Tadeusz Fleszyński

Pionier krasnostawskiego chmielarstwa. Urodził się 9 maja 1886 roku w Maszowie
Górnym pow. Krasnystaw woj. Lublin w rodzinie ziemiańskiej. Jego rodzice Antonina i Józef
Fleszyńscy posiadali majątek ziemski.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Maszowie Górnym w 1895 r. rozpoczął naukę w 8 – klasowym
rosyjskim Gimnazjum Filozoficznym w Lublinie przy ulicy Narutowicza.
Tadeusz Fleszyński nie mógł pogodzić się z istniejącym systemem nauczania. Rozpoczął wraz z
kolegami walkę o polską szkołę. W 1904 roku za udział w strajku szkolnym otrzymuje „ wilczy bilet”,
który zamknął mu drzwi rosyjskich uczelni na terenie zaboru i Rosji.
Podejmuje studia w Akademii Rolniczej w Taborze ( wówczas Austro- Węgry dzisiaj Czechy). Podczas
studiów w Taborze Tadeusz Fleszyński szczególnie zainteresował się chmielarstwem. Zafascynowały
go słynne plantacje chmielu w regionie Żatca.
W celu pogłębienia wiedzy chmielarskiej w 1907 roku zapisuje się na roczne studia na uniwersytecie
niemieckim w Halle nad Solaną.
Po ukończeniu nauk w Halle wraca do Maszowa Górnego, gdzie wspólnie z rodzicami zarządza 300
hektarowym gospodarstwem. Zakłada dwa duże chmielniki. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z
chłopami. Pracuje społecznie:
•

jako przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka w Rudniku

•

jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Płonce

•

jako członek Powiatowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo – Handlowej

W roku 1921 zostaje pierwszym opiekunem 11 miesięcznej Szkoły Rolniczej im Bartosza
Głowackiego w Krasnymstawie i oraz 6- miesięcznego kursu Społeczno – Hodowlanego.

W 1931 roku wstępuje w związek małżeński z Marią Kasparską i zostaje ojcem trójki dzieci. W
roku 1937 po raz drugi zostaje odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej.
W czasie okupacji wspólnie z żoną bierze czynny udział w walce z hitlerowskim
najeźdźcą.
Od 4 grudnia 1944 roku pracuje w Siarkowni Chmielu w Lublinie na stanowisku kierownika
technicznego. Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono do odbudowy chmielarstwa w Polsce
zniszczonego przez Niemców.
Tadeuszowi Fleszyńskiemu powierzono nadzór nad przygotowaniem dostaw chmielu do ZSRR. W
1945 roku zrealizował umowę zawartą przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych na dostawę
300 000 sztuk sadzonek chmielu do ZSRR. Dzięki jego zaangażowaniu w 1946 roku w Ministerstwie
Przemysłu Spożywczego i Departamencie Przemysłu Farmaceutycznego, zrzeszone browary
zorganizowały specjalny fundusz odbudowy chmielarstwa. Fundusz znacznie przyspieszył odbudowę
chmielarstwa w Polsce.
W 1946 roku dzięki wielu staraniom Fleszyńskiego Gimnazjum Rolniczo-Ogrodnicze w Krasnymstawie
zostaje przemianowane na Technikum Rolniczo – Chmielarskie. Fleszyński w technikum prowadził
zajęcia z chmielarstwa. Na bazie własnych doświadczeń opracował projekt programu nauczania
chmielarstwa:
5 – letniego technikum dla uczniów po szkole podstawowej i
4 - letniego technikum po dwuletnim Kursie Przysposobienia Rolniczego lub jednorocznej szkołę
rolniczą.
Tadeusz Fleszyński utrzymywał stały kontakt Doświadczalnym Zakładem Chmielarstwa w Puławach.
Swoją bogatą wiedzą dzielił się z rolnikami uprawiającymi chmiel w województwie lubelskim.
W 1950 roku zostaje kierownikiem Działu Kontraktacyjno-Plantacyjnego w zakładach PiwowarskoChmielarskich w Lublinie. Na przełomie lat 1949-1951 uczestniczy w tworzeniu pierwszego
chmielnika w powiecie krasnostawskim o powierzchni 4 ha w Szkole Rolniczej w Krasnymstawie
W 1955 roku otrzymuje dyplom „ za sumienną i wydajna pracę zawodową i społeczną” nadany
przez Dyrekcję i Radę Zakładową Lubelskich Zakładów Chmielarskich. Z okazji 10 – lecia odrodzenia
Polski Ludowej otrzymuje dyplom .
W 1956 roku zostaje nakręcony film pod kierownictwem T. Fleszyńskiego sfinansowany przez
Ministerstwo Rolnictwa pt. „ Uprawa chmielu”.Film składa się z 2 części:
•

1 część dotyczyła prac wiosennych na chmielniku , została nakręcona w Gospodarstwie
Rolnym w Łęcznej

•

2 część dotyczyła prac pielęgnacyjnych i ochrony plantacji przed szkodnikami i chorobami
została nakręcona w Technikum Rolniczo- Chmielarskim w Krasnymstawie

W tym okresie T. Fleszyński bierze czynny udział w pracach Komisji Naukowo – Technicznej w
Zespole Chmielarskim, jako organie doradczym Ministerstwa Rolnictwa. W roku 1957 otrzymuje

dyplom nadany przez Walny Zjazd Delegatów Kół Plantatorów Chmielu „Dla członka Honorowego
Związku Plantatorów Chmielu”. W roku 1959 zostaje mianowany na stanowisko konsultanta ds.
Badawczo- Naukowych w Lubelskich Zakładach Piwowarsko-Chmielarskich. Funkcję tę piastuje do
1965 roku. W 1960 roku w Londynie w czasie obrad
„Europejskiego Komitetu Uprawy
Chmielu”zostaje wyróżniony Orderem Kawalera Chmielowego. Jest to najwyższe międzynarodowe
odznaczenie chmielarskie. Order ustanowiono w Dijon w 1371 roku.
Piastując funkcję Przewodniczącego Zespołu Chmielarskiego w Ministerstwie Rolnictwa przyczynia się
w 1964 roku do przyjęcia do Rejestru Odmian Oryginalnych dwóch kreacji zakładu doświadczalnego
w Puławach : Lubelskiej i Nadwiślańskiej.
W 1966 roku przechodzi na emeryturę . Umiera w wieku 82 lat ( w 1968 roku) , zostaje pochowany na
cmentarzu w Płonce.
A wszystko zaczęło się od… pasji. Być może zupełnie inaczej potoczyłaby się historia naszego regionu i
szkoły gdyby nie postać Tadeusza Fleszyńskiego świetnego inżyniera chmielarstwa. Jego wiedza i
umiejętności dorównywały wielkiej pasji i energii, z jaką oddawał się swojej wizji krzewienia oświaty i
upowszechniania wiedzy o chmielarstwie. Prawdziwa praca u podstaw - pogadanki wygłaszane na
wsiach, budowa najpierw szkoły rolniczej, a po wojnie Technikum Chmielarskiego, w którym uczył
uprawy chmielu – wszystko to przyniosło znakomite efekty. Wykształcona została doskonała kadra
chmielarzy, odnosząca liczne sukcesy w uprawie chmielu, co w konsekwencji doprowadziło do
powstania w okręgu krasnostawskim prawdziwego „zagłębia chmielowego”. Dzisiaj jest to miejsce,
które co roku, w dniach „Chmielaków Krasnostawskich” przyciąga nie tylko ekspertów i znawców przyjeżdżają m.in. główni piwowarzy, technolodzy, szefowie produkcji i jakości w browarach - ale
także całe tłumy smakoszy piwa.

W 1980 roku wydano medal upamiętniający tego niezwykłego człowieka. Na medalu wyryto Tadeusz
Fleszyński – pionier krasnostawskiego chmielarstwa.

Opracowano na podstawie pracy magisterskiej z 1989 Joanny Mirońskiej , kronik Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, i informacji prasowych.
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