Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – na podstawie analizy
wybranych kreatywnych laureatów konkursu „Sposób na Sukces”.
Spotykamy wiele definicji i określeń przedsiębiorczości.
Wg. Encyklopedii PWN - przedsiębiorczość to umiejętność doboru i zaangażowania
w działalność gospodarczą, prowadzoną w warunkach niepewności czynników wytwórczych,
w sposób zapewniający zysk jednemu przedsiębiorcy lub grupie przedsiębiorczych osób.
Z kolei wg Encyklopedii Zarządzania - przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego
do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy.
Na podstawie Wikipedii, przedsiębiorczość to cecha charakteru lub zespół cech w grupie
i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.
Łącząc powyższe definicje, można powiedzieć, że przedsiębiorczość to pewna postawa, dzięki
której dana osoba osiąga i realizuje wyznaczone przez siebie cele związane z osiągnięciem
zysku.
W literaturze spotykamy również stwierdzenie, że przedsiębiorczość to czwarty (oprócz ziemi,
kapitału i pracy) czynnik produkcji.
Zasadnicze cechy przedsiębiorczości to umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia
pomysłów oraz gotowość do podejmowania ryzyka.
Przedsiębiorcy, czyli organizatorzy produkcji i innowatorzy gotowi do podejmowania ryzyka,
pełnią ważne funkcje w gospodarce: wprowadzają nowe wyroby na rynek i tworzą nowe rynki,
odkrywają zasoby i rozwijają nowe technologie, reorganizują przedsiębiorstwa w nowy,
twórczy sposób.
Oprócz naturalnego dążenia do osiągnięcia zysku, kierują się oni takimi motywami, jak
pragnienie niezależności, samorealizacji, urzeczywistnienia wizji.
Najwyżej cenionym wyrazem przedsiębiorczości jest kreatywność .
Kreatywność (od łac. creatus, czyli twórczy) to proces umysłowy, pociągający za sobą
powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już
ideami i koncepcjami.
Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i użytecznych
rozwiązań.

Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność
tworzenia czegoś nowego, oryginalnego.
Ktoś kreatywny to taki, który nie myśli schematycznie i potrafi zaproponować nowy pomysł,
rozwiązanie problemu lub stworzyć coś oryginalnego, ma sto pomysłów na minutę, jest otwarty
na nowe doświadczenia i potrafi rozwiązywać problemy w niestandardowy sposób.
Badacze wymieniają kreatywność jako jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku, a wręcz
jako umiejętność zapewniającą przetrwanie.
Obszary wiejskie, to miejsce powstawania wielu ciekawych pomysłów, dzieje się tu mnóstwo
interesujących rzeczy.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od ponad dwudziestu lat organizuje konkurs
pod nazwą Sposób na Sukces, na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach
wiejskich. Spośród wielu przedsiębiorczych inicjatyw zgłoszonych do konkursu wyłaniamy
i pokazujemy te najlepsze, najciekawsze.
Spróbuję pokazać kilka takich dobrych przykładów przedsiębiorczości i kreatywności laureatów naszego konkursu, tych którzy przetrwali na rynku wiele lat pomimo najróżniejszych
przeciwności losu i nadal działają w swoich przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich i tych,
którzy dopiero zaczynają.


Karczma Regionalna „GOŚCINNA CHATA” Ireny i Romana Suliczów w WysowejZdroju, w województwie małopolskim, stylizowana na chatę łemkowską. Podawane są
tu dania łemkowskie, a obsługa występuje w strojach ludowych. Dodatkową atrakcją
jest wystawa starych narzędzi i sprzętu rolniczego. Na karczmę wybrano drewniany
budynek z 1918 r. Pomysłodawcy zanim przystąpili do remontu spędzili wiele godzin
w różnych skansenach i starych zagrodach, a także studiując literaturę poświęconą
Łemkom. Jest to laureat III edycji konkursu z 2002 roku, kiedy to prezentowane
rozwiązanie było czymś niespotykanym i nowatorskim. Przetrwało 20 lat i życzymy
wielu kolejnych.

Źródło: Janusz Gawron
https://visitmalopolska.pl/pl_PL/obiekt/-/poi/karczma-regionalna-goscinna-cha-1



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ROOF-REED Krzysztofa Łukaszewskiego Skup trzciny, produkcja mat trzcinowych i wiklinowych, płyt trzcinowych, krycie
dachów strzechą w Lisewie w województwie wielkopolskim. Główną działalność firmy
stanowią niestandardowe usługi dekarskie. Produkują i montują dachy wykonane
z trzciny. Specjalizują się w wykańczaniu kalenic trzcinowych, wrzosowych,
trzcinowo-wrzosowych i słomianych a także z ceramiki, mchu i blachy miedzianej.
Na swojej stronie internetowej przedsiębiorca szczyci się tym, że był laureatem III
edycji konkursu "Sposób na Sukces” http://www.roofreed.co/kontakt.html

Źródło: http://www.roofreed.co/uslugi-strzecharskie.html



Zakład Krawiecki Renata Mażul z Mysłakowic w województwie dolnośląskim, laureatka
X edycji konkursu. Nagrodzone przedsięwzięocie to „Projektowanie i szycie odzieży damskiej
z lnu”. https://www.lenmr.pl/sklep/ Takich firm jest bardzo niewiele na obszarach wiejskich.
Linen Fashion Designer MR to marka odzieży produkowanej wyłącznie z polskiego lnu.
Len to wygoda, niewymuszona elegancja i wielofunkcyjność. Na rynku funkcjonuje
z powodzeniem od ponad 10 lat.

Źródło: https://www.lenmr.pl/sklep/


Od ponad 20 lat w wielu edycjach konkursu pojawiają się domy opieki. To bardzo
ważna i trafiona oferta na obszarach wiejskich. Z upływem lat obserwujemy coraz
wyższy standard usług, pojawiają się nowe obszary – rehabilitacja, opieka psychologa.
Dobrym przykładem jest ubiegłoroczny laureat konkursu, Dom Opieki Desiderata
z Praszki w województwie opolskim prowadzony przez Państwo Ewę i Franciszka
Wączek. Desiderata, poemat napisany przez Maxa Ehrmanna w 1927 r., zawierający
wskazówki na temat dobrego życia, który stał się mottem dla stworzenia domu opieki,
nazwanego właśnie Desiderata. Placówka dla osób niesamodzielnych w różnym wieku
wraz z oddziałem rehabilitacji powstała w 2020 r. w Praszce. Cały obiekt dostosowano
do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażono w windę i platformy. W użyciu jest
specjalistyczny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych posiadający
podnośnik. Zapewnione jest 7 łóżek specjalistycznych (dla podopiecznych leżących)
z instalacją przywoławczą. Dom, poza opieką socjalnobytową, nastawiony jest
na przywracanie mieszkańcom jakości życia. Wysoki komfort zapewniają pokój pobytu
dziennego, jadalnia, kaplica, ogród zimowy. grota solna z tężnią. Zapewniona jest
profesjonalna rehabilitacja fizjoterapeutyczna oraz neropsychologiczna, a także

rehabilitacja neurologiczna na światowym poziomie. Pacjenci mogą skorzystać
z zabiegów takich jak: hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, masaże, krioterapia
miejscowa, a także z rehabilitacji neurologicznej z użyciem robota LUNA– EMG
rehabilitacyjno

–

diagnostycznego

z

wbudowaną

sztuczną

inteligencją,

wspomagającego kinezyterapię ukierunkowaną na pacjentów ortopedycznych
i neurologicznych. Robot wykorzystuje sygnały elektryczne pochodzące z mięśni,
wykrywając te najsłabsze i najlżejsze z nich, wspomagając tym samym rehabilitację
pacjenta. Robot stanowi odpowiedź na potrzeby pacjentów z niemożnością poruszania
się, dając szansę na poprawę ich komfortu życia.

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Pandemia i przymusowy lockdown wyzwoliły nowe rodzaje aktywności.


Laureat XXI edycji konkursu, Restauracja Kuźnia Smaków jest tego doskonałym
przykładem.

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Potrzeby utworzenia takiego miejsca zdiagnozowane zostały już w 2015 roku, kiedy
to coraz więcej osób pytało o miejsca w okolicy gdzie można zjeść dobry, domowy,
niedrogi obiad. Wielu ludzi sprowadza się na wieś, szukają więc miejsc gdzie można
zjeść po pracy dobry obiad z całą rodziną, coraz chętniej też zamawiają jedzenie
na wynos, czy z dowozem do domu. Takiego lokalu zdecydowanie brakowało, to rynek
niszowy na terenie gminy, nikt tu nie świadczył tego rodzaju usług.
Pani Katarzyna Zawadzka wraz z mężem i jego mamą otworzyli restaurację Kuźnia
Smaków, do której należy Wiejskie Bistro, w Wasilkowie w województwie podlaskim.
Wyremontowano i zmodernizowano istniejący budynek baru, pod potrzeby utworzenia
restauracji, wraz z infrastrukturą rekreacyjną. Zakupione i zainstalowane zostały sauna
i bania. Zagospodarowana została przestrzeń wokół Baru, tak aby przyjeżdżający goście
mogli wypocząć.
Niefortunnie, okres otwarcia restauracji przypadł na początkowy czas pandemii
coronawirusa, kiedy to wprowadzono lockdown. Pani Katarzyna sprowadziła wtedy,
jako atrakcję, lamy, aby przyciągnąć bardzo potrzebujących wyjścia z domu klientów.
Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Cały obiekt działa na pełnych obrotach.



Pan Grzegorz Osiński z Rutki Tartak w województwie podlaskim, laureat XXI edycji
konkursu, pasjonat hodowli ryb, opracował innowacyjny projekt automatycznego
karmnika dla narybku. Po próbach zastosowania urządzenia, po testach w Instytucie

Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Pan Grzegorz rozpoczął w 2019 roku produkcję
karmników z przeznaczeniem dla wylęgarni i ośrodków zarybieniowych. Producent
wytwarza trzy rodzaje karmików dla ryb. Karmiki automatyczne dla ryb hodowlanych
są nowoczesne, precyzyjne, niezawodne i trwałe. Wyposażenie produkcyjne składa się
z dwóch drukarek 3D, stołu roboczego, drobnych narzędzi, komputera z programem
sterującym do karmików. Zakładem kierują oboje małżonkowie. Pani Krystyna
zarządza finansami, a Pan Grzegorz wytwarza karmiki, sprzedaje je i zajmuje się
serwisem. Produkowane urządzenia są wykorzystywane w ośrodkach badawczo
naukowych na terenie Polski.

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.



Jako odpowiedź na potrzeby rolników, idąc z duchem, czasów, w XXII edycji konkursu
został zgłoszony mobilny warsztat naprawczy maszyn rolniczych. Pan Wiktor Mosurek
z Michałowa w województwie świętokrzyskim w sposób mobilny naprawia
i konserwuje maszyny rolnicze i budowlane bazując na swoim dobrze wyposażonym
samochodzie warsztatowym.
Każdy ciągnik i pojazd samobieżny wymaga napraw i okresowych przeglądów.
W okolicy jest kilka serwisów, które zajmują się naprawą maszyn rolniczych, jednak
tylko stacjonarnie, często tworzą się kolejki, co z kolei zniechęca wielu klientów.
Pan Wiktor proponując naprawy z dojazdem do klienta, uważa, ze znalazł niszę
na rynku i pomaga głównie tym, którzy mają problem z transportem uszkodzonych
maszyn. Jego praca polega na ustaleniu przyczyny usterki oraz na jak najszybszym jej
naprawieniu. Potrzebne części i materiały zamawia w sklepach internetowych.

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.



Do XXII edycji konkursu Pan Andrzej Falkowski z Wesołowa w województwie
podlaskim zgłosił bardzo ciekawe przedsięwzięcie „Akwaponika uprawa przyszłości”
Pan Andrzej zajmuje się produkcją narybku do własnych jezior oraz na sprzedaż dla
innych hodowców ryb. Podczas produkcji narybku pozostaje woda, w której znajdują
się odchody ryb i pozostałości pokarmu. Woda ma duży potencjał pokarmowy dla
roślin. Pan Andrzej jako trzeci przedsiębiorca w świecie opracował i wdrożył system
oczyszczania wody z wykorzystaniem uprawianych roślin. Sam wymyślił i wykonał
we własnym zakładzie baseny do uprawy warzyw oraz zbiorniki do oczyszczania wody.
Woda z hodowli ryb jest tłoczona do zbiorników, w których pracują bakterie
przetwarzające odchody ryb i pozostałości pokarmu w związki amoniaku i azotu.
Następnie woda przepływa do basenów, w których uprawiane są pomidory, kapusta
pekińska, sałata głowiasta. Tak oczyszczona woda jest tłoczona do natleniania i zasila
baseny do hodowli ryb. Cykl produkcyjny jest zamknięty.

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Jak widać na prezentowanych przykładach, nasi finaliści wpisują się w definicję bycia
kreatywnym. W ciągu XXII edycji konkursu Sposób na Sukces z powodzeniem wybrano wiele
przykładów nowatorskich przedsięwzięć i ciekawych pomysłów. Poznaliśmy wielu ciekawych
ludzi, którzy wykorzystują swoją wiedzę i wyobraźnię do tworzenia czegoś nowego
i oryginalnego.
Konkurs pokazał również wiele kreatywnych działań w obszarach takich jak: kreowanie marek
produktów regionalnych i lokalnych, rozwój turystyki wiejskiej, zachowanie dziedzictwa
kulturowego na terenach wiejskich, drobne przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia produktów
z gospodarstwa, agroturystyka i turystyka wiejska, gospodarstwa edukacyjne, produkty
regionalne oraz wioski tematyczne i wiele innych.
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