
Spotkanie „Nauka Doradztwu Rolniczemu”  

 

 W dniach 9-11 października 2019 roku odbyło się spotkanie „Nauka Doradztwu 

Rolniczemu” zorganizowane przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Zorganizowano je w ramach działania Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego z 16 województw. Z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Barzkowicach udział w spotkaniu wzięli: Pani Anna Czyżowicz z ZODR Oddział  

w Koszalinie oraz Pan Mariusz Strzelecki z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  

w Koszalinie.  

 Pierwszego dnia spotkania odbyły się wykłady na Uniwersytecie Biotechnologii 

Przemysłu Rolno-Spożywczego. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Artur H. Śmigiel - 

Dyrektor IBPRS wraz z Panią Edytą Wieczorkiewicz-Dudek - Dyrektorem Departamentu 

Doradztwa i Nauki MRiRW.  

 W pierwszym dniu spotkania przeprowadzono wykłady o następującej tematyce: 

1. „Utrwalanie żywności”- prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski, który nadzorował projekt 

spotkania; 

2. „Przetwórstwo zbóż w gospodarstwie rolnym” - dr inż. Anna Szafrańska; 

3. „Fermentacja warzyw w gospodarstwie rolnym” - dr inż. Katarzyna Piasecka Jóźwiak; 

4. „Procesy fermentacji jako źródło energii” - dr inż. Katarzyna Kotarska; 

5. „Przetwórstwo warzyw i owoców w gospodarstwie rolnym” - dr inż. Sylwia Skąpska; 

6. „Przetwórstwo nasion oleistych w gospodarstwie rolnym” - dr hab. inż. Karol Mińkowski - 

prof. IBRS; 

7. Przetwórstwo mleka w gospodarstwie rolnym” - dr inż. Katarzyna Kycia; 

8. „Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym” - prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski. 

 Dzień pierwszy spotkania to przede wszystkim teoria podparta badaniami naukowymi 

nt. właściwości i jakości produktów używanych oraz produkowanych do przetwarzania  

w gospodarstwie rolnym. Zwrócono uwagę na nowoczesne kierunki obrane w przetwórstwie 

przez przemysł rolno-spożywczy w dążeniu do wydłużenia trwałości produktu 

przetworzonego. 

 Drugiego dnia odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne w budynku małej przetwórni 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Uczestnicy spotkania zapoznali się  

z technologią produkcji w zakresie produkcji wyrobów mięsnych (szynek, baleronów, kiełbas 



itp.), a także produkcji i rozlewu soków owocowych. Wykład teoretyczny na temat produkcji 

wyrobów mięsnych poprowadził Pan Andrzej Śliwa z CDR. Tematykę produkcji soków 

owocowych poruszył Pan Janusz Lesisz - również z CDR. 

 Spotkanie miało na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu technologii, 

wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności, zagrożeń w przetwórstwie żywności, 

stosowanych dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych oraz wymagań prawno-

administracyjnych przy zakładaniu małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym w dużym 

skrócie. Następnie uczestnicy spotkania odwiedzili mały, rodzinny zakład piekarniczy „Prosto 

z pieca” w Radomiu, gdzie zapoznali się z nowoczesną technologią wypieku chleba i bułek. 

 Tego samego dnia odbyła się jeszcze wizyta w gospodarstwie rodzinnym Państwa 

Moniki i Tomasza Bankiewicz w miejscowości Komorów. Gospodarstwo to posiada około 50 

ha sadów, gdzie uprawia się głównie jabłka. Wykorzystuje się tam nowoczesne technologie, 

m.in. system nawadniania podkoronowego, gdzie woda dostarczana jest przez minizraszacze, 

czego efektem jest zwilżenie większej powierzchni gleby pod drzewami. Dla roślin jest to 

korzystne, ponieważ otrzymują optymalne ilości wody w obrębie bryły korzeniowej i nie muszą 

rozbudowywać systemu korzeniowego celem jej poszukiwania. W gospodarstwie jest 

wytwórnia soku mętnego, głównie jabłkowego, ale również z aronii, a także z buraka 

zakupionego jako surowca wysokiej jakości od innego producenta rolnego. Jabłko sprzedawane 

jest zarówno w kraju jak i zagranicą.  

 Na kolejny dzień spotkania zaplanowana była wizyta w gospodarstwie Państwa 

Elżbiety i Wojciecha Pysiaków, hodujących trzodę chlewną i przetwarzających mięso we 

własnym gospodarstwie na wyroby mięsne. Pan Pysiak hoduje 80 loch w cyklu zamkniętym. 

Od początku bazuje na tych samych rasach, gwarantujących wysoką mięsność. Gospodarstwo 

bazuje na własnych paszach, głównie z pszenicy i jęczmienia - ich uprawy zajmują 70 ha. Na 

pozostałym obszarze producent sieje groch, pszenżyto, żyto i 2-3 ha owsa. Natomiast jak to 

powiedział gospodarz - „masarnią rządzi żona”. „Salceson wizytowy”, „Szynka 

zdziechowska”, „Kiełbasa wiejska zdziechowska” i „Zakrzewska kiełbasa jałowcowa” - to 

wyroby Elżbiety i Wojciecha Pysiaków, które można znaleźć na liście produktów tradycyjnych 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powstają według prawie stuletniej receptury dziadka 

Wojciecha Pysiaka - Józefa, który przygotowywał wędliny dla dziedzica z sąsiedniej wsi 

Cerekiew. 



 

Fot.1.  Otwarcie spotkania przez Panią Edyta Wieczorkiewicz Dudek -  

dyrektora Departamentu Doradztwa i Nauki 

 

Fot.2. Uczestnicy spotkania „Nauka Doradztwu Rolniczemu” 



Fot.3. Wizyta w „Prosto z Pieca” 

 

Fot.4. Uczestnicy spotkania w chłodniach państwa M. i T. Banasiewicz 

 


