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ROZMOWA KWARTAŁU

Jakość na pierwszym miejscu
O jednej z najlepszych kiełbas w całej Polsce, o ciężkich początkach przejmowania firmy, oraz
o tym jak odnaleźć swoje miejsce na rynku wśród podobnych produktów opowiada Janusz
Zalarski właściciel rodzinnej firmy „Płatek”.
- Na swojej stronie internetowej piszecie państwo że tradycja wędliniarska
jest obecna w waszej rodzinie już ponad pół wieku. Jak to się zaczęło?

Poznawanie własnej historii rozpoczęło
się w momencie, gdy postanowiliśmy zarejestrować Kiełbasę Lisiecką i Kiełbasę
Wiejską z Nowej Wsi Szlacheckiej. Aby
w ogóle starać się o zarejestrowanie
Chronionego Oznaczenia Geograficznego dla konkretnego produktu, należy
udowodnić minimum 25 lat tradycji. Na
samym początku sądziliśmy, że jest to
bardzo długi okres – przecież tak naprawdę to ponad ćwierć wieku. Początkiem poszukiwać historii były rozmowy
z sąsiadami, opowieści starszych ludzi
oraz wspomnienia babci mojej żony – bo
zwrócić uwagę należy, że ja i żona jesteśmy już trzecim pokoleniem, które zajmuje się wyrobem wędlin. Początki tradycji więc już mieliśmy, jednak to wciąż

było mało, bo przecież każdy może
wszystko powiedzieć. Potrzebowaliśmy
dokumentów świadczących o tym, że
wyrób Kiełbasy Lisieckiej był w naszych
gminach prowadzony już w połowie XX
wieku. Tak trafiliśmy na dokumenty
przechowywane w archiwum IPN oraz
muzeum etnograficznym potwierdzające, że usłyszane opowieści są prawdziwe. Dla mnie było to bardzo ekscytujące
poznać historię swojego regionu, wsi

Coraz więcej osób szuka unikatowych i wysokiej jakości produktów.
Coraz więcej klientów stawia jakość
kupowanych towarów ponad ich
cenę.

i własnej rodziny.
- Początki prowadzenia firmy przez Państwa nie należały do najłatwiejszych.
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Co było największym wyzwaniem?
Zaczynaliśmy w 2010 roku i musieliśmy
bardzo szybko dorosnąć. Teść, który
w tamtych latach prowadził firmę zatrudniał 15 osób, u nas obecnie pracuje
około 60. Na początku zaczęliśmy z teściem współpracować, zaczął on nas
wdrażać we wszystkie niuanse prowadzenia działalności.
- Jednak okoliczności przejęcia firmy nie
były dla nikogo z was łatwe.
W 2010 roku byliśmy świeżo po ślubie,
żona jeszcze studiowała, spodziewaliśmy
się dziecka i niestety mama mojej żony
zmarła. Wtedy teściu dał nam wybór,
ponieważ on już nie miał siły prowadzić
dalej samemu firmy zaproponował nam,
abyśmy przejęli cały biznes. Na początku
było ciężko, to na pewno nie było życie
usłane różami Dodatkowo ja przecież
nie byłem człowiekiem z branży i wszyst-
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kiego musiałem się uczyć. Z perspektywy
czasu myślę, że to był ciężki ale jednocześnie fajny czas. Uważam, że jeżeli komuś dana praca sprawia przyjemność to
powinno się działać w tym kierunku.

początki rejestracji Chronionego Oznaczenia Geograficznego?

- Czy produkcja wędlin w rodzinnym zakładzie była jedyną droga kariery dla
Pana, czy myśleliście Państwo o czymś
innym?
Na początku myśleliśmy żeby iść
w stronę gastronomii, otworzyć swoją
małą restaurację niedaleko zalewu
w Kryspinowie. Jednak tata żony starał
się nas tak ukierunkować, abyśmy zaczęli
pomagać mu w firmie, aż w końcu przepisał na nas cały zakład.
- Obecnie rozmawiamy już w nowopowstałym zakładzie - droga do jego wybudowania chyba nie była łatwa.

Uzyskanie pozwoleń na budowę to około
trzech lat aby móc wbić pierwszą łopatę.
Cały proces zaczęliśmy w 2014 roku. Dodatkowo ze względu na specyfikę zakładu konieczne było uzyskanie decyzji środowiskowych. Swoimi siłami musieliśmy
wykonać dojazd do działki, oraz podciągnąć wszystkie media. W ramach środków dostępnych z PROW mogliśmy dokończyć halę produkcyjną oraz przynajmniej w części ją wyposażyć, pozostałe inwestycje finansowaliśmy własnymi środkami. Dzięki środkom przeznaczonym na
walkę z ASF, wybudowaliśmy ogrodzenie, oraz mogliśmy zakupić myjkę ciśnieniową do mycia i dezynfekcji.
-Jesteście członkami Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej, jakie były

twarzania. Konsument więc wie, że nie
jest to certyfikat, który można sobie kupić i wstawiać na każdy swój produkt.
Takie oznaczenie należy sobie wypracować, poddawać się kontrolom, które są
niezapowiedziane w zakładzie. Sądzę, że
ta garstka producentów, którzy wytwarzają kiełbasę nie pozwoli sobie na to
aby ją zepsuć, bo to potem z pewnością
odbije się na wszystkich.
- Kto może produkować Kiełbasę Lisiecką?

W okresie kiedy rejestrowana była Kiełbasa Lisiecka zajmował się tym i pomagał
w pracach Konsorcjum mój teść. Wiodącą postacią od której wszystko się zaczęło i która włożyła ogrom zaangażowania
i pracy był świętej pamięci Stanisław Mądry. On poświęcił siebie w całości aby
Kiełbasa Lisiecka była wszędzie rozpoznawana – nie tylko w Polsce. Odbył
dziesiątki, jak nie setki spotkań, organizował stoiska na niezliczonych targach
i konkursach, dbał o to, aby Kiełbasa Lisiecka kojarzyła się z najwyższą jakością
i dbałością o każdy szczegół. To, że obecnie mamy ją zarejestrowaną to w 95%
jego zasługa.
- Czy zauważył pan, aby zarejestrowanie
Kiełbasy Lisieckiej jako Chronionego
Oznaczenia Geograficznego pomogło w
jej sprzedaży, promocji, zainteresowaniu?
Sądzę że tak. Patrząc z perspektywy czasu na lata 2005-2007 w których odbywała się rejestracja to dla większości społeczeństwa był to mało rozpoznawalny
znaczek, nie wnoszący za sobą żadnego
przekazu. Obecnie świadomość konsumentów znacząco wzrosła i każdy szuka
produktu „niezepsutego”. Patrząc na
półki w sklepie, produktów jest multum,
powstaje więc pytanie, który wybrać aby
był również zdrowy i smaczny. Ludzie coraz częściej patrzą na to co jedzą, dzięki
czemu ta kiełbasa dzięki certyfikatowi
podniosła swoją rangę. Certyfikat świadczy również o metodzie produkcji, o pochodzeniu surowca i o tradycji jej wy5

Kiełbasę mogą produkować tylko zakłady, które są w Konsorcjum Producentów
Kiełbasy Lisieckiej. Obecnie mamy dziewięć zakładów, które są zrzeszone, każdy
zakład produkuje kiełbasę według ściśle
określonej receptury z tymi samymi parametrami.
- Czy ciężko jest obecnie przystąpić do
Konsorcjum?
Przede wszystkim należy poddać się certyfikacji oraz zakład musi znajdować się
na terenie gminy Liszki lub Czernichów.
- Jak produkuje się legendarną Lisiecką?
Kiełbasa wytwarzana jest z mięs najlepszej jakości, mięsa z szynki i mięsa z golonki. Doprawia się ją solą, pieprzem
oraz czosnkiem. Więc tak naprawdę
w tej kiełbasie nie ma co zepsuć. Najważniejsze jest używanie składników
z górnej półki.
- Można spotkać w sklepach kiełbasę
drobiową Lisiecką. To jak z nią jest?
Oryginalna Kiełbasa Lisiecka jest w 100%
wieprzowa, jeżeli sprzedawana jest Kiełbasa Lisiecka drobiowa jest to oszukiwanie konsumenta.
- Często zdarza się podrabianie produktów?

Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli coś jest
podrabiane to świadczy o dobrej jakości
tego produktu. Są osoby, które chcą
stwarzać niezdrową konkurencję lub się
podszywać pod wypromowaną markę,
jednak Inspekcja Handlowa czy Inspekcja
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
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Spożywczych to one strzegą prawa wyłączności produkcji. My jako producenci
poddajemy się każdej kontroli, każdemu
audytowi które są przeprowadzane, rozliczamy się z etykiet, opisujemy całą specyfikację. Nam jako producentom ciężko
byłoby kogoś kontrolować, są powołane
instytucje, które powinny tego strzec.
Patrząc marginalnie, to każdy podrabiany produkt wpływa źle na producenta.
Sądzę jednak, że jeżeli klient kupuje
w sprawdzonych sklepach, to nikt sobie
w nich nie pozwoli na oszustwo.
- Skąd pozyskuje Pan mięso do produkcji wędlin? Czy jesteście samowystarczalni?
Mamy swoją hodowlę i ubojnię, jednak
są to niewystarczające ilości. Skupuję
więc żywiec od okolicznych rolników. Są
to umowy bardziej grzecznościowe, lojalne niż formalne i my jako polska firma
bazujemy na polskim mięsie. Jeżeli się
zdarza, że kupujemy jakiś element
w ubojni, to zawsze sprawdzamy czy to
mięso było wyprodukowane w Polsce.
W naszej firmie taka polityka jest od samego początku jej działalności. Staramy
się kierować postawą patriotyczną, którą
nam wraz z firmą przekazał teść. Powinniśmy zawsze pilnować to co nasze m.in.
dostępności surowca, bo mięso z polskich świń jest lepsze niż importowane
mimo zwiększonej ilości przerostu tłuszczowego. Warto zauważyć, że cała mozaika w mięsie wpływa bardzo pozytywnie na organoleptykę i przede wszystkim
smak wyrobu gotowego.
- Z iloma rolnikami współpracujecie?
Dokładnej ilości z pamięci nie jestem
w stanie podać, ale sądzę że na pewno
z kilkudziesięcioma. Są to różni rolnicy
zarówno tacy co mają około 400 świń
i tacy co niecałe 60.
- Co jest bolączką producentów wędlin
tradycyjnych?
Sądzę że zakłamywanie tych produktów
przez duże firmy. Produkcja wędlin tradycyjnych jest kosztowna. Czasami zdarza się tak, że ktoś stara się porównywać

wieprzowinę w sklepie za 7zł do tradycyjnej, która może kosztować 40zł. Cały
proces technologiczny, segregacja mięs,
zajmują bardzo dużo czasu. Podkreślić
trzeba także, że podczas tradycyjnego
wędzenia w produkcie dochodzi do straty wynoszącej od 15% do 35% ubytku
w masie gotowego wyrobu. Dlatego ta
cena nie może być niższa.
- Jak podchodzicie do wprowadzonych
obostrzeń przez Unię Europejską dotyczących zawartości benzopirenu w gotowych produktach? Przez chwilę wydawało się, że będzie to gwóźdź do trumny dla lokalnych zakładów. U państwa
w firmie wszystkie produkty wędzicie
drzewem liściastym.
Ministerstwo Rolnictwa rzutem na taśmę
zostawiło stare normy, które obowiązują
na rynku krajowym. Na rynku Unii Europejskiej natomiast zostały wprowadzone
już nowe. Dla naszych produktów, które
mogą zawierać zwiększoną ilość WWA,
Ministerstwo wprowadziło odstępstwo
od normy i są one wypisane na etykiecie
dlatego też, każdy potencjalny konsument widzi, że w gotowym produkcie
może być zwiększona ilość WWA. Podniesiona zawartość WWA spowodowana
jest w wyrobie wędlin tradycyjnych przede wszystkim przez naturalne wędzenie.
Na rynek zagraniczny natomiast możemy
wysyłać tylko te produkty, które nie przekraczają z góry określonych norm, dlatego za
granicę nie wysyłamy
ani kabanosów ani
cienkich kiełbas mocno
wędzonych.
- Do ilu krajów eksportujecie swoje wyroby?
Obecnie mamy odbiorców w Niemczech, Anglii i Francji.
- A jak taki eksport wygląda w ujęciu całej firmy? Czy to jest na razie
badanie rynków za-
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chodnich czy już regularne dostawy?
Eksportujemy zadowalające dla nas ilości. Dla nas dobrym klientem jest ten,
który odbiera produkty systematycznie.
Nie wiemy natomiast kto jest tym finalnym odbiorcą, czy są to Polacy mieszkający za granicą czy tubylcy, do takich danych nie mamy dostępu.
- Ilu obecnie stałych odbiorców swoich
produktów Państwo macie w Polsce?

Dziennie zaopatrujemy od 60 do 180
punktów, natomiast ciężko jest określić
ilu mamy klientów finalnych.
- Jak ocenia Pan perspektywy polskiego
rynku wędliniarskiego?
Patrząc na rynek to widać zmienne zainteresowanie w ciągu roku, latem produkty sprzedawane są w mniejszej ilości, natomiast w okresie jesienno –zimowym
popyt na wędliny się zwiększa. Podobnie
jest przed świętami. Liczymy na to, że ludzie nie będą jeść tylko sałaty i ziemniaków, bo jednak nasza kuchnia jest bogata w różnego rodzaju mięsiwa, które
swoim smakiem przypominają lata młodości. Sam, mimo że obecnie wyrabiamy
kilka rodzajów kiełbas, lubię wrócić do
przepisów,
które
pamiętam
z dzieciństwa i od czasu do czasu dla siebie taką przygotować.
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- Czy widzi pan zagrożenie z rozszerzającej się mody na niejedzenie mięsa? Czy
planujecie takim klientom zaproponować coś w zamian?
Jeżeli trzeba będzie robić kiełbasę z soczewicy to będziemy robić. Kiedyś były
modne produkty bezglutenowe więc
u siebie w zakładzie przebadaliśmy nasze
wyroby i część nich wytwarzanych jest
bez glutenu. Do tej pory je wyrabiamy,
mamy w swojej ofercie, sprzedajemy
i cieszymy się, że możemy oferować je
klientom bo nie każdy zakład potrafi takie
zrobić. Natomiast jeżeli będzie zapytania
z jakieś firmy, że jest zapotrzebowanie na
kiełbasę z soczewicy, grochu czy z czegoś
innego, to dlaczego mielibyśmy jej nie
przygotować? Maszyny i urządzenia posiadamy, a nasz zakład produkuje przecież żywność dla ludzi, więc co rynek pokaże, co czas przyniesie to my będziemy
się dostosowywać. Nie możemy być zerojedynkowi.

- Czy Polaków stać na to aby zapłacić
więcej za produkt wysokiej jakości?
Coraz więcej osób szuka unikatowych
i wysokiej jakości produktów. Coraz więcej klientów stawia jakość kupowanych
towarów ponad ich cenę, wolą zapłacić
więcej, wiedząc, że cena związana jest
z gatunkowym produktem. Produkt tradycyjny nie może być tani i dotyczy to nie
tylko wyrobów wędliniarskich ale wszystkich wytwarzanych tradycyjnymi sposobami.
- Na których rynkach zagranicznych widzi Pan największe perspektywy rozwojowe?
Wydaje mi się, że obecnie takim będzie
rynek angielski. Mieszka tam sporo Polaków i chyba też stąd się bierze to zainteresowanie.
-Nie obawia się Pan Brexitu i problemów, które może wywołać?
Jeżeli wejdzie Brexit to wiadomo, że zaczną obowiązywać dodatkowe obostrzenia. Czyli np. samochód wiozący produkty
będzie musiał być zaplombowany. Z informacji, które posiadam na temat dodatkowych przepisów, z naszej strony bę-

dzie konieczna dodatkowa praca, natomiast jeżeli jest to potrzebne, to my te
przepisy będziemy spełniać. Nie widzę
możliwości, że przez dodatkowe obostrzenia nagle się obrazimy na konkretny
rynek i nie będziemy tam wysyłać swoich
produktów.

- Czy duże sieci handlowe są zainteresowane współpracą z producentami dostarczającymi żywność lokalną?
Duże sieci zaczęły szukać dla siebie oczka
w głowie i iść w stronę tradycyjnych wyrobów, aby oferowana gama produktów
była różna. Sieci chcąc nie chcąc muszą
rozwijać swoją listę asortymentową produktów – bezglutenowych, tradycyjnych,
ekologicznych - aby każdy konsument
wchodzący do sklepu był zaspokojony w
stu procentach. Każdy ze sklepów chce
się czymś wyróżniać i mieć u siebie coś
unikatowego.
- Od kilku miesięcy trwa epidemia koronawirusa. Jak Państwo sobie radzicie
w czasie jej trwania?
Wprowadziliśmy szereg obostrzeń i chyba najbardziej pokrzywdzeni są kierowcy
– my staraliśmy się stworzyć firmę rodzinną, dlatego też u nas kontakty międzyludzkie były zawsze bliższe niż w innych zakładach. Niestety w związku z epidemią kierowcy nie mogą wejść na teren
zakładu. Z jednej strony jest to smutne,
jednak wytłumaczyliśmy im, że jest to
obecnie niezbędne.
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- Więc jak wygląda załadunek?
Kierowca przychodząc do pracy ma załadowany samochód, przygotowane faktury, jest zaopatrzony w przyłbice, rękawiczki, wszyscy zostali poinformowani, że
po każdym odwiedzonym punkcie należy
zdezynfekować ręce. Na środki ochrony
osobistej nie szczędzimy grosza, aby nie
zostawić ich na pastwę losu a zabezpieczyć w najlepszy możliwy sposób.
- A jak rynek zareagował na epidemię?
Na samym początku było bardzo duże
szaleństwo, mógłbym nawet powiedzieć,
że niezdrowe. Patrzyłem na cenę kurczaka, która nagle została wywindowana
przez pośredników, którzy chcieli na nim
w krótkim czasie zarobić krocie. Moim
zdaniem tak też nie można podchodzić
do biznesu, że po części na czyimś nieszczęściu chcemy się dorabiać. Niewiedza
i nieświadomość ludzi doprowadziła do
tego, że zaczęli robić sporo zakupów na
zapas, dlatego też ceny wzrastały. Ja kupując produkty drobiowe zrezygnowałem
z zakupów w czwartek (po ogłoszeniu
pandemii) bo cena mięsa drobiowego
wzrosła o ponad 30%. Ta cena brała się
z niczego, to nie było tak, że rolnik mając
kurczaki musiał nagle podnieść cenę, tylko pośrednicy wywindowali ją, widząc
wzrost zainteresowania wśród klientów.
Wiadome było od początku, że taki pik
cenowy jest chwilowy i zaraz cena wróci
do normalnego pułapu, który obecnie obserwujemy.
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- Rząd Polski wprowadził szereg dofinansowań, ułatwień i udogodnień dla
przedsiębiorców. Czy państwo z nich
skorzystaliście?
Na sporą część ułatwień moja firma się
nie kwalifikowała, ponieważ spadek
sprzedaży nie była aż tak duży w porównaniu z kwalifikowanym okresem przed
epidemią. Będziemy starali się otrzymać
dofinansowanie z Urzędu Pracy na dofinansowanie do nowych miejsc pracy, ale
takimi zagadnieniami zajmuje się w firmie moja żona.

- W jaki sposób według Pana powinna
być kierowana pomoc do polskich
przedsiębiorców?
Patrząc obiektywnie na moim przykładzie, spadek sprzedaży nie był na tyle
duży, aby starać się o dofinansowania.
Z jednej strony bardzo się cieszę, że mogę nadal produkować i robić to co mi wychodzi najlepiej, z drugiej jednak, człowiek ma taki trochę niedosyt, bo chyba
każdy by się chciał załapać na dodatkowe środki. Pomoc oferowana przez rząd
moim zdaniem powinna zostać ukierunkowana na te sektory, które najbardziej
dotknęła epidemia – m.in. hotelarstwo i
gastronomia. Należy jednak zwrócić
uwagę na bardzo istotną rzecz, w moim
mniemaniu nie powinno być tak, że dofinansowanie przekazywane jest do firm,
które już przed epidemią miały problemy
z płynnością finansową generując straty
a epidemia je tylko pogłębiła. Takie
przedsiębiorstwa i tak by nie przetrwały
na rynku, więc ja nie widzę potrzeby aby
je dokapitalizować. Zdaję sobie sprawę z
tego, że moje słowa nie wszystkim się
spodobają, ale jeśli firma, która rok
przed pandemią - a był to rok w gospodarce bardzo udany - słabo przędzie, to

taką pomoc w kierunku takich firm bym
przekazywał bardzo ostrożnie. Patrząc
natomiast na firmy, które sobie bardzo
dobrze radziły, a czynniki zewnętrzne
czyli epidemia sprawiły, że ich obroty
spadły o kilkadziesiąt procent, powinny
dostać należną pomoc. Powinno się też
zastanowić nad innymi formami wsparcia, które nie będą związane z przekazywaniem pieniędzy. Najlepszym rozwiązaniem jest dawanie przedsiębiorcom
wędki a nie ryby, bo oni sobie wtedy sami doskonale poradzą. Podkreślę, że my
jesteśmy samodzielnym podmiotem
i nikt za nas roboty nie będzie wykonywał.

by spakowane w skrzyniach. Jednocześnie nie chciałbym zamykać się na większych producentów, którzy również mogliby korzystać z moich usług.
- Macie państwo dwóch synów i córkę,
więc przyszłość też chyba do nich należy?
Myślę, że tak. Rodzina to przyszłość.

- Jakie macie Państwo plany na przyszłość?
Marzy mi się, aby mieć część produkcji
ekologicznej, do tego potrzebuję nabyć
jeszcze trochę gruntu ponieważ specyfika naszych działek – wąskie i długie –
uniemożliwia zajęcie się tym obecnie.
Kolejnym etapem byłby ekologiczny
chów i produkcja wędlin. Nie byłaby to
długa lista a jedynie kilka pozycji dostępnych okazjonalnie, głównie przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
Remontujemy również halę ubojową,
chciałbym otworzyć u siebie usługę polegającą na tym, że rolnik potrzebujący
ubić świnię na własny użytek może skorzystać z mojej pomocy. Ja w swoim zakładzie oprócz uboju mógłbym zaproponować również rozbiór półtuszy a posegregowane elementy rolnik otrzymywał-
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Rozmawiał
MICHAŁ WNĘK
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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Inteligentne rozwiązania w Pękowicach
Urządzenia cyfrowe, Internet i aplikacje mobilne mogą pomóc w rozwiązaniu problemów wiejskich społeczności. Proste narzędzia wykorzystane do przezwyciężania niewielkich trudności
mogą w znaczący sposób poprawiać jakość życia mieszkańców i inspirować do dalszego rozwoju.
W Planie Strategicznym na rzecz
Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2021-27 uwzględnione zostaną
działania, które umożliwią realizowanie projektów z zakresu smart
village. To angielskie określenie tłumaczone jest na polski jako
„inteligentne wioski”. Wydaje się,
że co najmniej równe trafne byłoby
określenie „sprytni mieszkańcy
wsi”, ponieważ dobrze oddaje ono
ideę smart village. Odnosi się do
działających wspólnie mieszkańców, którzy samodzielnie identyfikują swoje potrzeby i lokalne problemy oraz znajdują ich proste
i efektywne rozwiązania. Mogą być
one oparte o rozwiązania informatyczne i nowoczesne technologie
komunikacyjne. Czy ten technologiczny aspekt inteligentnych wiosek

nie spowoduje, że inteligentne wioski będą rozwiązaniem trudnym do
zastosowania i dostępnym jedynie
dla nielicznych? Nie powinno tak
być, ponieważ w przypadku smart
village istotne jest nie tyle opracowanie przełomowej technologii, ale
znalezienie „sprytnego” sposobu na
wykorzystanie możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych i komunikacyjnych. Przekonajmy się o tym,
dzięki przykładowi niezwykle prostego, ale zarazem bardzo efektywnego rozwiązania zastosowanego w
małopolskich Pękowicach.
Lokalne problemy
Pękowice położone są w powiecie
krakowskim i stanowią jedno z 19
sołectw gminy Zielonki. To niewielka wieś, mieszka w niej niespełna
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600 mieszkańców. W ostatnich latach stała się ona atrakcyjnym miejscem do życia dla ludzi, którzy pracują w Krakowie, dlatego pod
względem ludnościowym jest to
specyficzna miejscowość. Z jednej
strony żyje tutaj wiele wielopokoleniowych rodzin co skutkuje mocnymi więziami wśród autochtonów.
Z drugiej strony, w ostatnich latach
osiedliła się tutaj znaczna liczba
młodych, wykształconych ludzi, którzy przyjechali niemal z całej Polski.
Podział wśród mieszkańców ze
względu na ich pochodzenie utrudnia komunikację i zrozumienie potrzeb różnych grup. Utrudnia to
dodatkowo fakt, że mieszkańcy wsi
przypisani są do różnych parafii, co
powoduje, że nie spotykają się w
czasie wspólnych uroczystości. Wieś

SPOŁECZEŃSTWO

nie dysponuje również żadnym ogólnodostępnym budynkiem, świetlicą.
Nie działa tutaj również Ochotnicza
Straż Pożarna. Wszystko to powodowało, że trudno było dotrzeć do
mieszkańców z bieżącymi informacjami i zintegrować ich wokół wspólnych działań.

do tego kanału komunikacji. Kompletowanie listy mailingowej jest w
zasadzie cały czas trwającym procesem, ponieważ ciągle dopisują się
do niej nowe osoby. Obecnie baza
danych jest już jednak bardzo rozbudowana. Na liście znajduje się 1/3
mieszkańców sołectwa, co powoduje, że udostępniane za jej pomocą
informacje docierają do niemal
wszystkich gospodarstw domowych.
Zasady działania bazy mailingowej

Ten stan rzeczy postanowili zmienić
mieszkańcy, którzy utworzyli Stowarzyszenie Perła Pękowic. Znaleźli na
to prosty sposób – postanowili
opracować bazę mailingową, czyli
zbiór adresów e-mail, na które można wysyłać informacje kierowane do
mieszkańców sołectwa. Utworzenie
systemu komunikacji opartej na poczcie elektronicznej trudno nazwać
przełomem w zakresie technologii
komunikacyjnej, ale nie o to chodzi
w idei inteligentnych wiosek. Z jej
perspektywy istotne jest to, że grupa mieszkańców zdiagnozowała
wspólny problem i samodzielnie
wypracowała sposób jego rozwiązania. O ile elektroniczne konta pocztowe są ogólnodostępnym i bezpłatnym narzędziem, to samo skompletowanie bazy mailingowej i opracowanie zasad jej działania wymagało
żmudnej pracy u podstaw.

Zbieranie adresów mailowych zajęło
dość dużo czasu. Odbywało się ono
głównie podczas różnych lokalnych
imprez. Z biegiem czasu pomocne
okazało się to, że mieszkańcy polecali swoim sąsiadom dołączenie się

Administratorami listy są sołtys i
władze Stowarzyszenia Perła Pękowic. Rozsyłany przez nich mailing
dotyczy wielu lokalnych spraw takich, jak:
•
•

•

•

życzenia z różnych okazji,
w tym świąt,
informacje dotyczące życia
w Pękowicach, np. informacje
o zaginionych zwierzętach
(bardzo skuteczne – dzięki nim
odnaleziono już kilka zabłąkanych pupili!), o pogrzebach
mieszkańców, pracach remontowych,
informacje promocyjne, np.
informacje o organizowanych
szkoleniach, piknikach, imprezach integracyjnych, zniżkach
dla mieszkańców w teatrach,
informacje wyborcze, np. przed
ostatnimi wyborami do Rady
Gminy, na grupie mailingowej
odbyła się debata z jednym
W okresie programowania Unii
Europejskiej na lata 2021-27 na
obszarach wiejskich w Polsce powstawać będą Inteligentne Wnioski. W Przedsiębiorczości Wiejskiej
będziemy prezentować dobre
praktyki w zakresie narzędzi cyfrowych, które będzie można wykorzystać w przyszłych projektach.
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z kandydatów,
•
informacje alarmowe.
Jak widać, mailing jest stosowany
w wielu sytuacjach, w tym takich,
gdzie szybkość dotarcia z informacją
do mieszkańców jest bardzo ważna.
Dotyczy to nie tylko zaginionych zwierząt. Szybkość była ważna choćby
w maju 2019 roku, kiedy to gminę nawiedziły nawalne deszcze. Opady zalewały piwnice mieszkańców i, co gorsza, wywołały również falę powodziową na rzece Prądnik. W związku z tym,
że zagrożenie wystąpiło w ciągu dnia,
wielu mieszkańców wsi było poza domem. Dzięki otrzymanym wiadomościom dowiedzieli się oni o zagrożeniu
i mogli na nie zareagować.
Proste samo w sobie prowadzenie
listy mailingowej wymagało wypracowania potrzebnych procedur. Bardzo ważne, by gromadzenie adresów mailowych odbywało się w zgodzie z Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych. W przypadku,
gdyby tworzona w arkuszu kalkulacyjnym baza zawierała nie tylko adresy, ale również imię i nazwisko czy
numer telefonu, wówczas konieczne
byłoby ustanowienie administratora
danych osobowych, zabezpieczenie
sprzętu komputerowego, stworzenie klauzuli informacyjnej, regulaminu przetwarzania danych itd.
W przypadku Pękowic zdecydowano
się na zbieranie jedynie adresów
i nie wiązanie ich z innymi informacjami, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie konkretnych osób. Dodatkowym zabezpieczeniem są podpisane przez mieszkańców zgody na
przechowywanie adresów i wykorzystywanie ich do celów informacyjnych. Wiadomości e-mail wysyłane są w taki sposób, by ich odbiorcy
nie mogli zobaczyć ani skopiować
adresów innych mieszkańców wsi.
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Wykorzystywana jest do tego opcja
wysłania ukrytej kopii wiadomości.
W edytorze wiadomości dostępne
jest pole UDW, w którym można
wkleić adresy z listy mailingowej
tak, by były niewidoczne dla osób ją
otrzymujących.
Kolejne inteligentne rozwiązania
Wiejski system informacji oparty na
bazie mailowej już wielokrotnie dowiódł w Pękowicach swojej skuteczności. Zachęciło to mieszkańców do
tworzenia w oparciu o niego kolejnych „sprytnych” rozwiązań. W Pękowicach zlokalizowany jest kort
tenisowy, który jest zamykany i odpłatnie udostępniany w sezonie,
który trwa od maja do października.
Do tej pory zapisy na grę odbywały
się poprzez kontakt telefoniczny lub
osobisty z sołtysem, który w zeszycie wpisywał kto i o której chce zarezerwować kort. Takie rozwiązanie
nie było jednak komfortowe dla żadnej ze stron. Siłą rzeczy, nie zawsze
można było dodzwonić się do sołtysa, a nawet jeśli się to udało, sołtys
nie zawsze miał przy sobie zeszyt.
Taka prosta sprawa, jak umawianie
się na grę w tenisa, generowała olbrzymie logistyczne problemy. Aby
usprawnić ten proces, a także żeby
maksymalnie udostępnić obiekt dla
graczy, wprowadzono kalendarz on-

line, który został udostępniony osobom z bazy mailowej. Dzięki temu
wszyscy zainteresowani mogą samodzielnie rezerwować kort. Każdy
mieszkaniec w dowolnym momencie, może sprawdzić na smartphone,
czy kort w danym dniu i godzinie
jest dostępny. Gracz może to zrobić
na pięć minut przed grą, jeśli kort
jest wolny, ale może też zaplanować
swoje treningi na cały sezon z góry.
W niedalekiej przyszłości rozwiązanie to będzie dalej rozwijane. Obecne nie automatyzuje ono kwestii
płatności oraz odbioru klucza, które
to czynności nadal wymagają kontaktu osobistego. By usprawnić ten
proces wprowadzony zostanie wykorzystujący sms-y system udostępniania hasła do furtki kortu. Elektroniczny zamek zostanie zintegrowany
nie tylko z systemem rejestracji, ale
także z płatnościami on-line. Dzięki
temu kort będzie zawsze dostępny
dla zainteresowanych, a jego udostępnianie nie będzie nadmiernie
angażować administratora.
To jednak nie wszystko. Obecnie, na
bazie stworzonej listy mailingowej
podejmowane są próby wprowadzenia usługi carsharingu dla mieszkańców oferowanych przez mieszkańców. Usługa ta miałaby na celu systemowe ułatwienie wzajemnego
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podwożenia się przez mieszkańców
do miasta i z miasta. Jest to odpowiedź na inny problem, z którym
mieszkańcy Pękowic się borykają,
mianowicie rzadko jeżdżącej komunikacji publicznej.
Przykład Pękowic pokazuje, że tworzenie inteligentnych rozwiązań nie
wymaga wielkiej wiedzy i kosmicznych technologii. Wystarczy dobre
rozeznanie problemu i znalezienie
dostępnego sposobu ich przezwyciężania. Konieczne jest również
zaangażowanie mieszkańców. Paradoksalnie, często może zdarzać się,
że będzie to najsłabszy element całej układanki tworzącej inteligentną
wieś.

ADAM DĄBROWSKI
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
KONRAD STĘPNIK
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW
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Rozwiązania oparte na naturze
Rolnictwo ukształtowało krajobraz polskiej wsi. Jest on istotną wartością, którą należy chronić.
Aktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania działań na rzecz krajobrazu wiejskiego może przynieść wiele wymiernych korzyści.

Rozwiązania oparte na naturze
(Nature Based Solutions - NBS) są
definiowane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN)
jako działania mające na celu odtwarzanie i ochronę naturalnych
lub zmodyfikowanych ekosystemów oraz zrównoważone zarządzanie nimi tak, by skutecznie rozwiązywać problemy społeczne
i zapewniać jednocześnie dobrostan człowieka i korzyści dla różnorodności biologicznej. Rozwiązania
oparte na naturze mogą wykorzystywać zadrzewienia śródpolne,
obiekty małej retencji wodnej
i miedze, dzięki czemu:
•

są wydajne ekonomicznie,

•

dostarczają równocześnie ko-

rzyści natury ekologicznej,
ekonomicznej i społecznej,
•

wspierają adaptację do zmian
klimatu.

Zadrzewienia pełnią wiele funkcji w
krajobrazie wiejskim, m. in.:
•

ograniczają erozję wietrzną
i wodną gleb,

•

kształtują bilans wodny, (ma
to wpływ na przeciwdziałanie
skutkom zmian klimatu),

•

chronią wody przed zanieczyszczeniami,

•

sprzyjają utrzymaniu różnorodności biologicznej,

•

ograniczają rozprzestrzenianie
się zanieczyszczeń lotnych.
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Śródpolne małe zbiorniki wodne
pełnią funkcję zbiorników małej
retencji, zasilających glebę w wodę
w okresach suszy, ponieważ kumulują nadmiar wody opadowej i tej
z roztopów wiosennych. Ich obecność w krajobrazie rolniczym ogranicza spływ powierzchniowy, dzięki
czemu zachodzi odnowa zasobów
wód gruntowych i podziemnych,
azgromadzona woda zostaje wykorzystana w okresie wegetacyjnym
przez rośliny uprawne. Ich występowanie w krajobrazie ma również
wpływ na wzrost różnorodności
biologicznej terenów rolniczych.
Koncepcja rozwiązań opartych na
naturze wykracza poza techniczne
aspekty tworzenia konkretnych
obiektów tzw. „zielonej infrastruk-
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tury”. Na fizjonomię krajobrazu
wiejskiego wpływ mają praktyki kulturowe i społeczne realizowane
przez mieszkańców obszarów wiejskich, w określonych warunkach
przyrodniczych. Praktyki te zmieniają się w czasie i są odpowiedzią na
uwarunkowania
społecznogospodarcze
oraz
kulturowoprzyrodnicze danej epoki. Krajobraz
stanowi dziedzictwo kulturowe danej społeczności. Działania na rzecz
jego zachowania czy rekonstrukcji
służą podtrzymywaniu tożsamości
lokalnej i zwiększaniu spójności danej społeczności. Określony kształt
krajobrazu jest efektem działań danej społeczności. Bez nich nie byłoby czarnoleskiej lipy Kochanowskiego, barwnych opisów nadniemeńskiej przyrody w Innowokacji czy
prób odmalowania mazowieckich
wierzb w muzyce Chopina. Krajobraz wiejski jest odbiciem zasobów
kapitału społecznego i kulturowego,
jakimi dysponuje dana społeczność.
Tym samym zaangażowanie mieszkańców wsi w projektowanie
i wdrażanie rozwiązań opartych na
naturze pozwala na osiąganie istotnych korzyści społecznych. Konkretne rozwiązania w zakresie zadrzewień czy małej retencji wodnej mogą zostać nazwane “rozwiązaniami
opartymi na naturze” jedynie gdy
posiadając określoną wartość przyrodniczą, przynoszą określone korzyści ekonomiczne, przeciwdziałają
skutkom zmian klimatu oraz gdy są
dostosowane do określonych uwarunkowań społecznych i kulturowych. Skład konsorcjum ROLKAW
oraz zaplanowane prace badawcze,
rozwojowe i przedwdrożeniowe
uwzględniają wszystkie te uwarunkowania.

Rozwiązania oparte na naturze są
nie tylko odpowiedzią na wyzwania
społeczne i wyzwania związane
z ochroną środowiska, ale wpisują
się również w działania na rzecz
gospodarczego rozwoju obszarów
wiejskich. Ochrona gleby i gospodarowanie wodą to kwestie
o pierwszorzędnym znaczeniu dla
osób prowadzących działalność
rolniczą. Tradycyjny krajobraz jest
istotny także z punktu widzenia
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Jest on niezbędny by
rozwijać mogła się turystyka wiejska
czy
rolnictwo
społeczne. Najważniejszą przesłanką przemawiającą za prowadzeniem działań na rzecz wdrażania w Polsce
rozwiązań opartych na naturze jest
to, że są one wzorcową innowacją
społeczną. Proces ich tworzenia
uwzględnia lokalne zasoby, angażuje społeczność i umożliwia jednoczesne kompleksowe rozwiązanie
wielu różnych problemów. Wystarczy wspomnieć, że zielona infrastruktura podwyższa jakość życia
społeczności: w upały obniża temperaturę otoczenia, zatrzymuje
zanieczyszczenia, stwarza możliwości aktywnego spędzania czasu
wolnego, poprawia zdrowie w wymiarach fizycznym i psychicznym.
Jak zostało to wykazane powyżej,
krajobraz wiejski jest efektem działań społecznych podejmowanych
przez kolejne pokolenia mieszkańców ziem polskich. To nieco patetyczne stwierdzenie zwraca uwagę
na konieczny warunek skuteczności
działań podejmowanych na rzecz
jego zachowania. Warunkiem tym
jest skoordynowanie i powszechność inicjatyw realizowanych przez
mieszkańców wsi. Działania te mu13

szą być oparte o wspólny zasób
wiedzy, a działające jednostki muszą potrafić nadać im jednoznaczny
i społecznie podzielany sens.
Kształt krajobrazu wiejskiego jest
efektem licznych jednostkowych
decyzji podejmowanych przez właścicieli gospodarstw i przedstawicieli społeczności lokalnych. Realizacja celów polityki w zakresie
kształtowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej i wpływania na kształt
krajobrazu wiejskiego, tak aby odpowiedzieć na współczesne zagrożenia (skutki zmian klimatu, zjawisko suszy) jest możliwa jedynie poprzez realizację działań na skalę
masową. Tę masowość należy rozumieć, jako realną i powszechną
partycypację obywateli w projektowaniu i realizacji działań na rzecz
wspólnego dziedzictwa, jakim jest
krajobraz kulturowy oraz środowisko przyrodnicze Polski. Bez osiągnięcia „masy krytycznej” osób
podejmujących właściwe z punktu
widzenia rozwoju kraju decyzje
dotyczące krajobrazu, niemożliwe
będzie osiągniecie efektów, które
pozwolą wykorzystać potencjał
gospodarczy, społeczny, kulturowy
i przyrodniczy rozwiązań opartych
na naturze.

ADRIANNA CZARNECKA
Politechnika Warszawska

KONRAD STĘPNIK
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW
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Europejski Zielony Ład
– szansa czy zagrożenie?
Unia Europejska może i musi dać dobry przykład, angażując się w głęboką transformację
swojej gospodarki i swojego społeczeństwa, tak by doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Każdego dnia spotykamy się z informacjami o kryzysie klimatycznym,
ekologicznym oraz środowiskowym. Obecnie możemy zobaczyć:
jak gleba ulega degradacji na skutek intensywnej uprawy i stosowania środków ochrony roślin, jak
ocieplenie klimatu ma wpływ na
topnienie lodowców, jak wiele gatunków zwierząt znika z planety ze
względu na niekorzystny wpływ
człowieka na środowisko. W przyszłości duże części planety mogą
stać się niezdatne do zamieszkania
jeszcze w ciągu naszego życia, jeśli
nie zmienimy naszych przyzwyczajeń. Działalność człowieka powoduje zmiany w każdym elemencie
środowiska. Powietrze atmosferyczne jest zanieczyszczana przede
wszystkim gazami - tlenkami węgla
oraz dwutlenkiem azotu, pyłami, co
powoduje powstawanie tzw. dziury
ozonowej i kwaśnych deszczy czy
efektu cieplarnianego.
Efektem
ubocznym uprawy pól jest erozja

gleby, która jest efektem złego gospodarowania i zabiegów agrotechnicznych, zastosowania zbyt
dużej ilości nawozów i monokultury
upraw. Zmiany antropogeniczne są
również widoczne w ekosystemach
poprzez degradację siedlisk roślin i
zwierząt. Problem ten dotyczy całego globu.
Odpowiedzią Unii Europejskiej na
zagrożenia klimatu i środowiska
jest Europejski Zielony Ład, gdzie
Europa nakłada sobie ambitny cel
aby do roku 2050 stać się pierwszym neutralnym kontynentem dla
klimatu. Neutralna klimatycznie
Europa to nowy, unijny cel do 2050
r. wpisujący się w interes nas
wszystkich. Unijna polityka definiowana dla całej gospodarki jest jako
Zielony Ład, a dla rolnictwa w postaci dwóch strategii przyjętych 20
maja 2020: - „Od pola do stołu” i
„Bioróżnorodności”. To jest nowa
polityka wielkich wyzwań, oraz
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zmiany myślenia wraz ze zmianą
priorytetów, które poprowadzą
rolnictwo w kierunku zaspokojenia
potrzeb konsumentów, ale jednocześnie niepogorszoną, a może w
przyszłości ulepszą świat w którym
żyjemy. Zdaniem Komisji Europejskiej wdrożenie obu strategii: na
rzecz bioróżnorodności i „od pola
do stołu” ma łączyć przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we
wspólnym wysiłku na rzecz przyszłej zrównoważonej konkurencyjności. Obydwie strategie zgodnie z
Europejskim Zielonym Ładem wdrażają zobowiązania UE mające na
celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie oraz przekształcenie systemów żywnościowych tak, aby stanowiły światowy
wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony
zdrowia ludzi i planety oraz zapewnienia źródeł utrzymania wszystkim
podmiotom w łańcuchu żywnościowym. W strategii proponuje się
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substancji czynnych (w 2019 r. z listy
dopuszczonych do stosowania wykreślono 20 pozycji, a tylko jedną nową
substancję czynną dodano). Brak odpowiednich środków ochrony roślin
spowoduje brak właściwej ochrony
roślin i w dalszej kolejności zmniejszenie palety środków niezbędnych
do wykonania właściwych zabiegów
ochrony roślin pomimo potrzeby wynikającej z inwazji agrofaga. Istotne
jest, że zaczyna brakować substancji
aktywnych o długotrwałym działaniu,
co powoduje że rolnik musi w jednostce czasu częściej wykonywać zabiegi ochrony roślin i tym samym wydatkować na 1 hektar więcej środków
ochrony roślin aby zapewnić ochronę
swoim uprawom. Budzi to pytanie
czy cel zmniejszenia zużycia ŚOR jest
jeszcze zachowany? Brak środków
długodziałających wymaga częstszego
stosowania ŚOR oraz wymaga dodatkowych kosztów i powoduje
utrudnienia organizacyjne. Trzeba
mieć pod uwagą że, przeciwdziałanie
agrofagom będzie o wiele trudniejsze, a przy ograniczonych możliwościach stosowania środków ochrony.
Dlatego rolnictwo, a w szczególności
uprawy warzywnicze, ogrodnicze
powinny liczyć się z większymi stratami. Brak odpowiedniej ochrony przełoży się na wysokość plonów, a ostatecznie na ceny produktów rolnych
w sklepie, które muszą być wyższe.
W przyszłości w jeszcze większym
stopniu promowana będzie integrowana ochrona roślin, która kładzie
większy nacisk na optymalną agrotechnikę, nawożenie oraz wprowadzenie odmian odpornych. Zmniejszenie zastosowania ŚOR w rolnictwie
nie będzie możliwe bez wprowadzenia nowych odpornych odmian. Jest
to właściwy kierunek rozwoju, ale
utworzenie nowej odmiany rośliny

uprawnej trwa około 10 lat (czyli już
dzisiaj powinny być przeznaczone
środki z budżetu na przygotowanie
większej palety odmian odpornych).
Dobrym przykładem odmian odpornych jest np. w zbożach zwiększenie
odporności na choroby liści co pozwoliło na ograniczenie zabiegów
chemicznych w okresie okresu wegetacji. Komisja Europejska chce zwiększenia udziału biologicznych metod
ochrony w integrowanej ochronie
roślin jest to zmiana pozytywna. Pamiętać należy, że te metody wymagają większego zaangażowania środków
i powinny być przynajmniej częściowo zrekompensowane np. w postaci
większych dopłat. Ponadto spełnienie
ww. strategii wiąże się z obniżeniem
konkurencyjność produktów rolnych
wyprodukowanych w UE ze względu
na zwiększenie kosztu wytworzenia,
i brakiem możliwości konkurowania
swoim produktem na rynkach światowych, gdzie transakcje w głównej
mierze opierają się o cenę towaru,
która może się okazać za niska dla
europejskiego
producenta.
„Proponowane zmiany pociągną za
sobą wyższe koszty produkcji modelu
europejskiego rolnictwa. Wymagania
stawiane w Europejskim Zielonym
Ładzie powodują, że żywność europejska będzie mniej konkurencyjna
w stosunku do żywności spoza UE,
a należy przewidzieć że kraje trzecie
wykorzystają to na zwiększenie swojej rodzimej produkcji. Komisja europejska w nowej strategii zaproponowała również ulepszone etykietowanie aby czytelniej informować konsumentów o zdrowej i zrównoważonej
żywności i dać tym produktom zielone światło przy wyborze towaru
z półki.
„Strategia na rzecz bioróżnorodności”
ma ograniczyć proces degradacji eko15

systemów. Założenia są, że do 2030
r. na obszarze Europy minimum 10%
gruntów rolnych zostanie wyłączonych z produkcji roślinnej i grunty te
będą przeznaczone m.in. na żywopłoty i pasy kwietne. Rolnicy poza
utratą plonów z tej powierzchni
ograniczą sobie również zdolność do
reagowania na sygnały rynkowe i dostosowania się do potrzeb rynku.
Ww. założenia mogą okazać się trudne dla spełnienia dla rolników. Strategia
„Od pola do stołu” oraz
„Strategii na rzecz bioróżnorodności”
zakładają, że do 2030 r. co najmniej
25% gruntów rolnych ma być przeznaczone pod rolnictwo ekologiczne.
Dla Polski będzie to duże wyzwanie
ponieważ aktualnie w Polsce jest tylko około 5% gruntów w uprawie ekologicznej ( i ta wielkość ma tendencje
malejące).
Realizacja tej strategii z pewnością
będzie wyzwaniem dla rolnictwa UE,
gdyż sprawi, że część upraw będzie
musiała być realizowana bez użycia
chemicznych środków ochrony, czyli
w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Są obawy, że strategie zaprezentowane przez Komisję Europejską
idą w kierunku ograniczania konkurencyjności europejskiego rolnictwa,
a w skrajnych przypadkach rezygnacji
z produkcji rolnej, co może być przyczyną dużych napięć na wsi.

JOACHIM KEMPKA
Samodzielne Stanowisko ds.
Systemów Produkcji Rolnej
CDR O/Kraków
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Jesień – pora na zasiewy ozimin
Podstawowym elementem wydajnej produkcji roślin uprawnych jest prawidłowe wykonanie
siewu, składa się na nie odpowiedni materiał siewny, termin, głębokość i ilość wysiewu, co ma
znaczący wpływ na poszczególne elementy osiąganego plonu. Istotą siewu jest nie tylko rozmieszczenie materiału siewnego na stanowisku do tego przeznaczonym, ale również zrobienie
tego w odpowiednim terminie i na zalecaną głębokość z zachowaniem właściwych odstępów
między ziarnem.

Jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto,
pszenica ozima - dokładnie w takiej
kolejności wysiewa się zboża w polskich gospodarstwach, jednak jesienią należy również wysiać inne rośliny, których rozwój uzależniony
jest od procesu jarowizacji. Terminy
są jednak różne w zależności od regionu kraju. Termin siewu uzależniony jest od gatunku rośliny, ale
warto zwrócić uwagę, że jest on
kwestią umowną. W praktyce czas
przeznaczony na siew zależy przede
wszystkim od warunków atmosferycznych, jakie panują w momencie
planowanego siewu. Siew związany
jest z dodatkowymi zabiegami
agrotechnicznymi, do których zali-

cza się m.in. spulchnianie podłoża i
przykrycie ziarna odpowiednią warstwą gleby. Należy je uwzględnić w
planie, aby nieprzewidziane niespodzianki nie przesunęły wysiewu w
czasie.
Siew jęczmienia ozimego
Termin siewu zależy głównie od
warunków klimatyczno-glebowych i
doboru odmiany. Najlepiej wysiewać jęczmień ozimy w terminie średniowczesnym, tj.

• 16–20 września - w rejonach za-

chodnich.
W optymalnym terminie siewu
jęczmienia ozimego wystarczy obsada 330–450 ziarniaków na m2, co
stanowi masę 145-195 kg ziarna na
ha. Siewy późne wymagają zwiększenia obsady o 10-15%. Gęściej
należy wysiewać zboża na gorszych
glebach, po słabszym przedplonie
i przy opóźnieniu terminu siewu.
Rozstawa rzędów wynosi 12 cm,
a głębokość siewu 3–4 cm.

• 10–15 września - w rejonach
wschodnich,

Siew pszenicy ozimej

• 12–18 września - w rejonie centralnym,

Terminowy i dobry jakościowo siew
pozwala pszenicy w pełni wykorzystać okres wegetacji i tak ukształto-
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wać łan, aby uzyskać możliwie najwyższy plon.
Wczesne siewy pszenicy ozimej (II–III
dekada września), trzeba traktować
jako niezbędny element integrowanej
produkcji. W przypadku problemów
z wczesnym zasiewem należy wykorzystać odmiany o większej tolerancji
na długość dnia, które lepiej znoszą
opóźniony siew. Termin siewu pszenicy zależy przede wszystkim od warunków klimatycznych w danym regionie
i zaleca się wysiew:
• 5–20 września w północnowschodniej części kraju i terenach
wyżynnych,
• 10–25 września w rejonie centralnym i południowo-wschodnim,
• 15 września do 1 października na
zachodzie kraju i Kotlinie Sandomierskiej,
• 20 września do 5 października na
Nizinie Śląskiej i nizinach nadmorskich.

Gęstość siewu jest jednym z podstawowych czynników agrotechnicznych, regulujących pokrój roślin,
wpływających: na prześwietlenie łanu, rozwój chorób oraz kształtujących
wszystkie
komponenty
plonu,
a zwłaszcza obsadę kłosów na jednostce powierzchni.
Istotnym parametrem, który należy
wziąć też pod uwagę, jest siła krzewienia konkretnej odmiany. Silnie
krzewiące odmiany na dobrych stanowiskach pod pszenicę można wysiewać w ilości 100–140 kg/ha, średnio
krzewiące odmiany w ilości ok. 140–
190 kg/ha, natomiast w przypadku
odmian słabo krzewiących potrzeba
ok. 180–230 kg ziarna na 1 ha.
Siew pszenżyta ozimego

Wymagania cieplne pszenżyta są pośrednie w stosunku do żyta i pszenicy. Właściwy wzrost i rozwój pszenżyta przebiega w średniej temperaturze
dobowej 14oC na początku okresu
wegetacji i około 8oC przy jego końcu.
Takie warunki sprzyjają dobremu
krzewieniu i właściwemu hartowaniu
się roślin przed zimą.
Zboża, w tym pszenżyto, należą do
roślin dnia długiego. Oznacza to, że
fazę generatywną rozpoczynają po
przyjęciu określonej liczby godzin
świetlnych. Opóźnienie terminu siewu powoduje, że rośliny osiągają fazę
strzelania w źdźbło przy dniu długim,
powodującym skrócenie okresu od
strzelania w źdźbło do kłoszenia, w
którym to okresie ostatecznie formują się płodne kwiatki w kłosie.

W związku z dużym zróżnicowaniem
warunków pogody w okresie późnojesiennym, w różnych rejonach Polski, optymalne okresy terminów siewu są odmienne i przypadają w:
•

północno-wschodniej
części
Polski między 5 a 20 września,

•

południowo-wschodniej, centralnej i północnej części Polski
miedzy 10 a 25 września,

•

zachodniej części Polski od 20
września nawet do 5 października.

Głębokość siewu pszenżyta ozimego
powinna wynosić od 2 do 4 cm. Płycej
należy siać pszenżyto na glebach ciężkich łatwo zasklepiających się, głębiej
na lżejszych. Rozstawa rzędów powinna wynosić od 9 do 12 cm.

Siew rzepaku ozimego
Potencjał plonotwórczy rzepaku ozimego zostaje zdeterminowany już w
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jesieni i w dużej mierze zależny jest
od odpowiedniego siewu roślin.
Przed wejściem roślin w okres zimowego spoczynku rozeta powinna być
zwarta, o krótkich międzywęźlach liściowych, a pąk wierzchołkowy powinien być umieszczony nisko przy ziemi, co chroni rośliny przed wysmalaniem przez mroźne wiatry wschodnie.
Ze względów klimatycznych najwcześniej trzeba zasiać rzepak ozimy na
Podlasiu i na Mazurach. Na zachodzie
Polski, gdzie jesień jest najdłuższa,
można go siać jeszcze w końcu sierpnia. Dopuszczalne terminy siewu, gdy
ryzyko spadku plonu jest stosunkowo
niewielkie, są o 5–7 dni późniejsze,
lecz ich przekraczanie prowadzi zawsze do znaczniejszych strat w plonach. Optymalny termin siewu rzepaku ozimego, który gwarantuje utworzenie przez rośliny jesienią dobrze
rozwiniętej rozety liściowej i zainicjowanie dużej liczby zawiązków kwiatowych, mieści się w rejonach o największym nasileniu uprawy pomiędzy
15 a 25 sierpnia. Opóźnienie zasiewu
poza termin optymalny może spowodować pewien spadek plonu. W Polsce wschodniej trzeba go zasiać wcześniej.
Zagęszczenie rzepaku ozimego po
wschodach powinno wynosić 50–70
roślin na 1 m2, co można uzyskać wysiewając 3–4 kg nasion na 1 ha.
Mniejsze gęstości stosuje się dla odmian mieszańcowych, a większe dla
odmian populacyjnych. Słabsze rośliny wypadną w czasie jesiennego
wzrostu rzepaku, zagłuszone w walce
konkurencyjnej przez silniejsze, tak że
liczba roślin przed zimą zmniejszy się
do 40–60, a po zimie do 40–50 na
1 m2. Jest to zagęszczenie optymalne
dla utworzenia maksymalnego plonu
w lokalnych warunkach środowiska.
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Rzepak sieje się zwykle w zawężonej
do 20–25 rozstawie rzędów.
Siew rzepiku ozimego
Rzepik ozimy należy wysiewać w I–II
dekadzie września, czyli ok. 1–2 tygodnie później, niż wysiewa się rzepak. Ilość wysiewu w zależności od
stanowiska powinna wynosić 3–6 kg
nasion/ha. Może być ona zwiększona, ponieważ rzepik bardzo dobrze
znosi nadmierne zagęszczenie i nie
ulega zbytniemu wybujaniu, nawet
jeśli zostanie przenawożony azotem.
Jego wysiew może być prowadzony
w wąskie rzędy.
Siew żyta ozimego
Podstawowym czynnikiem, który nie
może być lekceważony przy uprawie
żyta jest termin siewu. Najwierniejsze plony żyta uzyskuje się przy siewie w:

drugiej (północna i wschodnia
część kraju) lub
trzeciej (środkowa, zachodnia i
południowa część kraju) dekadzie września.
Żyto cechuje się dobrą krzewisto-

ścią. Obsada nasion jest zależna zarówno od kompleksu rolniczej przydatności gleby, jak i od typu odmiany. Na kompleksie żytnim bardzo
dobrym, odmiany populacyjne wysiewane są w obsadzie 300 szt./m2,
na żytnim dobrym – 350 szt./m2, natomiast na kompleksie żytnim słabym – 400 szt./m2. Dla odmian mieszańcowych obsada jest odpowiednio o 50 szt./m2 mniejsza. W przypadku opóźnionych siewów lub gorszych warunków (przedplon, susza)
stosuje się niewielkie odstępstwa
zwiększając obsadę do 10%. Żyto
sieje się na głębokość około 2–3 cm
w rzędach o rozstawie 10–16 cm.
Zarówno
zbyt
gęsty
(niebezpieczeństwo wylegania), jak i
zbyt rzadki siew (duża ilość niskich
pędów dających poślednie ziarno)
może być przyczyną obniżenia walorów jakościowych ziarna żyta.
Siew wyki ozimej (kosmatej)
Wyka kosmata wymaga wczesnego
siewu, ponieważ jej początkowy
wzrost jest bardzo wolny. Najlepiej
wysiewać ją 1–2 tygodnie przed op18

tymalnym terminem siewu żyta.
Najczęściej termin ten przypada na
I dekadę września. Wykę najczęściej
sieje się z żytem w siewie łącznym,
a ilość wysiewu musi być dostosowana do rodzaju gleb. Na glebach
należących do kompleksu żytniego
dobrego należy wysiewać 6–8 kg/ha
wyki ozimej, a na glebach kompleksu żytniego bardzo słabego od 12 do
15 kg/ha. Optymalna ilość wysiewu
to 8–12 kg/ha i przy takim wysiewie
obsada wynosi 20–30 roślin na m2.
Zbyt duża ilość wysiewu powoduje
wyleganie roślin, a co za tym idzie –
prowadzi do przedłużenia ich wegetacji oraz bardzo utrudnia zbiór.
Rozstawa rzędów dla mieszanki wyki
kosmatej z żytem powinna wynosić
15 cm, a głębokość przykrycia 4 cm.
Do podanych terminów należy podchodzić z pewną rezerwą. Czas ich
wykonania zależy w dużej mierze od
pogody. Nie zawsze, ale na pewno
częściej wygrywają Ci rolnicy, którzy
nie spóźniają się z zasiewami. Optymalny termin wysiewu to na pewno
oszczędność nasion, ale z drugiej
strony dłuższa ekspozycja roślin na
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ataki szkodników i chorób grzybowych, których zwalczanie generuje dodatkowe koszty. Ponadto, poza pogodą
terminy wysiewu nasion uzależniony jest również od
uwilgotnienia gleby, przedplonu czy innych czynników,
na które człowiek nie ma wpływu.

c) kukurydza kisz. – jęczmień ozimy – kukurydza kisz. –
kukurydza na ziarno,
d) pszenica jara – owies.
Mniejszą wartość przedplonu, należy wyrównać wysokim
nawożeniem azotowym.
Następstwa czasem dopuszczalne:
a) pszenica jara – pszenica ozima – pszenica ozima,
b) jęczmień jary – jęczmień jary – pszenica jara – kukurydza kisz.
c) pszenica ozima – jęczmień jary – owies – pszenica ozima.

Zboża
Ilość wysiewu zbóż oblicza się według wzoru:
masa ziarna wysiewanego (kg) =
zalecana ilość wysiewu (mln)× masa 1000 ziaren (g)× 100

Następstwa niedopuszczalne:
a) owies – owies – jęczmień jary,
b) owies – jęczmień jary – owies,
c) jęczmień ozimy – jęczmień ozimy – jęczmień ozimy –
jęczmień jary,
d) pszenica ozima – jęczmień ozimy – jęczmień jary –
jęczmień ozimy.
Jęczmień należy zawsze siać po pszenicy. Nigdy odwrotnie.

zdolność kiełkowania (%)

Wykonując siew należy mieć na uwadze następstwo roślin, szczególnie zbóż, które w polskim rolnictwie nadal
bardzo często przeważają w płodozmianach.
Następstwa korzystne:
a) pszenica ozima – owies – pszenica ozima,
b) owies – pszenica ozima – żyto,
c) owies – żyto – żyto – jęczmień ozimy,
d) kukurydza kisz. – jęczmień ozimy – owies – owies.

Optymalne ilości wysiewu, właściwy termin i najkorzystniejsze następstwa roślin po sobie to gwarancja niższego
kosztu założenia plantacji, a także eliminacja konkurencji
roślin o światło, wodę i składniki pokarmowe. Warto
o tym pamiętać planując jesienne siewy roślin.

Następstwa możliwe:
a) żyto – pszenica ozima – pszenica ozima – żyto,
b) pszenica ozima – jęczmień ozimy – jęczmień jary – żyto,

Tab. 1 Zalecana obsada zbóż w zależności od terminu siewu i warunków:

ANDŻELIKA WDOWICZ
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW

Źródło: Piechota T., Kowalski M. 2014. Wysokie polony z mniejszej obsady roślin. Zboża ochrona i prowadzenie łanu. Wyd. PWR: 24-27
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Rynek roślin zielarskich w Polsce
Rośliny zielarskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Uprawa ziół w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie.
Prowadząc długoletnią uprawę roślin często brakuje pomysłów co
nowego wprowadzić, aby poprawić
sytuację finansową gospodarstwa.
Opłacalną opcją może być nastawienie na rośliny specjalistyczne, na
przykład zioła. Bazylia, oregano czy
tymianek bez trudu znajdą zbyt.
W ostatnich latach obserwuje się
stały wzrost zainteresowania ziołolecznictwem i medycyną alternatywną. Jednocześnie, wraz z rozwojem
przemysłu spożywczego, zwiększa
się zapotrzebowanie na środki przyprawowe oraz roślinne dodatki zapachowe, konserwujące i prozdrowotne, których bogatym źródłem są
zioła. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na różnorodne surowce zielarskie, a także wiedzę z zakresu ich
produkcji, której źródłem dla polskich rolników może być Instytut
Włókien Naturalnych i Roślin Zielar-

skich. Instytut, na prośbę ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przygotował
Program
Rozwoju
Zielarstwa
w Polsce.

Produkcja ziół może stać się alternatywnym źródłem dochodu dla
wielu gospodarstw.

Z analiz IWNiRZ wynika, że Polska
może
zwiększyć
jeszcze
o 1/3 wielkość upraw ziół,
bez obaw, że nie zostaną one odkupione od rolników. Zielarstwo może
stać się ważną gałęzią polskiego rolnictwa.
Polska jest krajem o dużym potencjale zarówno w zakresie produkcji
surowców zielarskich, ale i prze20

twórstwa zielarskiego. Jak wynika
z danych GUS, powierzchnia upraw
ziół i przypraw w Polsce w 2017 r
wynosiła 30,5 tys. ha. Dla porównania powierzchnia upraw pszenicy to
prawie 2,4 mln ha. W skali Europy
Polska jest drugim krajem co do
wielkości
areału
upraw.
Na pierwszym miejscu jest Francja.
Zioła uprawia ponad 20 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość
gospodarstwa w zależności od produkowanych gatunków wynosi 0,5–
2,5 ha, ale są i takie o powierzchni 6
–10 ha. Około 70 % skupowanych
w kraju surowców zielarskich jest
przeznaczona na rynek krajowy do
dalszego przetwórstwa, głównie na
leki roślinne oraz wyroby spożywcze
i kosmetyki. Pozostała część jest
eksportowana głównie do krajów
Unii Europejskiej.
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zielarskich wykorzystuje się do produkcji leków, suplementów diety,
herbat i kosmetyków, a także niektóre gatunki ziół uprawiane przez
zawodowych plantatorów są sprzedawane przez cały rok w doniczkach
i znajdują zastosowanie w kuchni.
Kierunki przetwórstwa:
Bezpośrednie
• rozdrabnianie
• gotowe produkty (np. zioła poje-

dyncze)

Zioła uprawiane w Polsce
Lista ziół jakie można uprawiać na
plantacjach jest spora. W zależności
od wymagań uprawowych i rodzaju
gleby, należy wybrać odpowiedni
gatunek rośliny. Polskie warunki
klimatyczno-glebowe dają możliwość uprawy większości gatunków
ziół w różnych systemach produkcji.
W uprawie znajduje się obecnie
około 70 gatunków roślin zielarskich. Do ziół, na które zazwyczaj
jest popyt zaliczyć można: rumianek,
pokrzywę, tymianek, mydlnicę,
prawoślaz lekarski, melisę, krwawnik, nagietek, czy szałwię. Doskonale
do uprawy w polskich warunkach
klimatycznych nadają się również:
skrzyp, malwa czarna, bazylia, oregano, lubczyk, kolendra, kozłek lekarski, arcydzięgiel, chaber bławatek, jasnota purpurowa, werbena
lekarska, żubrówka czy lawenda wąskolistna. Wszystkie z nich są szeroko wykorzystywane w przemyśle
gastronomicznym, kosmetycznym
lub farmaceutycznym, zatem nie
będzie problemu ze zbytem plonu
w dobrej cenie rynkowej. Przy uprawie ziół na większym areale warto

jednak zaopatrzyć się w specjalistyczną suszarnię aby zapewnić dobrą jakość surowca.

Wykorzystanie ziół
Produkcja kosmetyków to ogromny,
miliardowy rynek w samej Polsce.
Suplementy diety, parafarmaceutyki, żywność specjalistyczna i dedykowana, to rzeczy po które coraz częściej sięgają wymagający i świadomi
klienci. Polskie rolnictwo musi na to
odpowiedzieć, bo jeżeli nie odpowie, to branża w Polsce będzie się
rozwijała, ale tylko z importu. A może dzięki polskiemu rolnictwu.
Zioła cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na ich
właściwości lecznicze. Zioła to najstarsze leki świata, ich właściwości
lecznicze ludzie poznawali doświadczalnie, a następnie przekazywali je
z pokolenia na pokolenie. W późniejszym etapie ewolucji zioła zostały znacznie wyparte przez zastosowanie antybiotyków oraz leków syntetycznych. Jednak obecnie coraz
częściej wracamy do zastosowania
ziół w leczeniu zarówno ludzi jak
i zwierząt. Bardzo dużą ilość roślin
21

• przyprawy
• zioła do zaparzania
• zioła mrożone

Półprodukty
• wyciągi ziołowe

Od niedawna zioła wykorzystywane
są także w obszarze produkcji tekstyliów. Odzież taka zawiera ekstrakty ziołowe zawarte z mikrokapsułkach, które w bezpośrednim kontakcie ze skórą mają działanie zbliżone jak kosmetyki. Taką odzież można wykorzystywać także w leczeniu
chorób dermatologicznych. Działa
ona kojąco na skórę, redukując przy
tym uczucie świądu, ilość namnażanych bakterii oraz zapobiega utracie
wody ze skóry. Trend kosmetotekstyliów to rzecz zupełnie nowa,
a jest na nią duże zapotrzebowanie,
choćby dlatego, że aplikacja może
odbywać się bez ograniczenia codziennej aktywności użytkownika.
Zioła cieszą się także szerokim wykorzystaniem z rolnictwie. Zioła oraz
ziołowe
(fitogeniczne)
dodatki
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sięga 200 mln zł rocznie, natomiast
wartość polskiego rynku leków roślinnych oceniana jest na 230-250
mln euro rocznie. Jak widać do najbardziej dochodowych upraw należą
rośliny wymagające dużych nakładów pracy ludzkiej, szczególnie przy
założeniu plantacji oraz zbiorach
plonów. Dają one jednak szansę na
znaczne zwiększenie dochodowości
każdego gospodarstwa. Plantacje
zielarskie tworzą bezpieczne i przyjazne środowisku miejsca pracy.

w żywieniu zwierząt - działają korzystnie na zwiększanie odporności
zwierząt oraz ograniczenie zachorowalności, poprawiając dobrostan
zwierząt.

tekście produkcji pasz (zioła nie dostarczają substancji pokarmowych
jednak poprawiają smakowitość
i strawność paszy, tym samym
zwiększają jej wykorzystanie):

Zioła pełnią funkcje:

• leki roślinne dodawane do pasz,

• naturalnych

stymulatorów

wzrostu,

• stymulatory wzrostu i rozwoju,

• zwiększającą

• zioła poprawiające wartość użytkową produktów zwierzęcych,

• immunostymulującą – pobudze-

• zioła poprawiające walory smakowo-zapachowe pasz.

przyswajanie
składników pokarmowych,

nie i wzmacnianie odporności,
• przeciwzapalną oraz przeciw-

Szacunkowa wartość surowców zielarskich pozyskiwanych w Polsce

bakteryjną,
• poprawiającą jakość produktów

pochodzenia zwierzęcego,
• wpływają na wydzielanie soków

trawiennych,
• zwiększają apetyt i poprawiają

perystaltykę jelit,
• poprawiają

Uprawy zielarskie pozwalają na ekonomicznie uzasadnione zagospodarowanie gruntów gorszej jakości. Do
rozpoczęcia takiego przedsięwzięcia
często wystarczy niewielki areał
gruntu o nienajlepszych właściwościach, co sprawia, że uprawy te zyskują coraz większą popularność
wśród polskich plantatorów.

smakowitość

i strawność paszy,
• regulują oraz pobudzają trawie-

nie.
Kierunki rozwoju zielarstwa w kon22
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Bezpieczeństwo jako nowy element marketingu?
Bezpieczeństwo zawsze było ważnym czynnikiem w dokonywaniu
różnego rodzaju wyborów. Nawet
jeśli nie myślimy o nim bezpośrednio, wybieramy to co bezpieczne,
podświadomie. Leży ono bowiem u
podstaw naszych potrzeb. Nie dziwi
zatem nikogo, że chcemy pracować,
odpoczywać, spędzać czas w sposób
bezpieczny. Nie zbieramy nieznanych nam grzybów (przynajmniej
większość z nas), a w górach chodzimy po wyznaczonych szlakach, a nie
na azymut (ponownie: większość).
Mamy głęboko zakodowane, by wybierać to, co nie stanowi dla nas zagrożenia, przynajmniej w zakresie
rzeczy, o których wiemy lub przewidujemy, że są lub nie są bezpieczne.
Na obszarach wiejskich, w tym
wśród gospodarstw rolnych, gdzie
ma miejsce istotny procent wypadków, od lat promuje się bezpieczeństwo, zasady BHP oraz szereg in-

nych rozwiązań ograniczających
możliwość wystąpienia niepożądanych, niebezpiecznych zdarzeń (np.
dobrostan zwierząt, atestacja sprzętu, przepisy przeciwpożarowe i in.).
Bezpieczeństwo bywa przedmiotem
rywalizacji, tak jak ma to miejsce w
konkursach organizowanych przez
ODR-y czy KRUS. Spotykamy się z
tym podejściem również w innych
dziedzinach działalności na obszarach wiejskich, nie tylko w samym
rolnictwie. Przykłady są liczne. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne” rekomenduje na przykład sprawdzone
miejsca noclegowe na wsi pod
wspólnym logo „Bezpieczna Kwatera”, a Świętokrzyski ODR w Modliszewicach
organizuje
konkurs
„Piękne i bezpieczne gospodarstwo
agroturystyczne”. Jesteśmy zatem
świadomi zagrożeń i konieczności
zwracania uwagę na różnie pojmo23

wane bezpieczeństwo. Życie pisze
jednak dla nas scenariusze nie do
przewidzenia i raz po raz zaskakuje,
również na naszych bezpiecznych
ścieżkach.
Rok 2020 przyniósł nowy punkt widzenia na kwestie bezpieczeństwa
powodujący raptowną zmianę postaw społecznych i konsumenckich.
Po latach utyskiwania na spędzającą całe dnie i noce przy komputerach młodzież, rodzice poczęli mówić „graj, synku, graj, tak będzie
bezpieczniej”. To oczywiście tylko
być może zabawny przykład, ale
ukazujący charakter następujących,
wielkich zmian. Epidemia COVID19, czynnik nagły, nie była do przewidzenia. Także postępujące za nią
konsekwencje (od wahań rynkowych, poprzez falę obaw klientów
co do regularności zaopatrzenia i
możliwości wprowadzania regulacji, po obawy o oszczędności). Dla
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jedynie dlatego, że obsługujące
większe grupy odbiorców? A może
jedynie mniej promowane jako bezpieczne?

rynku, nie tylko produktów pochodzenia rolniczego, ale dla wielu innych branż, w tym usług świadczonych na obszarach wiejskich, było
to olbrzymie zaskoczenie, nagły
problem przedsiębiorców, stawiających wielu z nich w sytuacji bez
wyjścia. Jednocześnie rozpoczął się
czas wymuszonej kreatywności,
niosącej ratunek.
I oto bohater artykułu – bezpieczeństwo – kojarzone często do tej pory
z szeregiem przepisów, regulacji
i obowiązków, z dnia na dzień stało
się samo w sobie produktem,
a przynajmniej jedną z ważniejszych
cech produktu dla wielu odbiorców.
Na turystycznym froncie, który można by określić mianem
„agroturystyka versus mainstream”, doszło do nagłego
„kontrataku” oferty wiejskiej.
Pospolite ruszenie na wieś –
tak można by nazwać zainteresowanie pobytem pod gruszą
w bieżącym roku. Produktem,
jak nigdy dotąd, stała się
ucieczka od tłumu, ale i w
pewnym sensie od ograniczających przepisów i barier. Od
zmęczenia maseczkami i przyłbicami, a także od niezrozumiałych i niespójnych przepi-

sów. Wizja paradowania w maseczce po hotelowym korytarzu oraz zachowywania „społecznego dystansu” w stołówce lub na basenie przegrała stanowczo z pejzażem wsi
i wolnością spaceru po lesie. To, co
raptem zablokowało rozwój lub
wręcz postawiło pod znakiem zapytania dalsza egzystencję hoteli, centrów konferencyjnych czy pensjonatów w tłumnych kurortach, przyniosło nowe perspektywy kwaterom
wiejskim. Otworzyły się inne rynki,
zyskały inne obiekty, miejsca. Ale
pamiętajmy, że straciły inne, także
często usytuowane na obszarach
wiejskich. Czy mniej bezpieczne?
Mniej kojarzone z bezpieczeństwem
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Rynek nie cierpi pustki, mówi znane
powiedzenie. Tam, gdzie tracą jedni, zyskują drudzy. Ekonomia nienawidzi próżni, mówią inni. Czy wreszcie słynne „bilans musi wyjść na zero”. To wszystko prawdziwe, brutalne prawa rynku. Zastanawiają jedynie prawdziwe powody zaistniałych
na rynku zmian w preferencjach
klientów. Na ile produkty czy usługi,
z których korzystali oni dotychczasowo stały się naprawdę niebezpieczne? Może przekaz medialny,
szum informacyjny i mała wiarygodność różnych, czasem rozbieżnych
danych dotyczących epidemii COVID-19, spowodował większą zmianę na rynku, niż same zabiegi marketingowe? Może wstępne, nadmierne regulacje rynku, w tym zatrzymanie niektórych branż (tj. kultura, turystyka), spowodowało
strach i ucieczkę przed tłumem? Tego dziś nie rozstrzygniemy. Z pewnością jednak pierwsze miesiące
pandemii odcisnęły największe piętno na nowych wyborach konsumentów. W tym pierwszym etapie, wiele zachowań oparło się właśnie na
tym „instynktownym” poszukiwaniu
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bezpieczeństwa i indywidualnej interpretacji tego słowa. Potem jednak do głosu doszedł pan i władca
rynku – marketing.

Co warto zauważyć, zmiana preferencji klientów, tym razem – o dziwo! – nie wynikała z poszukiwania
redukcji kosztów. Internet huczał
przykładami zdjęć paragonów z polskich restauracji, na których widoczne były niemałe kwoty za podstawowe obiady. Nieważne. Wygrała
kwestia ważniejsza od ceny. Bezpieczeństwo. W krótkim czasie okoliczności pokazały, że mamy… za mało
ofert na rynku. Znalezienie w sezonie wolnych miejsc w agroturystyce,
np. na Zamojszczyźnie, graniczyło
z cudem. Im odleglejsze miejsce, im
mniej pokoi (co oznacza mniej innych osób), tym lepiej. Nie ma Internetu? Trudno. Ale będzie bezpiecznie. Nowy czynnik marketingowy stał się usprawiedliwieniem wyższego cennika, który jak można
przewidywać napędzi wzrost cen
w ranży i inflację. Czy ktoś widział
bowiem redukcję cen w kolejnym
sezonie?
Co będzie dalej? Jak utrzyma się
trend? Kto na tym zyska, kto straci?
Czy bezpieczeństwo na zawsze zagości w marketingowych hasłach?
Raczej nie. Reklama potrzebuje nowych przestrzeni, cech, zmian. Musi
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odcinać się na tle konkurencji. Co
będzie jak wszystkie oferty będą
bezpieczne? Nuda? Raczej nie oczekiwałbym zmian w przeciwnym kierunku, w sensie poszukiwania ofert
„niebezpiecznych”, choć margines
kreatywnego marketingu należy pozostawić dla „odważnych”, lubiących testować rozwiązania kontrowersyjne. Zostawiając jednak sam
marketing na boku, warto podkreślić, że pandemia COVID-19 na pewno odciśnie stały znak na działaniach wielu polskich przedsiębiorców. Segmentem rynku, który na
pewno już odczuwa te zmiany dość
boleśnie jest rynek organizacji imprez, wydarzeń masowych, kulturalnych. Bezpieczeństwo będzie po nocach śnić się organizatorom konferencji, seminariów, koncertów. Zamknięcie rynku na wiele tygodni,
a potem jego „odmrażanie” z zachowaniem wielu restrykcyjnych
przepisów, spowodowało zakończenie działalności wielu podmiotów.
To samo tyczy się np. gastronomii.
Ewentualny powrót „normalności”
nie oznacza w ich przypadku powrotu do obrotów sprzed pandemii.
Wiele wydarzeń przeniosło się do
Internetu. Szkolenia, konferencje on
-line, a więc i podmioty je organizu-
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jące i firmy dostarczające odpowiednie oprogramowania, kwitną
jak łąki w maju. Klienci przystosowują się do nowych realiów i uczą
się, że nowe formy są szybsze, tańsze i równie – lub podobnie – skuteczne, a przede wszystkim… bezpieczne. Ważnym aspektem, jest tu
jednak brak możliwości spotkań,
osobistych negocjacji, tak zwanych
rozmów kuluarowych, podczas których, jak wiadomo, dochodzi do najważniejszych decyzji, kontraktów
czy nawiązywania znajomości i kontaktów handlowych. Są to kwestie
przemawiające za tradycyjną organizacją wydarzeń. Jednym słowem,
są jednak sfery, w których bezpośrednich kontaktów międzyludzkich
nie da się zastąpić. Ale czy na pewno? Czy kreatorzy nowych rozwiązań elektronicznych nie wykorzystają w jeszcze „lepszy” sposób czasu
pandemii i nie zaoferują nam jeszcze bardziej zaawansowanych i bezpiecznych narzędzi komunikacji?
Czy poszukiwanie bezpieczeństwa

będzie w dłuższej perspektywie w
takim
razie
jednocześnie
„gwoździem do trumny” integracji
społecznej? Jakie produkty pojawią
się na rynku w najbliższym czasie?
Jak wręcz wykorzystać sytuację, a
może jak jeszcze bardziej się zabezpieczyć w jej obliczu? To pytania na
kolejne miesiące. Trudne do znalezienia jednoznacznej odpowiedzi,
ponieważ w grę wchodzi zbyt wiele
niewiadomych.
Ostatni czas dla wielu podmiotów
gospodarczych był zatem testem
elastyczności, konieczności dostosowania się do raptownie zmieniających się potrzeb. Dla jednych
oznaczał on wielkie wyzwania
i zmiany (zakres usług, utrata pracowników, brak dochodu). Paradoksalnie, dla innych czas ten
okazał się dobrym momentem
wypromowania
swojej
„bezpiecznej” oferty. Czy nowej?
Niekoniecznie. Cechy takie jak odległa lokalizacja, wręcz odosob-
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nienie, dotychczas kojarzące się
głównie z problemami logistycznymi czy słabym zasięgiem, stały
się raptownie siłą promocyjną,
ponieważ w prosty sposób skojarzone zostały z bezpiecznym spędzaniem czasu. Bezpiecznym, czyli
bez towarzystwa innych osób, zapewniającym nam izolację. Tą samą izolację, która na co dzień była
rozważana
jako
jeden
z największych problemów społecznych pokolenia elektroniki
i Internetu.

GRZEGORZ CETNER
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O POZNAŃ
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Ruah – przytulanki świętych powstało z myślą
o najmłodszych
Sam pomysł stworzenia przytulanek świętych dla dzieci, przyszedł mi do głowy pewnego popołudnia,
kiedy zastanawiałam się co kupić dla mojego maleńkiego chrześniaka. Moje poszukiwania takich
produktów, rozpoczęłam od przeglądania stron internetowych. Ku mojemu zaskoczeniu nie znalazłam
tego typu przytulanek ani w Polsce ani nigdzie indziej na świecie. Wtedy zastanawiałam się dlaczego tak
jest? Czy na tworzenie takich produktów nie zezwala np. Kościół? Pomysł na jakiś czas odłożyłam i
nadal uczyłam w Szkole Podstawowej jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Korespondencja z Watykanem
13.05.2017 wzięłam do ręki pióro
i napisałam list do Ojca Świętego Franciszka. Podzieliłam się z nim swoim
doświadczeniem wiary, oraz odważyłam się w końcu opowiedzieć o moim
pomyśle – ewangelizacji dzieci poprzez
najprostszą i najbardziej dostępną dla
nich formę – przytulankę świętego.
13.06.2017 roku, otrzymałam odpowiedź z Watykanu. Papież odpisał i dał
konkretne wskazówki.
Kroki młodego przedsiębiorcy
13.07.2017 roku w Urzędzie Pracy
odbyła się komisja, która pozytywnie
rozpatrzyła mój wniosek na utworze-

nie jednoosobowej działalności gospodarczej. We wrześniu 2017 roku
zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach
Duszpasterstwa TALENT, które zrzesza przedsiębiorców i pracodawców,
budujących swoje biznesy w oparciu
o wartości chrześcijańskie. Tym oto
sposobem 13.09.2017, ja Kamila
Drzewiecka zostałam przedsiębiorcą
w Ruah – przytulanki świętych,
a obecnie prezesem Fundacji Podaruj
Radość, w której powstało Przedsiębiorstwo Społeczne.

oraz Wadowic w województwie śląskim. Nie mając środków na wynajęcie lokalu, poprosiłam rodziców
o użyczenia miejsca w dwóch pomieszczeniach niezamieszkałego domu, w piwnicy. Własnymi siłami wyremontowaliśmy je i wynajmujemy te
pomieszczenia. Usytuowanie firmy
przy głównej drodze, przelotowej na
Kraków, pozwala nam na swobodny
odbiór zamówień przez klientów, kurierów a także reklamowanie naszych
działań.

Malownicza wieś Czaniec

Fundacja Podaruj Radość

Działalność rozwijamy w malowniczo
położonej wsi Czaniec, w Beskidach,
niedaleko Bielska-Białej, Oświęcimia

Dla młodego przedsiębiorcy, który
odczuwał brak kapitału na rozwój,
ciężko było utrzymać się na rynku.
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Z racji tego iż oprócz przytulanek
świętych
organizujemy
również
warsztaty dla dzieci, pojawił się pomysł przekształcenia naszych działań
w fundację. Z warsztatami w dużej
mierze docieramy do szkół, przedszkoli katolickich, różnych grup formacyjnych, parafii. Skoro firmą zarządza „niebo” i nigdy zysk nie był dla
nas podstawowym celem, to postanowiliśmy założyć fundację. Po pomoc zwróciliśmy
się do OWES –
Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej w BielskuBiałej,
obszaru
bielskiego,
przy
Teatrze Grodzkim.
Dzięki wsparciu
pracownic z OWESu udało nam się
przenieść, za pomocą darowizny, markę Ruah pod
skrzydła fundacji i utworzyć w niej
przedsiębiorstwo społeczne. PS ma
na celu zatrudnianie ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym np.
bezrobotnych czy osób z grupą inwalidzką. Udało nam się przebrnąć przez
kwestie formalne i uzyskaliśmy dotację na utworzenie 3 miejsc pracy.
Fundacja swoją działalność jako PS
rozpoczęła 08.03.2019 roku. Uzyskana pomoc pozwoliła nam zakupić nowe maszyny do szycia, komputery czy
potrzebne akcesoria i materiały do
szycia. Zatrudnione zostały 3 kobiety,
które dzięki szkoleniom nieustannie
się rozwijają i podnoszą swoje kwalifikacje. Jedną z nich jest Basia.

Historia Basi – hero mamy
Basia to wiceprezes fundacji, na co
dzień jest perfekcyjną projektantką
przytulanek świętych. To żona i mama 4 dzieci w niebie i dwójki dzieci na
ziemi. Najmłodszy jej syn Albert żył

„tylko” albo „aż” 9 dni. Albert przeżył
poród, a przez te kilka dni życia oraz
miesiące, gdy był bezpieczny w brzuchu swojej mamy, nawrócił niejedno
serce. Doświadczenie rodziny Basi
postawiło przed nami nowe wyzwanie – tworzyć warsztaty dla osób po
stracie dziecka. Otwarcie Fundacji
Podaruj Radość umożliwiło nam to
zadanie.
Niesamowity zespół
Nasz
zespół
tworzą wspaniałe kobiety:
Ja – Kamila
Drzewiecka,
Basia Biegun
(wspomniana
powyżej), Basia
Kurko krawcowa (żona i mama 4 dzieci),
Kasia Heczko krawcowa (żona i mama
9 dzieci), Alicja Bukowska pisząca
przepiękne życiorysy świętych, oraz
Monika Dudziak (żona i mama 3 dzieci) pomagająca ogarnąć „internety”.
Każdy dzień jest dla nas nowym wyzwaniem, ale w naszej manufakturze
Ruah czujemy się jak w domu i dlatego chcemy się rozwijać i szerzyć w
świecie nasze cele i naszą misję.
Misją Ruah nie jest sprzedaż zabawek!
Czasem spotykam się z opinią, że naszym
celem jest po
prostu zarabianie na sprzedaży
zabawek.
Uśmiechamy
się wtedy, w
myślach widząc
rachunek bankowy fundacji i
wprost odpo28

wiadamy, że chętnie zamienimy się
z oponentem na rachunki.
O naszych świętych – nie robimy
„katolipy”
Do każdej postaci podchodzimy indywidualnie, co wymaga ogromnej ilości pracy. Każdy projekt potrzebuje
czasu i wielu prototypów. Chociażby
dlatego nie zamawiamy kontenerów
„tańszych” przytulanek z Chin. Wierzymy głęboko, że to co tworzymy,
robimy by budować polską gospodarkę na najwyższym poziomie, dlatego
nie robimy „katolipy”.
Bezpieczeństwo zabawek wg dyrektyw unijnych
Przytulanki postaci świętych, które są
wykonywane w naszej manufakturze
i które można indywidualnie personalizować, są jedynym takim produktem
w Polsce i na świecie. Wszystkie nasze produkty są atestowane, badane
w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, dzięki czemu są
całkowicie bezpieczne dla dzieci już
od urodzenia.
Wykonane są z bawełny i wypełnione
antyalergiczną kulką silikonową. Każda przytulanka jest zapakowana
w ozdobne pudełko. Dodatkowo do
każdej przytulanki jest załączony życiorys napisany w pierwszej osobie,
dzięki któremu można dziecku przed-
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wszelkich starań przy
wykonywaniu każdego elementu i cieszymy się, że nasze produkty uzyskują coraz
większe uznanie w
Polsce i na świecie.
O celach Ruah i Fundacji

stawić życie danej postaci, a na życzenie klienta tworzymy na stopie postaci indywidualną personalizację. Dzięki
temu, iż nasze produkty certyfikujemy można je bez obaw prać w pralce.
Zastrzeżenie wzorów
Działając rozważnie, już na samym
początku zastrzegłyśmy 3 wzory przytulanek w Urzędzie Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii. Dzięki temu mamy je
zastrzeżone nie tylko w Polsce, ale
również na całym terytorium Unii
Europejskiej.
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami
Ruah swoje produkty tworzy w Polsce, współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami. Wszystkie potrzebne
narzędzia, tkaniny, kupujemy w lokalnych firmach, często małych, rodzinnych, dzięki czemu zawiązujemy z
nimi ścisłe, przyjacielskie relacje. Nasze produkty są tworzone z naszych
autorskich projektów. Tworząc polskie produkty, szerzymy m. in. kult
naszych polskich świętych, wśród
dzieci również za granicą. Stawiamy
na najwyższą jakość. Dokładamy

Z wszystkim co robimy docieramy głównie do rodzin, bo to
w nich wszystko się
zaczyna. Tam się rodzimy,
dorastamy
i formujemy się w
wierze. Nasze przytulanki mają w tym pomóc. Chcemy
ludzi uczyć wartości ludzkiego dotyku,
przytulenia, które w dzisiejszym świecie zostało mocno wypaczone, a które jest potrzebne każdemu. Nasze
przytulanki nie są zwykłymi misiami.
To prawdziwi bohaterowie, nie tacy
jak Barbie i Batman. Ich celem jest
pokazanie dzieciom realnych autorytetów.
O warsztatach
Podczas warsztatów dla dzieci kładziemy nacisk na ochronę środowiska, na budowanie zdrowych relacji
z innymi, na uczenie dzieci podstawowych czynności . Razem ze św. Ritą
uczymy dzieci wiązania butów, a ze
św. Franciszkiem z Asyżu segregacji
śmieci i zasad zero waste.
Koronawirus
Od początku pandemii byłyśmy nastawione na upadłość, ponieważ klienci
nie kupowali naszych produktów, co
było zrozumiałe. Zostały odwołane
I Komunie Święte, Chrzciny i inne uroczystości, a to przecież nasze główne
grupy docelowe. Nagle w Polsce zaczęło brakować maseczek i postanowiłyśmy wykorzystać naszą atestowa29

ną bawełnę do ich uszycia. Stworzyłyśmy własny prototyp, który jest wygodny, ma dwie warstwy bawełny, od
spodu kieszonkę na ewentualny filtr
oraz drucik, który umożliwia dopasowanie maseczki. Postanowiłyśmy jako
fundacja, że skoro i tak „padniemy”,
to rozdamy te maseczki za darmo
potrzebującym placówkom.
Ku naszemu zaskoczeniu zaczęli do
nas dzwonić przedstawiciele Szpitali,
DPS-ów, hospicjów z całej Polski.
W pewnym momencie czułyśmy się
jak na wojnie. Cichociemne, schowane w piwnicy szyjące maseczki w poczuciu, robienia czegoś dobrego dla
lokalnych społeczności i całego kraju.
I tak o małej wsi Czaniec zrobiło się
głośno w wielu miejscach w kraju.
Międzynarodowy projekt
Niespodziewanie zaczęli do nas przychodzić ludzie, którzy chcieli dla siebie zakupić takie maseczki, więc rozpoczęłyśmy ich sprzedaż. Dzięki nim
przetrwałyśmy ten ciężki czas, ale to
nie koniec. Nie wiedząc skąd pewnego kwietniowego dnia, gdy nadal walczyliśmy z szyciem maseczek na dużą
skalę, otrzymałam maila z Francji
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sprzedażowy w BrandAssist
Wirtualne Asystentki, dzięki
temu poprawiłyśmy spójność naszych treści w social
media, facebook, instagram.
Szkolimy się z zakresu marketingu i reklamy. W planie
mamy też przebudowę naszej strony internetowej. Już
widzimy pierwsze efekty
współpracy.

Poduszki

z zapytaniem o współpracę. Po wykonaniu wielu prototypów i przebadaniu produktów, w naszej manufakturze powstały anioły z modlitwą, zapakowane w piękne organzowe woreczki, jak również pierwsze w Polsce i na
świecie książeczki sensoryczne z modlitwą Zdrowaś Maryjo.
Współpraca z francuską firmą pozwoliła nam złapać oddech. Przyczyniło
się też do tego Państwo, bo otrzymałyśmy dotację z UP oraz pożyczkę dla
firm z PFR.
Inwestycja i rozwój
Mając zgromadzone środki na koncie
postanowiłyśmy, iż nie podnosimy
naszych umów do całego etatu
(jesteśmy w fundacji zatrudnione na
½ etatu), ponieważ nie wiemy jak sytuacja związana z pandemią rozwinie
się końcem roku. Dlatego też, te środki inwestujemy w nasz rozwój. Zakupiłyśmy m.in. pakiet marketingowo-

Każdy, dokonując zakupów
w naszym sklepie internetowym, może na różne okazje,
zakupić poduszkę wykonaną
z bawełny, z wybranym
przez siebie modelem i własnym tekstem. Zakup poduszek małżeńskich jest świetnym pomysłem na prezent
dla nowożeńców, czy par
obchodzących rocznicę ślubu. Dodajemy tam imiona małżonków
i datę ślubu.

Różaniec na kierownicę

Niedawno nasza manufaktura rozpoczęła współpracę z podwarszawskim
przedsiębiorcą Panem Markiem Kosykowskim, pomysłodawcą różańca na
kierownicę, który zaczyna cieszyć się
dużym zainteresowaniem. Dla nas to
wielka radość, że wysoka jakość naszej pracy jest doceniana. Dzięki takiej współpracy możemy wspólnie
budować polską gospodarkę.
Gdzie można nas spotkać?
Jeździmy na wiele wydarzeń. Można
nas spotkać na różnych Targach
w Polsce i w Europie. Byłyśmy m.in..
na Międzynarodowych Targach Sakralnych w Vicenzie we Włoszech, jak
również w Kielcach na Targach SACROEXPO, gdzie po niespełna 2 latach
istnienia, otrzymaliśmy ważne dla nas
wyróżnienie SACROEXPO 2019, za
działalność na rzecz dzieci i rodziny.

Książeczki dla najmłodszych
Po zrealizowaniu zlecenia do Francji,
zajęłyśmy się projektem polskiej wersji książeczki sensorycznej z modlitwą
Zdrowaś Maryjo. Książeczka ta jest
atestowana, rozwija u dzieci m.in.
słuch i dotyk, ją również można personalizować. W planach mamy stworzenie całej serii takich książeczek.

Zeskanuj kod i odwiedź stronę Ruah

Mega kolorowanki
Rozpoczynamy współpracę z lokalną
drukarnią, dzięki czemu już niebawem, poszerzymy naszą ofertę o mega kolorowanki, 120cmx140cm, które
przedstawiają życie świętych. Opowiadają one historie danej postaci, są
świetnym sposobem dla rodziców na
walkę z nudą, a dla katechetów, księży, sióstr zakonnych czy animatorów,
będą doskonałym narzędziem edukacyjnym.
30

KAMILA DRZEWIECKA
Prezes Fundacji
Podaruj Radość
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Ogrody szansą na intratny biznes

W ramach Sieci na rzecz innowacji w
rolnictwie i na obszarach wiejskich
realizowany jest projekt pod tytułem
„Innowacyjna działalność gospodarcza - instrukcje wdrożenia usług na
bazie trzech ogrodów ekologicznych:
pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego”. Celem operacji jest przekazanie wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia działalności
gospodarczych w oparciu o ogród
pokazowy, ogród edukacyjny oraz
ogród terapeutyczny.
Funkcje rekreacyjne, edukacyjne czy
terapeutyczne ogrodów pozwalają na
projektowanie konkretnych usług
dających możliwość dywersyfikacji
dochodu przy np. produkcji szkółkarskiej czy działalności agroturystycznej. W ramach projektu powstają
filmy edukacyjne oraz publikacje będące spójnym materiałem szkoleniowym dla osób rozważających prowadzeniem ogrodu, który przynosi zysk.

Ogrody pokazowe cieszą się dużym
zainteresowaniem
pasjonatów
ogrodnictwa. Dzięki temu, że są
otwarte dla zwiedzających
pełnią funkcję promocji
sprzedawanych roślin. Przy
prowadzeniu
produkcji
szkółkarskiej bylin, drzew
czy krzewów ozdobnych
należy zadbać o możliwość
ich ekspozycji w nasadzeniach w niewielkiej odległości od punktu sprzedaży. Prawidłowo skomponowana rabata pozwala klientom poznać zastosowanie
kupowanych
gatunków.
I tak, dzięki dzieleniu się
doświadczeniem
w uprawie sprzedawanych
roślin, może wzrastać ich
sprzedaż zarówno detaliczna, jak i hurtowa. Ogrody
pokazowe to też miejsca
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chętnie odwiedzane przez turystów,
wykorzystywane również jak plener
do zdjęć ślubnych.
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Ogrody edukacyjne to nie tylko ogrody botaniczne prowadzone przez jednostki badawcze, to także ogrody
prywatne mające w ofercie biletowany wstęp dla klientów indywidualnych i grup. Zakres działalności edukacyjnej zależy od profilu prowadzonego biznes. Ogród uprawiany metodami tradycyjnymi sprzyja bioróżnorodności oraz kształtowaniu świadomości ekologicznej. Ograniczone stosowanie środków ochrony roślin oraz
prawidłowe stosowanie nawozów
pozwala prowadzić ogród przyjazny
przyrodzie. Zapotrzebowanie na usługę edukacyjną rozwijającą wiedzę
przyrodniczą wciąż wzrasta i jest
zgodne z obecnymi trendami.
Ogrody terapeutyczne to miejsca,
w których prowadzona jest bierna lub
czynna hortiterapia. Ważne, aby
ogród taki mogły odwiedzać osoby
z chorobami narządów ruchu lub osoby korzystające z wózków inwalidz-

kich. Projektując całe założenie ogrodowe należy pamiętać o likwidacji
barier architektonicznych. Kolejną
istotną kwestią jest dobór gatunków
roślin, tak aby oddziaływały na
wszystkie zmysły. W miejscu wypoczynku można posadzić wysokie szumiące trawy, w części rekreacyjnej
podwyższone rabaty z warzywami.
Kwietna rabata dobrze sprawdzi się
w miejscu zacisznym, gdzie możliwe
będzie obserwowanie odwiedzających ją zapylaczy. W takim ogrodzie
nie może zabraknąć wody i kojącego
dźwięku np. szemrzącego strumyka.
Pokrój roślin, faktura liści i kory, zapach kwiatów, smak owoców, przebarwiające się jesienią liście to elementy nadające dynamikę zmieniającym się w rytmie pór roku ogrodom
terapeutycznym.
Materiały szkoleniowy opracowywane w ramach projektu kierowane są
do doradców rolniczych związanych
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zawodowo z branżą ogrodniczą oraz
do mieszkańców obszarów wiejskich.
Zapraszamy do śledzenia aktualności.

MALWINA KAMIŃSKA
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW
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Nie stać nas na pestycydy!
W UE sprzedaż substancji czynnych używanych w pestycydach wynosi ok. 350 tys. ton rocznie
i od lat systematycznie rośnie. Świat wokół nas przesycony jest ich pozostałościami.

Hasło „Nie stać nas na pestycydy!”
może brzmieć przewrotnie. Przywykliśmy do mówienia, że nie stać nas
na żywność wysokiej jakości czy
żywność ekologiczną, czyli taką,
przy której produkcji znacznie ogranicza się stosowanie środków chemicznych. Jednak choć nadmierne
używanie pestycydów może wydawać się tanie i skuteczne, w szerszej
perspektywie generuje olbrzymie
koszty. Problem polega na tym, że
nie nauczyliśmy się jeszcze tych
kosztów szacować i głośno o nich
mówić, ponieważ nie ponosimy ich
indywidualnie, ale jako wspólnota.
Jak wycenić postępującą degradację
gleb, które tracą swoją żyzność czy
zdolność retencjonowania wody?
Jaką cenę zapłacimy za to, że ziemia
stanie się niezdatna do prowadzenia produkcji rolnej? Ile kosztuje

nas zatrucie pozostałościami pestycydów rzek, jezior i Bałtyku,
a nawet wody deszczowej? Kto
udźwignie koszty utraty różnorodności biologicznej, która jest gwarantem trwałości agroekosystemów
i ich naturalnej odporności na patogeny, szkodniki, ekstremalne warunki klimatyczne?
Jest jeszcze jeden koszt, który ponosimy, a którego często nie wiążemy
ze skażeniem żywności i środowiska
pozostałościami pestycydów. Koszt
zdrowotny. Choć znane są obowiązujące normy (NDP - najwyższy dopuszczalny poziom) dla pozostałości
poszczególnych substancji w żywności, system kontroli nie jest skuteczny i przekroczenia zdarzają się bardzo często. Ponadto nikt nie bada,
jak na ludzki organizm wpływają
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tzw. koktajle pestycydowe - znajdowane w żywności pozostałości wielu
różnych substancji. Program FoodRentgen przebadał w ostatnich
latach kilka popularnych produktów
(płatki śniadaniowe, kasze gryczane,
kasze jaglane) różnych marek. Okazało się, że w znakomitej większości
próbek znaleziono znaczne przekroczenia substancji szkodliwych, przede wszystkim glifosatu.
Glifosat jest popularnym, niesele tywnym herbicydem używanym
w około 100 preparatach dostępnych na polskim rynku. Przeciw koncernowi, który jest właścicielem
najbardziej znanego produktu zawierającego glifosat, toczą się postępowania sądowe. Zapadły pierwsze wyroki, w których uznano, że
stosowanie herbicydu przyczyniło
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się do wywołania choroby nowotworowej (chłoniaka nieziarniczego). To
wierzchołek góry lodowej - na odszkodowania koncern planuje przeznaczyć prawie 11 miliardów dolarów, a eksperci oceniają, że kwota ta
może okazać się niewystarczająca. To
też tylko początek długiej listy zarzutów wobec glifosatu, który nie jest
biodegradowalny, i którego pozostałości powszechnie obecne są w glebie, wodzie, deszczu, ludzkich organizmach, kobiecym mleku.
Jak działa glifosat? Blokuje syntezę
kwasu szikimowego i doprowadza do
obumarcia rośliny. Ten sam proces
jest istotny dla życia bakterii, a zatem
glifosat niszczy także życie bakteryjne
w glebie. Są również badania potwierdzające, że ma bardzo negatywny wpływ na florę bakteryjną układu
pokarmowego człowieka. W rolnictwie jest stosowany powszechnie - do
odchwaszczania pól przed siewem,
w sadach, ale także bezpośrednio
przed zbiorem, w celu „dosuszenia”
roślin. Ale to nie wszystko. Używa się
go także powszechnie w przestrzeni
publicznej do walki z roślinnością w

miejscach, w których chce się ją ograniczać: przy chodnikach, w parkach,
na placach, a także do usuwania roślin w sąsiedztwie torów kolejowych
czy do przygotowania terenu pod
uprawy leśne.
Narzucona przez agroprzemysł chemizacja rolnictwa rozdzieliła konsumentów od rolników, choć ich prawdziwe interesy są zbieżne. Konsumenci nie chcą wybierać między drogą
żywnością ekologiczną i ukrytymi
kosztami żywności, przy której produkcji nadużywa się pestycydów. Rolnicy chcą móc chronić zasoby, które
niezbędne są do zachowania trwałości i wydajności produkcji rolnej przede wszystkim glebę i wodę - bo
od tego zależy ich przyszłość. Od tego
zależy również bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, stan zdrowia
publicznego w Polsce oraz jakość życia na obszarach wiejskich.
W nowej Wspólnej Polityce Rolnej
2021- 2027, zgodnie z założeniami
strategii „Od pola do stołu”, do 2030
roku o 50% zmniejszone zostanie zużycie pestycydów, w tym tych najbar-
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dziej niebezpiecznych. Na osiągnięcie
tych celów będą kierowane środki
z budżetu przyszłej WPR. Przed rolnikami otwierają się możliwości prowadzenia produkcji, której rachunek
uwzględnia
ochronę zdrowia
i środowiska.

JOANNA PERZYNA
Nyeleni Polska

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
www.cdr.gov.pl/krakow
Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące szkolenia internetowe i webinaria:
Podczas szkolenia omówione zostaną
zagadnienia dotyczące zobowiązań
dla beneficjenta wynikające z wybranych działań wspierających gospodarstwa rolne w ramach PROW 20142020 r. oraz sankcji wynikających
z braku realizacji umowy lub decyzji.

„Przygotowanie do prowadzenia
działalności gospodarczej z uwzględnieniem działań na rzecz minimalizowania ryzyka” - 27.10-27.11.2020 r.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy
z zakresu przepisów regulujących
operacje typu "Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej".

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności doradców wspierających rozwój
działalności rolniczej.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności doradców wspierających rozwój
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

„Tradycyjne rabaty bylinowe w ogrodach przydomowych” - 24.11.2020 r.

„Rekreacyjny
20.11.2020 r.

warzywnik”

-

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych
w ośrodkach doradztwa rolniczego. Do
udziału w szkoleniu zaproszone są
w szczególności osoby odpowiedzialne
za wiejskie gospodarstwa domowe.
„Rozliczenie inwestycji w gospodarstwie rolnym – zobowiązania wybranych działań PROW 2014-2020” 12.11-16.12.2020 r.

i pielęgnacji przydomowego warzywnika będącego źródłem zdrowej żywności. Z uwagi na zanikającą tradycję
uprawy warzyw w przydomowych
ogrodach, celem szkolenia jest również promowanie takiej aktywności
wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem szkolenia jest wzrost świadomości na temat pozaprodukcyjnych
funkcji przydomowego ogrodu warzywnego oraz podniesienie kompetencji doradców z zakresu uprawy

Celem szkolenia jest wzrost świadomości na temat funkcji w krajobrazie
i kulturze tradycyjnych rabat kwiatowych, przedogródków i ogrodów
wiejskich oraz podniesienie kompetencji doradców z zakresu umiejętności komponowania i pielęgnacji rabat
bylinowych. Z uwagi
na zanikającą tradycję uprawy kwietnych przedgródków i rabat z wykorzystaniem rodzimych gatunków, celem
szkolenia jest również promowanie
takiej aktywności wśród mieszkańców
obszarów wiejskich.

Aktualna oferta szkoleniowa oraz lista trwających szkoleń online:
www.cdr.gov.pl/krakow
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