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ięćdziesiąt lat temu Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 

rozpoczął swoją działalność. Przygotowana z tej okazji Księga Jubileuszowa to 

symboliczne podsumowanie aktywności wszystkich osób, którzy go tworzyli; 

to podziękowanie im za możliwość współpracy i uczestniczenia we wspólnym dys-

kursie, a także wyraz uznania dla dorobku naukowego naszych ojców założycieli, ich 

dążenia do doskonałości i poświęcenia w realizacji misji poznania naukowego.

Przez wszystkie lata Instytut jako jednostka naukowa, opiniotwórcza i dorad-

cza prowadził interdyscyplinarne badania podstawowe, które zawsze były warun-

kiem realizacji prac eksperckich. Nieustannie był głównym podmiotem badawczym 

w kraju, zajmującym się identy,kacją i wyjaśnianiem mechanizmów rozwojowych 

oraz ich efektów dla zmieniającej się roli wsi w życiu społecznym, gospodarczym 

i kulturowym kraju, a także monitorowaniem bieżących wyzwań społeczno-ekono-

micznych i środowiskowych, przed którymi stawały społeczności lokalne. Zespół ba-

dawczy Instytutu tworzyli naukowcy reprezentujący wiele dyscyplin: ekonomię, so-

cjologię, demogra,ę, antropologię, politologię, gospodarkę przestrzenną i geogra,ę 

społeczno-ekonomiczną, których łączył wspólny przedmiot badań – szeroko pojęta 

wieś traktowana jako środowisko życia, działalności człowieka i przedmiot polityki 

oraz istotny fragment przestrzeni. Interdyscyplinarny charakter Instytutu wciąż za-

pewnia prowadzenie wysokiej jakości kompleksowych i wielowymiarowych badań 

zjawisk społecznych. To jedyna w kraju placówka naukowa o takim pro,lu badaw-

czym. 

Ogromny to zaszczyt, kierować IRWiR-em w momencie tak pięknego Złotego 

Jubileuszu. Wierzę, że budujemy tu naukę opartą na współpracy, mentoringu, wza-

jemnym szacunku i ze wspaniałymi celami. Siłę Instytutu stanowią wyjątkowi, życz-

liwi sobie ludzie, darzący się zaufaniem i wsparciem. 

SŁOWO  

OD DYREKTORA



Niniejsza publikacja ma wielu autorów, których nazwiska wymienione są na 

sąsiedniej stronie. Wszystkim osobom, których zapał i inwencja wsparły opraco-

wanie Księgi Jubileuszowej, serdecznie dziękuję. Jednak bez trojga z nich, których 

udział pragnę podkreślić wyjątkowo, treść, struktura i forma tej publikacji nie by-

łyby tak pełne. Są to Pani Profesor Maria Halamska, Pan Profesor Marek Kłodziński 

i Pani Teresa Romańska. Składam szczere podziękowania nie tylko za Państwa zaan-

gażowanie twórcze, ale także kłaniam się z uznaniem dla pięćdziesięcioletniej pracy 

zawodowej w Instytucie.

Z całego serca życzę Pracownikom i Przyjaciołom Instytutu wszelkiej pomyśl-

ności w osiąganiu kolejnych wyników płodnych poznawczo dla polskiej nauki i cen-

nych praktycznie dla poprawy dobrobytu mieszkańców nie tylko wiejskiej Polski; ży-

czę Nam wszystkim satysfakcji płynącej z odnoszonych sukcesów, ciągle tej samej 

energii i siły, z którą tworzymy to miejsce i wypełniamy czas w ostatnich latach.

Gratuluję tego wspaniałego Jubileuszu oraz ogółu dotychczasowych dokonań. 

Wierzę głęboko, że będziemy świadkami następnych, bo inaczej być nie może.  
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