
Tab. 2. WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH PODCZAS KONFER ENCJI
w okresie od 19 wrze śnia 1998 do 18 marca 2001r.

1 "Czy mamy państwo polskie? - na przykładzie Polskiej Energetyki i Hutnictwa" ** prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski
2 "Przekształcenia ustrojowe a suwerenność" ** senator AWS, dr Adam Glapiński
3 "Energochłonność a konkurencyjność gospodarki" ** prof. dr hab. Mirosław Dakowski
4 "Paradoksy węglowe" ** dr Gabriel Kraus
5 "Elektroenergetyka węglowa a suwerenność" ** dr Wojciech Błasiak
6 "Korytarz gazowy Rosja - Niemcy - Magistrala Energetyczna Morze Kaspijskie - Bałtyk" ** mgr inŜ.

prezes PSBR
Witold Stanisław Michałowski

7 "Struktura własności energetyki w USA" ** dr inŜ. Kazimierz Głowacki
8 "Polska energetyka i hutnictwo a integracja europejska" ** minister Ryszard Czarnecki
9 "Memorandum do Rządu RP" ** uczestnicy konferencji*

19 września
1998

10 Referat wprowadzający ks. bp Edward Frankowski
11 "Interesy narodowe a perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego"** dr Jan Parys
12 "Polski przemysł lotniczy" ** dr inŜ. Stefan Bramski
13 "Niszczenie polskiego przemysłu zbrojeniowego na przestrzeni ostatnich lat" ** doc. dr inŜ. Marcin Kowalski
14 "Czy zakłady dawnego COP winny być dalej zakładami przemysłu zbrojeniowego"  (na

przykładzie Huty Stalowa Wola) **
dr inŜ. Ryszard Kardasz

15 "Przemysł zbrojeniowy w gospodarce narodowej " ** dr Dariusz Grabowski
16 "Ocena moŜliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego" ** płk Jerzy Kade
17 "Memorandum do Rządu RP" **

7 listopada 1998

18 "Wpływ przekształceń własnościowych w sektorze rolno-spoŜywczym
na kondycję ekonomiczną indywidualnych gospodarstw rolnych"

senator AWS Józef Frączek

19 "Narodowy charakter polskiej gospodarki - anachronizm czy obowiązek" przewodniczący ZW  "S" RI Roman Wierzbicki
20 "Analiza sytuacji w rolnictwie polskim w latach 1990-1998 i widoki na przyszłość" poseł - wiceprezes PSL Marek Sawicki
21 "Czy istnieje zagroŜenie niemieckie dla stosunków własnościowych

na ziemiach zachodnich  i północnych"
red. Jan Engelgard

22 "Przyszłość polskiego rolnictwa w aspekcie dokonania reformy rolnej" red. Michał Grabianka
23 "Jak uratować produkcję polskiego chmielu" poseł Wojciech Włodarczyk
24 "WyprzedaŜ polskiej ziemi" red. Filip Adwent
25 "Polskie rolnictwo szanse i zagroŜenia" poseł Gabriel Janowski
26 "Cukier jako surowiec strategiczny  - zagroŜenia dla polskiego cukrownictwa" poseł Witold Tomczak
27 "Energia odnawialna szansą polskiego rolnictwa" prof. dr hab. Mirosław Dakowski

12 grudnia 1998

28 Miejsce gospodarstwa rodzinnego w państwie polskim" ** prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
29 "Scenariusze integracji europejskiej sektora rolno - spoŜywczego" "Rodzina Polska" Grzegorz Witkowski
30 "ZałoŜenia do narodowego planu rolnego" ** poseł - wiceprezes PSL Marek Sawicki
31 "Wpływ umów międzynarodowych na rolnictwo polskie" ** dr Czesław Siekierski
32 "Przyszłość obszarów wiejskich deklaracje i fakty" senator AWS Józef Frączek
33 "Nowa koncepcja restrukturyzacji w przemyśle rolno - spoŜywczym" ** przewodniczący ZW  "S" RI Roman Wierzbicki,
34 "Program korporacji EKOBIOROL alternatywą dla polskiego rolnictwa i jego otoczenia" ** Tadeusz Klugowski
35 "Finansowanie rolnictwa z wykorzystaniem nisko procentowanych linii kredytowych" dyr. depart. kredytów WBR Leszek Szczupak
36 "Podatek VAT w rolnictwie" senator ROP Jerzy Chróścikowski
37 " W obronie polskiego rolnictwa i własności ziemi" ** prof. dr hab. inŜ. Józef Wysocki

16 stycznia 1999



38 „Ojciec Święty Jan Paweł II o wsi i rolnictwie w Polsce” ks. bp Edward Frankowski
39 „Elementy potrzebne do integracji polskiej wsi” mgr inŜ. Krzysztof Pejka
40 "Sytuacja  na rynku mięsnym - działania doraźne i długofalowe" poseł - wiceprezes PSL Marek Sawicki
41 „Organizacja niezaleŜnego systemu finansowego

w oparciu o doświadczenia WBR”
prezes WBR Witold Hatka

42 „Banki a rolnictwo” Stowarzyszenie Rodzina Polska Irena Awłasiewicz - Borkowska

43 „Oświata i finanse dla rolnictwa” dr Joanna Grabińska
44 „Podatek katastralny - największe zagroŜenie rolnika i innych drobnych właścicieli" Izabela Falzman
45 „Nasze sklepy – nasza energetyka” prof. dr hab. Mirosław Dakowski
46 „Gospodarka zboŜowa – zagroŜenia i szanse” mgr inŜ. Wojciech Górniak

20 lutego 1999

47 "Znaczenie wsi polskiej w 1000 letniej historii Narodu Polskiego" dr Teresa Bloch
48 "Wpływ współczesnego globalizmu gospodarczego na rolnictwo  Polski" dr Andrzej Józef Horodecki
49 "Polska polityka rolna w kontekście Unii Europejskiej" senator Jadwiga Stokarska
50 "Przekształcenia własnościowe a naturalne prawa człowieka" Anna Kulig

7 marca 1999

51 „Podpisane porozumienia a ich realizacja” senator ROP Jerzy Chróścikowski
52 „Gdzie upatrywać szansy dla polskiego rolnictwa i gospodarki Ŝywnościowej” prof. dr hab. Rafał Krawczyk
53 „ZagroŜenia i szanse dla polskiego rybołówstwa" mgr inŜ. dyr. PPPiH DALMOR Włodzimierz Kłosiński
54 "Wnioski wynikające z rozesłanej ankiety

oraz aktualne działania Sekretariatu ds. Rolnictwa"
dr inŜ. Jerzy Zalasiński

11 kwietnia 1999

55 "Wnioski a zarazem wytyczne wynikające z seminarium odbytego w dn.14-16 maja 1999r.
grupy niezaleŜnych ekspertów a dotyczące „Przyszłości Polskiej Wsi i Gospodarki Rolnej”

kpt. Ŝ.w. inŜ. Zbigniew Sulatycki

56 Polskie rolnictwo i handel na tle inwazji obcych supermarketów" prof. dr hab. inŜ. Józef Wysocki
57 "O moŜliwości finansowania rolnictwa niskoprocentowym

bezgotówkowym kredytem rozliczeniowym"
dr Szczęsny Górski

58 Elementy programu badań stanu obecnego oraz modeli przyszłości
polskiej wsi i gospodarki Ŝywnościowej"

mgr Jan Prus-Paygert

59 "Wnioski wynikające z rozesłanej ankiety
oraz aktualne działania Sekretariatu ds. Rolnictwa"

dr inŜ. Jerzy Zalasiński

60 "Wnioski wynikające z rozesłanej ankiety
oraz aktualne działania Sekretariatu ds. Rolnictwa"

dr Bogusław Ślusarczyk

23 maja 1999

61 "Stan realizacji zawartych porozumień miedzy rządem RP
a związkami zawodowymi rolników i wnioski wynikające z ich realizacji"

przewodniczący ZW  "S" RI Roman Wierzbicki

62 "Sprawozdanie z dotychczasowej działalności sekretariatu ds. rolnictwa w Sandomierzu" dr inŜ. Jerzy Zalasiński
63 "Propozycje rozwoju działalności sekretariatu ds. rolnictwa w Sandomierzu" kpt. Ŝ.w. inŜ. Zbigniew Sulatycki

27 czerwca
1999

64 „Jak naleŜy nawozić rośliny” (dotyczy rolników i działkowców) ** prof. dr hab. Olgierd Nowosielski
65 „Jakość polskich odmian warzyw" ** prof. dr hab. Włodzimierz-Roch Doruchowski
66 „Słowo o rolnictwie ekologicznym” ** prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski
67 „Zaburzenia fizjologiczne w roślinach” ** doc. dr hab. Jan Borkowski
68 Pokaz filmu z zajść w Tłuchowie
69 Pokaz filmu z zajść w Nowym Dworze
70 "Jaki moŜemy mieć wpływ na zmianę w Polskim rolnictwie" kpt. Ŝ.w. inŜ. Zbigniew Sulatycki

29 sierpnia 1999

71 "Bliska i dalsza zagranica-czyli o perspektywach współpracy gospodarczej ze wschodem" senator AWS Józef Frączek
72  "Biotechnologia pszczelarska" dr inŜ. Jerzy Zalasiński
73  'Problemy konkurencyjności w handlu towarami rolniczymi" dr Bogusław Ślusarczyk
74 "Rolnicze blokady, demonstracje - czy jest to właściwa droga ku polepszeniu sytuacji

w polskim rolnictwie"
kpt. Ŝ.w. inŜ. Zbigniew Sulatycki

26 września
1999



75 "Propozycje strony Ukraińskiej dotyczące
wzrostu zakupów Ŝywności w Polsce"

z-ca kier. Misji Handlowo-
Gospodarczej w Polsce

Taras Hawryljuk

76 "Hodowla bydła mlecznego a wymogi EWG" prof. dr hab. Zbigniew Dobicki
77  "Wymagania Ŝywnościowe produktów zwierzęcych" prof. dr hab. Józef Karaś

30 października
1999

78 "Alternatywne warianty produkcji mleka i Ŝywca wołowego w Polsce
w świetle wymogów U E"

prof. dr hab. Aleksander Dobicki

79 " śywność ekologiczna - szansa polskiej wsi" dr inŜ. Jerzy Zalasiński

28 listopada
1999

80 „Proces prywatyzacji polskiej energetyki w świetle obowiązującego prawa” mgr inŜ. Anatol Krupski
81 „Prognoza bilansu pierwotnych nośników energii dla Polski do roku 2020” dr inŜ. Kazimierz Głowacki
82 „Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji krajowej elektroenergetyki zawodowej" inŜ. Bogusław Zacharjasiewicz

12 grudnia 1999

83 „Kierunki rozwoju sadownictwa” ** prof. dr hab. Augustyn Mika
84 „Giełdy rolno-towarowe szansą podniesienia dochodów dla producentów Ŝywności” ** wiceprezes Małopolskiej Giełdy

Rolno-Towar. S.A. Rzeszów
Marcin Bębenek

30 stycznia 2000

85 „ O tym jak z kułaka i badylarza zrobiono Ŝebraka – czyli o fali restrukturyzacji lat 90-tych” senator AWS, przew. Senackiej
Kom. ds. Rolnictwa i Rozw. Wsi

Józef Frączek

86 „Współczesne zadania polityki rolnej w odniesieniu do spraw krajowych i zewnętrznych” poseł, przew. Sejmowej Komisji
ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gabriel Janowski

87 „Zamach na bezpieczeństwo   Ŝywnościowe  kraju  np.  Przemysłu  Cukrowniczego  -
autorzy   i wykonawcy”

przewodniczący ZW  "S" RI Roman Wierzbicki

88 „Co w danej sytuacji moŜemy zrobić by bronić polską wieś przed zagładą” prezes PSM-G inŜ. kpt. Ŝ.w. Zbigniew Sulatycki

23 lutego 2000

89 „Co trzeba rozwiązać w polskim ogrodnictwie w celu zwiększenia jego konkurencyjności” prof. dr hab. Eberhard Makosz

90 „Co trzeba rozwiązać w polskiej produkcji zwierzęcej w celu zwiększenia jej
konkurencyjności”

prof. dr hab. Aleksander Dobicki

91 „Co trzeba rozwiązać w polskiej produkcji roślinnej w celu zwiększenia jej
konkurencyjności”

prof. dr hab. Olgierd Nowosielski

26 marca 2000

92 "Koncepcja systemowej walki z ubóstwem na polskiej wsi" mgr inŜ. Józef Skura
93 "Wieś polska a proces globalizacji"
94 " Akcjonariat pracowniczy - szansą dla polskich przedsiębiorstw przetwórstwa rolnego" prof. dr hab. inŜ. Józef Wysocki
95 "NawoŜenie z uwzględnieniem zasad ekologii" prof. dr hab. Olgierd Nowosielski

1 października
2000

96 "Mechanizmy finansowo- fiskalne na przykładzie przemysłu cukrowniczego w Polsce" mgr Władysław Siejka
97 "Analiza programu eliminacji Polaków z produkcji cukru na podstawie faktów

z obszaru Śląskiej Spółki Cukrowniczej"
prof. dr hab. inŜ. Józef Wysocki

98 "Problem prywatyzacji  przemysłu rolno spoŜywczego w transformacji ustrojowej
ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu cukrowniczego"

przewodniczący ZW  "S" RI Roman Wierzbicki

99 "NiezaleŜność energetyczna polskiej wsi" prof. dr hab. Mirosław Dakowski

10 grudnia 2000

100 "NawoŜenie w rolnictwie ekologicznym" mgr inŜ. Bogusław Jarociński
101 "Zwyrodnienie gąbczaste (BSE)-realia i zagroŜenia a perspektywa hodowli bydła

w Polsce "
dr inŜ.
(Akademia  Rolnicza - Wrocław)

Maciej Adamski

102 "Przedakcesyjna pomoc (SAPARD) grupy producenckie. Wpływ BSE na rozwój produkcji
drobiarskiej"

mgr Aldona Łoś

18 marca 2001

**) pozycje opublikowane w Zeszytach wydanych przez Fundację "Nasza Przyszłość"


