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Ponad 70 nowych zawodów
Świat się zmienia – to banalne stwierdzenie nawet w najmniej-

szym stopniu nie oddaje skali zmian, jakie czekają nas w najbliż-
szych latach. Szacuje się, że digitalizacja (cyfryzacja) wkracza-
jąca w tempie geometrycznym w każdy zakątek naszego życia wymusi powsta-
nie ponad 70 całkowicie nowych zawodów. Żadna szkoła nie jest w stanie przy-
gotować uczniów do ich wykonywania. To zrozumiałe, gdyż do końca nie wiado-
mo, jakie to będą specjalizacje. Ponadto obecny poziom kształcenia w polskich 
szkołach zawodowych już od dawna nie nadąża za zmieniającym się przemy-
słem, jak również techniką rolniczą. Dlatego przygotujmy siebie i nasze dzieci 
na konieczność  dokształcania się w przyszłości poprzez różnego rodzaju kursy 
i szkolenia. Ich odbycie pozwoli trzymać rękę na pulsie zmieniających się po-
trzeb pracodawców i zdobyć intratną pracę. Być może będzie polegała ona na 
kontrolowaniu pracy robotów pracujących na polach – połowa prac wykonywa-
nych przez ludzi zostanie w najbliższych latach zastąpiona właśnie przez roboty.

Krzysztof Płocki
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Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolni-
czych podała, że od stycznia 
do września 2018 r. zareje-
strowano 6165 nowych ciągni-
ków kupionych w naszym kra-
ju. To o 781 traktorów mniej 
w porównaniu do analogiczne-
go okresu roku 2017, co ozna-
cza ponad 11-proc. spadek.

Lemken podczas polowe-
go spotkania we Francji na 
początku września 2018 r., 
poza prezentacjami ma-
szyn i narzędzi podczas pra-
cy, przedstawił również roz-
wiązania komunikacji i za-
rządzania maszynami oraz 
urządzenia wspomagające 
procesy decyzyjne w pro-
dukcji rolniczej.

W 2015 r. świeżo reak-
tywowana firma Arbos stała 
się właścicielem marki Ma-
terMacc, producenta maszyn 
i narzędzi rolniczych. Mieli-
śmy okazję przyjrzeć się ich 
produkcji oraz zobaczyć je 
podczas przyfabrycznej de-
monstracji polowej.


