oprócz przyglądania się miedzom z nasadzeniami śródpolnymi, łąkom i zastawkom  

w rowach melioracyjnych byliśmy także w dużej i nowoczesnej oborze wolnostanowiskowej. 

Obora na blisko 100 krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i znajduje się w samym 

środku wsi. Została niedawno zbudowana i wyposażona w wentylatory oraz specjalne zraszacze 

własnej konstrukcji. Gospodarze zadbali również o to, aby podczas produkcji zmniejszyć pobór 

wody i emitować mniejsze ilości gazów cieplarnianych. 

- Przez odpowiedni dobór paszy i warunków zwiększamy mleczność przy ograniczonej 

liczebności stada. Nasze krowy pozostawiają mniejszy ślad węglowy niż te z sielskich obrazków, 

pasące się na nadrzecznych łąkach. Poza tym w powszechnym użyciu są już dodatki paszowe, 



pozwalające nawet o kilkadziesiąt procent redukować emisję metanu przez zwierzęta – 

tłumaczy nam pan Patryk. 

Działalność pana Patryka Kokocińskiego wpisuje się w nurt ekologiczny, który jest 

próbą zatrzymania konsumpcjonistycznego trendu w imię bardziej zrównoważonego sposobu 

życia. Dba on także o zachowanie i odtworzenie tradycyjnego wielkopolskiego krajobrazu, 

czyli o faunę, florę, ukształtowanie terenu i wodę które są przecież cennym narodowym 

dziedzictwem.  

Niedawno do pana Patryka zgłosili się samorządowcy z Grodziska i przedstawiciele 

prywatnej szkółki roślin. Ci pierwsi przekazali nieodpłatnie materiały do zabezpieczenia drzew, 

a ci drudzy chcą wesprzeć działania w lokalnym krajobrazie poprzez udostępnienie roślin ze 

swojej szkółki. Coraz częściej dzwonią też rolnicy z pobliskich wsi, a także nieznajomi,  

z pytaniem, co robić, żeby gromadzić wodę. Jak widać inicjatywa podjęta przez pana Patryka 

Kokocińskiego, laureata konkursu WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021, 

spotyka się z coraz większym pozytywnym oddźwiękiem, wpływa na większą świadomość 

rolników i mieszkańców wsi, nie tylko lokalnie, ale również poza granicami Wielkopolski. 

W warsztatach z ramienia ZODR w Barzkowicach uczestniczyły: Izabela Świgoń, 

Joanna Skoczylas, Aneta Gąsior i Agnieszka Ziomko. 

 

W artykule wykorzystano informacje ze strony https://tvn24.pl 
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Fot.1. Uczestnicy warsztatów „Ochrona wody i powietrza w gospodarstwie rolnym” 

 

Fot.2. Uczestnicy warsztatów „Ochrona wody i powietrza w gospodarstwie rolnym” 



 
Fot.3. Pan Patryk Kokocińskiego omawia rolę zadrzewień i nasadzeń śródpolnych - 

 „Ochrona wody i powietrza w gospodarstwie rolnym” 



 
Fot.4. Zewnętrzny wolnostanowiskowy wybieg dla krów „na emeryturze” 

 
Fot.5. Zewnętrzny wolnostanowiskowy wybieg dla chorych zwierząt 



 
Fot.6. Obora wolnostanowiskowa bezściołowa w gospodarstwie państwa Kokocińskich 

 
Fot.7. Obora wolnostanowiskowa bezściołowa – wyposażona w wentylatory i zraszacze własnej konstrukcji



 
Fot.8. Obora wolnostanowiskowa bezściołowa – krowy przemieszczają się swobodnie



 
Fot.9. Obora wolnostanowiskowa bezściołowa – wietrzenie samoczynne 



 
Fot.10. Obora wolnostanowiskowa bezściołowa – zanieczyszczenia usuwane samobieżnym  

robotem sprzątającym  



 
Fot.11. Cielętnik w gospodarstwie państwa Kokocińskich 



 
Fot.12. Gromadzenie deszczówki w gospodarstwie państwa Kokocińskich 



 
Fot.13. Silosy paszowe w gospodarstwie państwa Kokocińskich 

 
Fot.14. Przechowywanie kiszonki w rękawach w gospodarstwie państwa Kokocińskich 



  
Fot.15. Sprzęt rolniczy w gospodarstwie państwa Kokocińskich 

 
Fot.16. Sprzęt rolniczy w gospodarstwie państwa Kokocińskich 


