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ROZMOWA KWARTAŁU

Prezentacja pasieki podczas szkolenia CDR
„Przedsiębiorczość w praktyce – Chleb
i miód” (Grupa uczestników z Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach, 2017 r.).
Pan Zbigniew Lisiński opowiada o gospodarce pasiecznej.

Wołoskie sery w dzisiejszych czasach
Miłość do natury, ekologiczne uprawy i chów, tradycje serowarskie oraz metoda manufaktury to kluczowe punkty przewagi
nad konkurencją. O pasji do serów i przyrody, o prowadzeniu
rodzinnego biznesu i podejściu do zachowania dziedzictwa
kulinarnego regionu opowiada Wawrzyniec Maziejuk.

- Dlaczego akurat Beskid Niski?
Jesteśmy przyjezdni. Nasi rodzice
pojawili się w Beskidzie Niskim we
wczesnych latach 70-tych. Zakochani w tych terenach musieli czekać
do połowy lat 80-tych aby tu wrócić. To wspaniałe tereny, pełne
pięknych widoków, bardzo prawdziwe. Dawna ludność stworzyła
ducha tego miejsca. Przez całe pokolenia współżyła z naturą, wypasa-

ła zwierzęta, budowała domy, uprawiała ziemię. Kiedy przyjeżdża się
do Beskidu Niskiego z czasem czuje
się (nie)obecność Wołochów a potem ich potomków Łemków.
- Skąd zamiłowanie do kóz? Jak
rozpoczęliście swoją działalność?
Nasz tato rozpoczął swoja przygodę
indywidualnego rolnika jako hodowca krów mlecznych i owiec.
Z czasem pojawiła się pierwsza ko3

za protoplastka obecnego stada –
FIGA. Pierwotnie nie mieliśmy planów na rozwijanie się w kierunku
kozim. Jednak cudowny charakter
kóz, ich ciekawość świata i wspaniałe mleko – zmieniły nasze plany.
Do dziś – a to już ponad 20 lat – zachwycamy się tymi zwierzakami.
A przy okazji tworzymy wspaniałe –
certyfikowane produkty z niepasteryzowanego mleka. Oczywiście początki były trudne. Stado się rozra-
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stało a my mieliśmy coraz więcej
pracy. Rynek serów kozich w Polsce
w tamtych czasach prawie nie istniał. Skojarzenia z mlekiem kozim i
kozami były raczej niepochlebne.
Trzeba było ponad 10 lat aby
wreszcie klienci docenili nasze starania i jakość naszych wyrobów.
- Ser kozi kiedyś kojarzył się z produktem gorszej kategorii – bo specyficznie pachniał, miał inny smak
niż krowi. Jadły go przeważnie osoby z nietolerancją mleka krowiego.
A jak jest dzisiaj?
Po czasach niepochlebnych opinii
na temat kozich serów – skąd inąd
zupełnie niesłusznych, klienci coraz
częściej wybierają nabiał z mleka
koziego. Rzeczywiście smakowo
różni
się
on
od
tego
„standardowego”, przy niepasteryzowanym mleku i ekologicznym
chowie, nie aż tak bardzo. W końcu
to jest inny gatunek. Jednak różnice
widać także w wartościach odżywczych koziego mleka. Dzięki strukturze tłuszczu (znacznie bardziej rozdrobnionego) i jego składowi
(kwasy kaprylowe, kapronowe i inne) oraz innej strukturze białek –
jest ono lekkostrawne, ma zmniejszona w stosunku do krowiego zawartość laktozy a za to więcej witamin A i D oraz minerałów. Jest
mniej alergizujące.
- Jak wygląda produkcja sera
w Państwa gospodarstwie? Jak jest
jej skala?
Od samego początku chcieliśmy wyrabiać proste sery zgodnie (jak wtedy myśleliśmy) z góralskimi metodami. Potem, z czasem i z przeczytanymi źródłami odkryliśmy, że jest
to tradycja i dziedzictwo Wołoskie.
Tak więc grzejemy mleko na ogniu,

produkujemy sery ręcznie bez zaawansowanych urządzeń serowarskich. Nasze stado liczy w tej chwili
ponad 250 szt. Co daje na tyle dużo
mleka, żeby można było produkować ponad 14 etykiet produktów
mlecznych. Są to różne rodzaje sera. Te tradycyjne to sery wołoskie,
bundzem, bryndze i twarogi. Produkujemy także sery podpuszczkowe

kolor lekko zmienia się w środku a
na zewnątrz nabiera brązowego odcienia. Jest serem solankowym więc ma wyraźnie słony smak. Podczas gryzienia charakterystycznie
skrzypi. Jest kształtu beczkowatego
– na Podhalu zwie się taki ser gołką.
Oczywiście składa się w 100% z koziego mleka. Sposób jego wyrabiania daje mu dobre cechy przechowalnicze. Przecież dawniej ludzie
nie mieli lodówek a sery trzeba było przechować. Wędzenie konserwowało takie sery bardzo dobrze.
Dziś możemy sobie pozwolić na wyrabianie serów wędzonych i białych,
a ich przechowywanie nie stanowi
problemu.
- Jaki jest obecnie rynek serów w
Polsce? Czy jest jeszcze miejsce na
nowe gospodarstwa?

Grzejemy mleko na ogniu,
produkujemy sery ręcznie
bez zaawansowanych urządzeń
serowarskich.
twarde – formowane, dojrzewające,
naturalne i z dodatkiem przypraw
(pieprz, kozieradka, czarnuszka).
Masło i inne produkty mleczne mamy także w naszej ofercie. Wszystkie wyroby wytwarzane w Mszanie
mają certyfikat ekologiczny.
- W swoim gospodarstwie produkujecie ser wołoski, czym się on
charakteryzuje?
To nasz pierwszy twardy ser. Jego
tradycja sięga już XV wieku. Znalazły się zapisy, że osiedleni tu Wołosi
takimi serami płacili podatki - osadnictwo wołoskie charakteryzowało
się pasterstwem, hodowlą zwierząt
i przetwarzaniem mleka. Ser ten
jest bardzo zwarty w konsystencji,
biały w przekroju. Po uwędzeniu –
4

Polska to kraina mlekiem płynąca
(no na pewno w niektórych częściach kraju). Mleczarstwo i serowarstwo jest bardzo ważną dziedzina gospodarki. Polacy jedzą nabiał a
twaróg to nasz narodowy ser. Nie
orientuje się w pojęciu globalnym
rynku sera. Nie jestem nawet pewien czy bez Internetu wiedziałbym
ile jest zakładów serowarskich w
Polsce ani ile produkuje się sera
rocznie. Wiem jednak na pewno, że
jest to bardzo dobry czas dla lokalnych wytwórców sera. Dla tych, co
nie chcą konkurować tylko cenowo
ale także jakościowo. Od kilku lat
wzrasta spożycie żywności ekologicznej (w Polsce wolniej niż w Europie zachodniej, lecz zawsze) a to
daje mi pewność, że jest jeszcze dużo miejsca dla producentów małych
i wyjątkowych.
—>
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żeli ser jest robiony uczciwie – cena
wciąż będzie wyższa niż odpowiedniego sera z mleka krowiego.
- Czy to, że posiadacie Państwo
certyfikat ekologiczny daje wam
przewagę nad konkurencją?

- Skąd się bierze dość wysoka cena
sera koziego?
A to jest dziecinnie proste – przynajmniej częściowo. Koza jest małym zwierzęciem. Mleczność kóz,
zależnie od rodzaju, rasy i sposobu
żywienia, zawiera się w zakresie od
5 litrów dziennie do 1,5 litra. W naszym gospodarstwie, gdzie zwierzęta żyją na wolności, jedzą trawę,
siano i czasem gniecione zboża –
wydajność jest na średniej 2,5 l
dziennie. Żeby wyprodukować ser
podpuszczkowy, taki niezbyt twardy, potrzeba około 8-9 litrów mleka. Tak wiec sam surowiec liczony
nawet po bardzo niskich cenach –
2,5 zł daje już ponad 20 złotych. A
dochodzą przecież jeszcze koszty
związane z działalnością firmy,
transport, marże handlowców. Je-

Ekologia dla nas jest jedyną drogą
jako rolników i przetwórców. Po
pierwsze, kochamy naturę! Wiemy
co jej zawdzięczamy i chcemy aby
była jak najmniej niszczona przez ludzi. System rolnictwa ekologicznego
właśnie o to dba. Jest wymagający
dla uczestników ale za to przynosi
wg nas efekty także w postaci produktów najwyższej jakości. Bez niepotrzebnych dodatków do żywności, chemii i konserwantów. Wg
nas, naszą przewagą konkurencyjną
jest kilka czynników. Certyfikowana
żywność, metoda manufaktury, tradycje serowarskie sprzed wieków
oraz brak pasteryzacji mleka używanego do produkcji.
- W 2017 roku podczas Food Show
2017 powiedział Pan że żywność
ekologiczna powoli będzie się
wkradała do restauracji. Spodziewał się Pan że nastąpi to aż tak
szybko?
Minęły ponad dwa lata od tamtej
wypowiedzi. Nie wiem czy widzą to
wszyscy, ale coraz więcej restauracji
wprowadza do swojego menu potrawy z produktów ekologicznych.

5

Wawrzyniec Maziejuk
najmłodszy syn właściciela rodzinnego gospodarstwa ekologicznego Figa. Wspólnik, handlowiec,
odpowiedzialny za reklamę, marketing. Członek zarządu Stowarzyszenia Polska Ekologia.

Najczęściej wykorzystuje się składniki BIO, wprowadza śniadania ekologiczne lub ich elementy. Ale są też
takie miejsca, gdzie żywność ekologiczna jest bardzo głównym źródłem do przygotowywania posiłków. Tak więc według mnie, spełniły się moje słowa a to jest dopiero
początek!

Rozmawiał
Michał Wnęk
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW

SPOŁECZEŃSTWO

Inkubowanie innowacji społecznych
na obszarach wiejskich
Dostępność usług społecznych na wsi jest mniejsza
niż na obszarach bardziej zróżnicowanych. Obszary wiejskie
potrzebują innowacji społecznych by zmienić ten stan rzeczy.

Kiedy trzy i pół roku temu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczynaliśmy przygodę z
Inkubatorem Innowacji Społecznych nie mieliśmy pewności czy uda nam się pozyskać i zrealizować założoną
liczbę innowacji społecznych, czy uruchomimy energię
tylu osób wrażliwych społecznie i wspólnie stworzymy
odpowiedni ekosystem dla rozwoju nowatorskich pomysłów. Szukaliśmy wtedy nowych sposobów na zapewnienie opieki i wspieranie niezależności i jakości życia
osób niesamodzielnych – starszych i z niepełnosprawnościami. Szczególnie zależało nam, żeby wzbudzić potencjał innowatorów na terenach wiejskich. W małych
miejscowościach i wsiach już sama infrastruktura trans-

portowa, ograniczony przepływ informacji o możliwościach uzyskania wsparcia (jeśli one istnieją), sprawia, że
osoby z interesującej nas grupy są w trudnej sytuacji.
Mieliśmy nadzieję, że projekt finansujący innowacyjne
rozwiązania pozwoli zainicjować konieczną w tym obszarze zmianę. Ruszyliśmy z akcją informacyjną do
miejsc i podmiotów spoza ośrodka, jakim w naturalny
sposób dla Małopolski jest Kraków. Chcieliśmy przekonać jak najwięcej osób w regionie, że nasza oferta jest
właśnie dla nich i jednocześnie pokazać, że warto nam
zaufać. Ostatecznie udało nam się zachęcić grupę Innowatorów, którzy zrealizowali swoje innowacje kierowane między innymi do mieszkańców wsi.
—>
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Zainspiruj się!

wypełniała tę lukę poprzez udostępnienie zestawów
ćwiczeń fitness, z których osoba z niepełnosprawnością intelektualną może samodzielnie korzystać na
miarę swoich możliwości. Zestawy ćwiczeń wraz z instrukcjami zostały zamieszczone na stronie internetowej. FiNIO – fitness niepełnosprawnych intelektualnie
osób opracowane przez Monikę Bobę, fizjoterapeutkę,
umożliwia dobranie odpowiednich dla danej osoby
zajęć dzięki ankiecie analizującej ograniczenia fizyczne
i intelektualne grupy docelowej.

Przykładem takiej innowacji, uwzględniającej szczególny kontekst funkcjonowania starszych mieszkańców
terenów słabo zindustrializowanych i biorąc pod uwagę ich przekonania, przyzwyczajenia czy obawy jest
„Centrum Antydepresyjne- kompleksowa pomoc osobom starszym w stanach depresyjnych i z zachowaniami suicydalnymi” zrealizowane przez pracowników
GOPS w Miechowie. W rozwiązaniu tym wykwalifikowany personel dyskretnie i unikając piętnowania
wchodzi w środowisko domowe osoby starszej, która
nie jest objęta systemem wsparcia i diagnozuje jej najpilniejsze potrzeby i trudności, w tym skłonność do
stanów depresyjnych. Taki system pracy daje szansę
wczesnego zidentyfikowania problemów i szybkiej na
nie reakcji. Innym przykładem Innowacji śmiało wkraczającej w obszar usług społecznych na terenach wiejskich jest „Mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych” autorstwa Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - gospodarczego "Klucz"
oddziału w Pałecznicy. Pomoc świadczona bezpośrednio w domu obejmuje kilka obszarów wsparcia
(prawne, finansowe, profilaktykę zdrowotną – właściwą dietę i bezpieczna aktywność. Rozwiązanie oferuje
nową jakość usług – indywidualnie dopasowaną do
potrzeb osoby, „szytą na miarę” i odnoszącą się do
osób, które mimo potrzeby wsparcia, nigdy z niego nie
korzystały. Innowacja nie wymaga wizyty w urzędach
ani kontaktu z instytucjami. Kolejnym pomysłem zrealizowanym z pomocą ROPS Kraków są „Agrotreningi –
metody pracy z osobami starszymi na obszarach wiejskich” zaproponowane przez Agnieszkę Król prowadzącą Gospodarstwo ekologiczne "Pszczółki".
Agrotreningi są metodą pracy z osobami starszymi wykorzystującą zasoby gospodarcze,
krajobrazowe, przyrodnicze oraz kulturowe
obszarów wiejskich. W ramach innowacji został wypracowany zestaw scenariuszy agrotreningów, mający charakter uniwersalny, z
którego będą mogły korzystać osoby/
podmioty zakładające lub prowadzące gospodarstwa opiekuńcze. Scenariusze są łatwe do
adaptacji w gospodarstwach o różnym profilu, mogą być zrealizowane przez osoby o różnym stopniu przygotowania do prowadzenia
zajęć grupowych (są inspiracją do wartościowego, interesującego i nieobciążającego dla
seniorów spędzenia czasu) i maja charakter
otwarty, czyli mogą być realizowane częściowo lub w całości i modyfikowane zgodnie z
potrzebami użytkowników. Na wsi i w małych
miejscowościach trudno znaleźć zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stąd kolejna innowacja

To tylko kilka przykładów spośród wielu rozwiązań
wykorzystujących technologie, nowatorskie metody i
kreatywność twórców chcących poprawić sytuację
osób niesamodzielnych. Dziś wiemy, że inwestycja w
innowacje społeczne, choć ryzykowna i nie dająca
gwarancji sukcesu warta była włożonego w nią wysiłku. Nie tylko pozyskaliśmy 42 ciekawe rozwiązania, z
których 39 z powodzeniem zakończyło okres testowania, ale też nawiązaliśmy relacje z aktywnymi, zaangażowanymi społecznie i kreatywnymi ludźmi. To właśnie ludzie, przede wszystkim innowatorzy, ale też
osoby z ich otoczenia, które uczestniczyły w tworzeniu
i realizowaniu innowacji społecznych, specjaliści i
członkowie grup testujących są prawdziwym zasobem
projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”.

Spośród wszystkich inkubowanych w ROPS Kraków
innowacji 9 zostało wyróżnionych i rekomendowanych
przez Radę Innowacji Społecznych do upowszechniania w skali całego kraju. Rozwinięcie każdej z nich znajduje się w modelach innowacji i filmach dostępnych

INNOTEXTIL - Inteligentna odzież wspierająca rehabilitację.
UNIODZIEŻ - Płaszcz przeciwdeszczowy dla osób poruszających
się na wózkach.

ZAKUPY BEZ BARIER - Dyskretny dzwonek przywołujący asystę
dla osoby z niepełnosprawnością w sklepie wielkopowierzchniowym.
ŚCIEŻKA MOTO-SENSORYCZNA - Projekt architektonicznourbanistyczny umożliwiający realizowanie rehabilitacji
„przy okazji” wykonywania codziennych aktywności.
ORGANIZATOR KOMPLEKSOWEJ OPIEKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA - Interwencja w miejscu zamieszkania chorego w 24
godziny od momentu wypisu ze szpitala.
SENIOR – CUDER - czyli gra o sens życia - Gra karciana dla Seniorów.
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na naszej stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.

nie musieli zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc nawet w prostych sytuacjach,
np. podczas wizyty w urzędzie czy wsiadania do autobusu.

INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI
– nowy projekt Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie

Kto może zostać innowatorem?
Poszukujemy osób fizycznych, podmiotów, organizacji
i firm, które są otwarte na szukanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań i chcą wypróbować swoje
pomysły w bezpiecznym środowisku jakie stwarza Inkubator Dostępności. Otwieramy się na współpracę z
ludźmi z całej Polski. Mimo, że Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie pozostaje instytucją
Województwa Małopolskiego inkubujemy i wspieramy
dobre rozwiązania w całym kraju.

Czekamy na Ciebie!
Podczas trzyletniego doświadczenia współpracy z innowatorami, nauczyliśmy się funkcjonować w partnerstwach nieformalnych. Doświadczyliśmy, jak ważna
jest wzajemna otwartość, zrozumienie, jasne komunikaty i elastyczność w znajdowaniu sposobów by zrealizować wspólnie wytyczone cele. Postanowiliśmy kontynuować ten sposób pracy, a na podstawie zakończonego już projektu zbudowaliśmy, razem z partnerem
Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Inkubator
Dostępności.

Jak wspieramy?
Kontynuujemy wypracowany i udoskonalony w ubiegłych latach sposób udzielania wsparcia naszym partnerom w Inkubatorze. Przede wszystkim udzielamy
wsparcia finansowego (granty do 100 tys. złotych) na
dopracowanie i przetestowanie innowacji społecznych. Po drugie innowatorzy społeczni mogą liczyć na
wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a w tym
uproszczone rozliczanie grantu, które nie wymaga
przedkładania dokumentów finansowych, takich jak
faktury czy rachunki. Rozliczać się będziemy z innowatorami na podstawie ustalonych wcześniej konkretnych efektów. Tak uproszczony system rozliczeń finansowych okazał się rozwiązaniem bardzo skutecznym,
również dlatego, że umożliwił skorzystanie z oferty np.
osobom fizycznym, które księgowości nie prowadzą.
Innowatorzy mogli skupić się na tym co chcą zrobić a
nie na „obsłudze administracyjnej” innowacji. Bezpośredni kontakt i współpraca jest nieodzownym elementem inkubowania nowych rozwiązań. Innowator
na każdym etapie współpracy może się z nami spotkać
lub porozmawiać przez telefon. Jesteśmy również po
to by rozwiewać, wszelkie wątpliwości. Doradzamy jak
ułożyć harmonogram działań, jak współpracować z
odbiorcami i użytkownikami innowacji, pomagamy w
budżetowaniu, czyli w tych obszarach, które są najtrudniejsze dla osób nie mających doświadczenia z
projektami czy nie korzystających dotychczas z pieniędzy publicznych. Będziemy spotykać się z osobami realizującymi pomysły w miejscu gdzie „dzieje się innowa-

Zadaniem projektu jest dotarcie do oddolnych i innowacyjnych rozwiązań, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla
osób starszych i z niepełnosprawnościami. W szczególny sposób dotyczy to obszarów wiejskich gdzie dostępność pomocy, informacji, albo po prostu narzędzi
ułatwiających samodzielność i aktywność osób o
ograniczonej mobilności czy percepcji jest utrudniona.
W Inkubatorze szukamy nowych form wspierających i
ułatwiających funkcjonowanie wszystkich użytkowników
Jak definiujemy dostępność?
Nie było łatwo określić czym jest dostępność. Na podstawie rozmów, które przeprowadziliśmy w naszym
otoczeniu, wynika, że intuicyjnie czujemy, że chodzi o
to aby coś co jest zamknięte, nieosiągalne, nieprzystępne znalazło się na wyciągnięcie naszej ręki. Dostępnością, tak jak ją rozumiemy dziś w ROPS Kraków
jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług,
przestrzeni publicznej oraz możliwości udziału w życiu
społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni
publicznej, architektury, transportu i produktów do
wymagań wszystkich obywateli. Kluczowym dla rozumienia dostępności pojęciem jest samodzielność. Chodzi o to, by seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami,
ale też np. kobiety w ciąży i opiekunowie małych dzieci
8
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cja”. Widząc jak nasi partnerzy współpracują z użytkownikami testowanych rozwiązań otrzymujemy jako opiekunowie innowacji niezastąpioną porcję wiedzy, emocji
i sił do dalszej pracy a przede wszystkim rozumiemy
prawdziwy sens podejmowanych działań, który nie
zawsze jest oczywisty „na papierze”. Bierzemy też na
siebie ciężar ewaluacji. Wiemy, że badanie ewaluacyjne
powinno być integralną częścią całego projektu , dzięki
czemu bieżąca ocena i wyciągane wnioski pozwalają na
wyeliminowanie błędów podczas realizacji działań i
podniesienie ich jakości. ub porozmawiać przez telefon.
Jesteśmy również po to by rozwiewać, wszelkie wątpliwości. Doradzamy jak ułożyć harmonogram działań, jak
współpracować z odbiorcami i użytkownikami innowacji, pomagamy w budżetowaniu, czyli w tych obszarach,
które są najtrudniejsze dla osób nie mających doświadczenia z projektami czy nie korzystających dotychczas z
pieniędzy publicznych. Będziemy spotykać się z osobami realizującymi pomysły w miejscu gdzie „dzieje się
innowacja”. Widząc jak nasi partnerzy współpracują z
użytkownikami testowanych rozwiązań otrzymujemy
jako opiekunowie innowacji niezastąpioną porcję wiedzy, emocji i sił do dalszej pracy a przede wszystkim
rozumiemy prawdziwy sens podejmowanych działań,
który nie zawsze jest oczywisty „na papierze”. Bierzemy
też na siebie ciężar ewaluacji. Wiemy, że badanie ewaluacyjne powinno być integralną częścią całego projektu, dzięki czemu bieżąca ocena i wyciągane wnioski pozwalają na wyeliminowanie błędów podczas realizacji
działań i podniesienie ich jakości.

nie w realizacji grantów. Z nami można w bezpiecznych
warunkach i bez wkładu finansowego wypróbować
swoją koncepcję, która gdzie indziej nie miałaby szansy
na dofinansowanie i pomoc doradców. Jeśli chcecie
Państwo porozmawiać o swoim pomyśle lub po prostu
dowiedzieć się więcej o Inkubatorze Dostępności zadzwońcie do nas pod numer tel. 12 422 06 36 w. 34 lub
napiszcie na adres drojek@rops.krakow.pl. Zapraszamy
też do punktu informacyjnego czynnego od poniedziałku do piątku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w godzinach 8-16. ul. Piastowska 32 w Krakowie.
Projekt realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
(Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dominika Marszałek-Rojek

CO OFERUJE ID?
- wsparcie przy rozwinięciu pomysł –
doradztwo, spotkania konsultacyjne,
- maratony kreowania innowacji społecznych
- grant w wysokości do 100 tysięcy zł (100%
dofinansowania, brak wkładu własnego)
- wsparcie merytoryczne opiekuna innowacji
i mentora przy testowaniu innowacji
- doradztwo specjalistyczne i szkolenia
- networking i sieciowanie z innymi innowatorami
- uproszczone zasady rozliczania grantu

Innowacje społeczne inkubowane w ROPS Kraków były
zgłaszane przez instytucje, podmioty ekonomii społecznej, firmy, gospodarstwa edukacyjne i osoby fizyczne.
Udział w Inkubatorze można potraktować jako próbę
generalną przed rozpoczęciem działalności o charakterze ekonomicznym lub przed wprowadzeniem nowego
produktu czy usługi do prowadzonej już działalności.
Zapraszamy do współpracy każdy podmiot i osobę z
całej Polski, bez względu na to czy posiada doświadcze-
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Kooperatywy spożywcze
w Polsce
Kooperatywy spożywcze pozwalają
rolnikom i drobnym przetwórcom
na osiąganie większych zysków
dzięki bezpośrednim kontaktom
z odbiorcami żywności.
Rozmowa z Ewą Jarosz, koordynatorką
w Wawelskiej Kooperatywie Spożywczej.

Czym jest kooperatywa spożywcza?
Kooperatywa spożywcza to grupa konsumentów, zazwyczaj z miasta, którzy wspólnie kupują żywność od
lokalnych dostawców: producentów żywności, rolników, przetwórców i następnie dystrybuują te produkty
między sobą. Innymi słowy, to pozyskiwanie wysokiej
jakości żywności za niższą cenę niż w sklepie ekologicznym przy jednoczesnym zapewnieniu godziwego wynagrodzenia dla dostawcy, ponieważ 100% ceny towaru
trafia do rolnika czy przetwórcy, nie ma tu pośredników.
Kooperatywa opiera się nie tylko na wspólnym kupowaniu, ale także na wspólnej, rotacyjnej pracy jej członków. W każdym tygodniu wyznaczone są osoby, które
organizują zamówienie: przyjmują dostawy, przygotowują paczki i pomagają przy ich wydawaniu. Każdym
dostawcą opiekuje się inna osoba: aktualizuje ofertę ,
składa zamówienia i dba o dobre relacje Kooperatywy z
danym rolnikiem, czy producentem. Jeszcze inni zajmują się organizacją spotkań wprowadzających, wydarzeń
integracyjnych, czy sprzątaniem. To praca w pełni wolontariat, dlatego staramy się dbać o jej sprawiedliwy
podział.

okazja do spotkania znajomych! Poznałam w Kooperatywie mnóstwo wspaniałych osób, z wieloma od lat się
przyjaźnię.
Jakiego rodzaju produkty można znaleźć w kooperatywie?
Wawelska Kooperatywa Spożywcza kupuje głównie
warzywa i owoce od lokalnych producentów. Mamy
też jajka, sery i produkty zbożowe, a także przyprawy i
przetwory. Wspólnie kupujemy także ekologiczne środki czystości i składniki do ich domowej produkcji, jak
soda, czy kwasek cytrynowy. Część produktów w naszej
ofercie pochodzi zza granicy: ekologiczne daktyle, czy
wiórki kokosowe, kawa i czekolada fair trade, a także

Kooperatywa ma też wymiar społecznościowy. Przynajmniej dwa razy w roku organizujemy imprezy dla
wszystkich członków i dostawców, wspólnie wyjeżdżamy do rolników, a każdy odbiór zakupów to świetna
10
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cytrusy z sycylijskich kooperatyw.
W Wawelskiej nie ma mięsa, choć są w
Polsce kooperatywy, które mają je w
swojej ofercie. Jego zakup nie jest wykluczony ideowo, ponieważ kooperatywy zrzeszają nie tylko wegan czy wegetarian, choć to znacząca część ich członków.
Jaki jest status prawny kooperatyw?

tek upału stracił cały agrest i czereśnie. Oczywiste więc, że zamówienie
to nie mogło zostać zrealizowane i
nasz dostawca poniósłby stratę. Zaproponowaliśmy mu więc zakup pozostałych jego owoców, jabłek i brzoskwiń, po wyższej cenie. Tego typu
wsparcie ze strony konsumentów ma
duże znaczenie dla niewielkich gospodarstw rodzinnych.

W Polsce nie istnieją przepisy regulujące działalność tego typu kooperatyw
Stosowany przez kooperatywy model
spożywczych. Państwo nie rozpoznaje
współpracy ma jeszcze jeden ważny
ich istnienia. Kooperatywy działają w
aspekt. Rolnicy niechętnie inwestują w
Kooperatywy
spożywcze
różny sposób i każda tego typu grupa
uprawy ekologiczne, ponieważ są one
to
szansa
na
tworzenie
próbuje się sama odnaleźć. Czasem koobardziej pracochłonne i ryzykowne.
krótkich łańcuchów
peratywy działają jako grupy nieformalWspółpraca ze świadomymi konsumendostaw żywności.
ne, czyli zbiory ludzi, którzy wspólnie
tami zmniejsza to ryzyko i dzięki temu
kupują żywność, a później się nią dzierośnie zainteresowanie rolników upralą. Rolnik odnotowuje tę transakcję w
wami ekologicznymi. Wybierając doswoim systemie rachunkowym, a później ta żywność
stawców mamy więc realny wpływ na to, jak gospodarurozdzielana jest wśród członków grupy i nikt nie czerpie
je się na wsi.
już żadnego zysku z tej działalności.
Odwiedzamy rolników i to nie tylko po to, żeby kontroloNiektóre kooperatywy zakładają z kolei stowarzyszenia
wać sposób prowadzenia upraw, ale także żeby się polub inne formy przedsiębiorczości społecznej. Na przyznać, zobaczyć pola, porozmawiać przy ognisku i spędzić
kład w Warszawie działają dwa sklepy spożywcze prowawspólnie czas. Rolnicy, z którymi współpracujemy przyjdzone przez Kooperatywę Dobrze. Na zbliżającym się II
mują nas chętnie. Te spotkania mają duży wpływ na buForum Suwerenności Żywnościowej w Warszawie będowanie pozytywnych relacji i zacieśnianie korzystnej
dziemy dyskutowali m.in. nad kwestiami uregulowania
dla obu stron współpracy.
prawnego statusu kooperatyw, zarówno od strony konCzy kooperatywy i współpracujący z nimi dostawcy posumentów, jak i rolników.
trzebują wsparcia doradztwa rolniczego?
Czy współpraca z kooperatywami jest korzystna dla
Wiele kwestii związanych z zakupami sprawia nam truddostawców?
ności. Nie jesteśmy specjalistami od produkcji rolniczej
Kooperatywy to nie tylko zakupy, ale także budowanie
czy od rynku rolnego. W związku z tym problematyczne
relacji. Zaufanie, wartościowe relacje i znajomość z dajest ustalenie cen, po których nabywamy produkty od
nym dostawcą jest dla nas swojego rodzaju certyfikatem,
dostawców. Czasem trudno nam określić jaka cena bęktóry daje gwarancję jakości żywności. Ważne dla nas
dzie ceną sprawiedliwą. Czasem ceny bywają zbyt wysojest by rolnicy na bieżąco informowali nas o tym, co dziekie dla części kooperantów, a innym razem tak niskie, że
je się u nich w gospodarstwach. Ma to bardzo praktyczny
mamy poczucie niedostatecznego wynagrodzenia rolniwymiar. W bieżącym roku niektórych naszych dostawka. Chcemy też uczyć się od rolników, rozumieć różnice
ców dotknęła najpierw susza, potem na dodatek popomiędzy, na przykład, warzywem pochodzącym z przewódź. To spowodowało opóźnienie w dostawach. Poinmysłowej uprawy, a żywnością ekologiczną, także taką
formowali nas o tym i byliśmy w stanie tak się zorganizouprawianą bez użycia maszyn. Rolników z kolei chcemy
wać, żeby poczekać z zakupami u nich. Godziliśmy się na
wspierać w kwestii bezpośredniej sprzedaży żywności,
mniejsze dostawy, a jeżeli trzeba było, to oferowaliśmy
budowania relacji z konsumentami z miasta i lepszego
im pomoc. Jeden z rolników w kilkanaście godzin wskurozumienia ich potrzeb.
11
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Innym aspektem naszej działalności, w którym wskazana byłaby współpraca z doradztwem, jest poszukiwanie dostawców. Na razie robimy to różnymi sposobami, głównie pozyskujemy informacje od znajomych
osób. Zdarza się, że poszukujemy jakiegoś produktu,
ale nie możemy namierzyć odpowiedniego dostawcy.
Doradcy rolniczy, jako osoby znające lokalnych producentów mogliby pomagać w nawiązywaniu kontaktów
z potencjalnymi odbiorcami. Wskazane jest także by
rolnicy współpracowali ze sobą. Przykładowo, łatwiej
byłoby zamawiać większe partie towarów, gdyby rolnicy z jednego regionu organizowali ich wspólnych
transport.

Na zakończenie należy dodać, że potrzebne jest także
doradztwo w zakresie stosowania tradycyjnych odmian i metod prowadzenia upraw oraz w zakresie szeroko rozumianej produkcji ekologicznej. Popyt na te
produkty jest coraz większy, o czym świadczy chociażby fakt, że przybywa kooperatyw spożywczych i osób
zrzeszonych w tych kooperatywach. Barierą dla rozwoju tych krótkich łańcuchów dostaw jest jednak także
ciągle niewielka liczba potencjalnych dostawców.

Konrad Stępnik

Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ŚWIETLE
NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH (4)
Jednym z ważnych zagadnień w działalności gospodarczej
jest ochrona danych osobowych.
Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących
do Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO).

Nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych
są pokłosiem unijnej reformy ochrony danych. Zakłada
ona stworzenie uniwersalnych ram prawnych, które
będą zapewniać skuteczną ochronę danych osobowych
mimo stałego rozwoju nowych technologii, a także zapewnienie ochrony danych osobowych na każdym etapie projektowania rozwiązania i wprowadzanie efektywnych mechanizmów współpracy w sprawach ochrony danych osobowych. RODO nie wytycza szczegółowych instrukcji technicznych zabezpieczania danych, ale
wskazuje, że powinny być wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni
stopień bezpieczeństwa.

Art. 32 RODO
Uwzględniając stan wiedzy technicznej,
koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

Zgodnie z RODO, dane osobowe dzielone są na:
1. zwykłe dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer
PSESEL, płeć, adres e-mail)
2. szczególne dane osobowe (dawniej określane jako
wrażliwe dane, takie jak np. pochodzenie, przynależność religijna, związkowa, ale także numer IP, dane o
lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy
historia zakupów).
Dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i cyfrowej. Przetwarzaniem danych
osobowych będzie:
• zbieranie danych,
• przechowywanie danych,
• usuwanie danych,
• opracowywanie danych,
• udostępnianie danych.

Ochrona danych osobowych klientów w firmie

Prowadząc działalność gospodarczą, zawierając umowy,
wystawiając faktury, czy rozliczając się przez Internet,
pozyskiwane są i przetwarzane dane osobowe (np. imię
i nazwisko, adres). Należy zatem rozstrzygnąć kiedy dopuszczalne jest przetwarzanie danych. Najbardziej powszechną podstawą przetwarzania danych osobowych
jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jednak nie zawsze jej uzyskanie jest niezbędne w działalności gospodarczej.
Istnieją sytuacje określone w RODO, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne. W działalności gospodarczej zazwyczaj mają miejsce następujące
przypadki:
13
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którym zapisane są informacje o czynnościach dokonywanych na danych osobowych. Może on być prowadzony zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

• osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwa-

rzanie;
• przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy
osoba, której dane dotyczą, jest stroną tej umowy (np.
spisanie umowy zlecenie, płatność przelewem za dostawę) lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań
przed zawarciem umowy (złożenie zamówienia);

Dalsze szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są
na stronach:
• Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obo-

http://www.giodo.gov.pl/

wiązku prawnego ciążącego na administratorze (np.
prowadzenie ksiąg rachunkowych);

• Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

http://www.mpit.gov.pl

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z

• Ministerstwo Cyfryzacji

prawnie uzasadnionych interesów (np. złożenie pozwu
w sądzie przeciwko nieuczciwemu klientowi).

https://www.gov.pl cyfryzacja

Administrator danych powinien móc wykazać, że dysponuje odpowiednią podstawą przetwarzania danych, ponieważ jest to jego prawny obowiązek wynikający z tzw.
zasady rozliczalności. Zatem przedsiębiorca może przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie wskazanych
okoliczności (bez dodatkowej zgody), jeżeli jest to niezbędne do realizacji usługi.
Zgodnie z obowiązująca zasadą minimalizmu, zbierane
dane osobowe muszą być adekwatne i ograniczone tylko
do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Z kolei, zasada rozliczalności wskazuje, że administrator jako odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, musi być w stanie
wykazać ich przestrzeganie.
Jeśli w przedsiębiorstwie przetwarzane są dane osobowe
na dużą, skalę, jeśli główną działalnością jest przetwarzanie danych lub jeśli prowadzone są regularne i systematyczne monitorowanie (wszelkie formy śledzenia i profilowania w sieci), należy wyznaczyć inspektora ochrony
danych (IOD). Jego zadaniem jest monitorowanie przestrzegania obowiązków wynikających z RODO, a także
pośredniczenie pomiędzy przedsiębiorstwem a osobami,
których dane są przetwarzane ora organem nadzorczym.
Wszystkie zadania IOD opisane są w art. 39 RODO.
W sytuacji, gdy prowadzona jest działalność gospodarcza, w ramach której zatrudnionych jest więcej niż 250
osób konieczne jest prowadzenie rejestru czynności
przetwarzania. Rejestr czynności przetwarzania musi być
również prowadzony w innych przypadkach, w sytuacji
przetwarzania danych osobowych, które:
• może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolno-

Józefina Król-Nowinski

ści osób, których dane dotyczą;

• nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szcze-

Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW

gólne kategorie danych osobowych, o których mowa a
art. 9 ust. 1 RODO;

• dane osobowe dotyczą wyroków skazujących i naru-

szeń prawa.

Rejestr czynności przetwarzania jest dokumentem, w

Tabele do artykułu na kolejnej stronie —>
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PRACOWNICZE PLANY
KAPITAŁOWE Z PERSPEKTYWY
PRACODAWCY
W 2018 roku wprowadzono ustawę
o pracowniczych planach kapitałowych,
która ma stwarzać nowe możliwości
gromadzenia środków dla osób
zatrudnionych.
Emerytura jest świadczeniem, które ma służyć zaspokojeniu potrzeb w okresie, w którym ze względu na
wiek i proces starzenia utraciliśmy zdolność do pracy.
Wysokość tego świadczenia zależy od wielu czynników, dlatego w sposób świadomy należy podejmować
decyzje, które będą miały wpływ na wysokość przyszłych przepływów. Nowym elementem w systemie
emerytalnym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Podstawowym celem PPK jest gromadzenie oszczędności przez pracowników, ale także podniesienie
atrakcyjności polskiego rynku pracy i tworzenie narządzi motywowania pracowników. Poprzez tworzenie
oszczędności wzmacniana będzie także baza finansowania przedsiębiorstw i inwestycji w Polsce. W zamyśle PPK są także korzyści dla pracodawców, wśród których wymienić należy:

PPK to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami
oraz państwem. Poszerza on system długoterminowego oszczędzania, a wzorowany jest na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne
programy pracownicze (więcej o rozwiązaniach zagranicznych:www.mojeppk.pl/programy-oszczednosciowe-naswiecie.html).

• stworzenie dodatkowego narzędzia motywacyjnego

dla pracowników (poprzez możliwość finansowania
wpłat do PPK do 4 % wynagrodzenia), a przez to
podniesienie atrakcyjności na rynku pracy;
• wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stano-

wiące koszty uzyskania przychodu;
• wpłaty pracodawcy nie stanowiące podstawy nali-

czania składek na ZUS.
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Zgodnie z przepisami włączanie kolejnych podmiotów do
PPK będzie miało charakter stopniowy. Wprowadzanie
PPK podzielono na cztery etapy:

wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do
PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.
Do procesu wdrażania PPK firmy musza odpowiednio się
przygotować, przede wszystkim odpowiednio wcześnie
rozpocząć tworzenie PPK. Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób od początku stycznia 2020 roku musza nie
później niż 11 maja 2020 roku zapisać sowich pracowników do PPK, zatem do tego czasu muszą znaleźć partnera finansowego i stworzyć plan, a także dostosować swój
system kadrowo-płacowy.

• I etap – 1 lipca 2019 - firmy zatrudniające co najmniej

250 osób;
• II etap – 1 stycznia 2020 - firmy zatrudniające co naj-

mniej 50 osób;
• III etap – 1 lipca 2020 - firmy zatrudniające co najmniej

20 osób;
• IV etap – 1 stycznia 2021 - pozostałe podmioty zatrud-

Obecnie działa 20 instytucji obsługujących PPK (lista dostępna tutaj: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucjifinansowych.html). Warto wskazać, że PPK jest produktem wystandaryzowanym. Jednak wybierając ofertę należy porównać takie elementy jak: wynagrodzenie pobierane przez instytucję za zarządzanie PPK, czy oferowane
usługi dodatkowe. Firmy uprawnione do zarządzania PPK
muszą przestrzegać ściśle określonych zasad w dysponowaniu pieniędzmi uczestników. Najważniejszą zasadą
jest to, aby inwestycje były bezpieczne. Dodatkowo polityka inwestycyjna dostosowana musi być do wieku
uczestnika – początkowo w portfelu dominować mają
instrumenty udziałowe, a wraz ze zbliżaniem się do planowanej daty wypłaty w portfelu zwiększać się będzie
udział instrumentów dłużnych.

niające i jednostki sektora finansów publicznych.
Podmioty, które nie musza wprowadzać PPK to:
• samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednooso-

bową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób
będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK;
• osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiąza-

nym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego
podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na
przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub
dorywczą pomoc domową);
• mikroprzedsiębiorca (zatrudniający poniżej 10 osób),

któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat;

Dalsze szczegółowe informacje, w tym kalkulator wpłat
dla pracodawcy i pracownika oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć poniżej po kliknięciu w interaktywne ikony.

• pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o

PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz
nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w

KALKULATOR PRACODAWCY

KALKULATOR PRACOWNIKA

PYTANIA I ODPOWEDZI - PPK
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Dary z lasu
czyli leśne surowce niedrzewne
Drewno to pierwszy surowiec, który przychodzi na myśl
gdy zastanawiamy się nad tym co pozyskujemy z lasu.
Drewno to faktycznie główny i najbardziej dochodowy „produkt”
pochodzący z lasu, ale czy na pewno jedyny?

W Polsce pozyskiwanie leśnych surowców niedrzewnych ma bogatą historię i tradycję. Zbiór surowców w
przeszłości pozyskiwanych z lasu jest bardzo obszerny.
Patrząc wstecz należy wspomnieć o żywicowaniu, którego zaprzestano w Polsce w połowie lat 90-tych XX wieku. Pozyskanie żywicy systematycznie malało aż w końcu nasza rodzima żywica została całkowicie zastąpiona
żywicą importowaną m.in. z Chin. Za główną przyczyną
należy uznać przede wszystkim względy ekonomiczne. Z
ciekawszych i ważniejszych przykładów należy przytoczyć surowce farbiarskie (m.in. kora brzozy i dębu),
smoła (otrzymywana głównie z karpiny sosnowej), dziegieć (substancja otrzymywana podczas suchej destylacji
kory brzozowej, która ma właściwości grzybobójcze i
antyseptyczne), potaż - węglan potasu (uzyskiwany
przez ługowanie popiołu ze spalonego drewna gatunków liściastych). Przywołane przykłady pokazują, że surowce leśne towarzyszyły człowiekowi od zawsze w różnych dziedzinach życia, mimo że z czasem zmienił się
ich rodzaj i charakter. Obecnie największą popularnością cieszą się grzyby i owoce runa leśnego.

mym gruncie możemy spotkać się z definicją gospodarki
leśnej określoną w ustawie o lasach, z której czytamy,
że do zadań gospodarki leśnej zalicza się „pozyskiwanie
– z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny,
kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a
także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu;” (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444).
W Polsce surowce i produkty ubocznego użytkowania
lasu ze względu na ich pochodzenie można podzielić na
cztery grupy: użytki pochodzenia roślinnego, grzyby jadalne, użytki pochodzenia zwierzęcego oraz użytki wydobywane z ziemi. Warto wspomnieć, że obszary związane z prowadzeniem plantacji roślin użytkowych oraz
wypalanie węgla drzewnego w retortach (duże stalowe
piece służące do wypalania węgla drzewnego w warunkach leśnych) niekiedy jest włączane do ubocznego
użytkowania lasu, natomiast gospodarka łowiecka stanowi oddzielną dziedzinę gospodarki leśnej i nie włącza
się jej do ubocznego użytkowania lasu.
Wraz ze zwiększającą się świadomością społeczeństwa
na temat zdrowej i ekologicznej żywności zwiększa się
zbiór owoców leśnych, ziół oraz grzybów w polskich lasach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
tylko w 2016 roku zebrano 8801 ton owoców leśnych,
co dało wartość skupu 503 621,1 tys. zł. Co ciekawe najwięcej owoców leśnych zebrano w województwie Pomorskim i Lubelskim, natomiast najmniej w województwie Śląskim. Grzyby są chętnie zbierane i spożywanie
głównie ze względu na ich walory smakowe, a nie wartości odżywcze. Najczęściej wybieranym gatunkami
grzybów są: kurki, podgrzybki i borowiki. Łącznie w

Sama terminologia dotyczącą leśnych produktów niedrzewnych jest wyjątkowo różnorodna. Próba jej ujednolicenia została podjęta przez ekspertów Światowej
Organizacji Narodów zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 1999 roku, którzy przyjęli
definicję „leśne surowce/produkty niedrzewne to dobra
i inne korzyści biologicznego pochodzenia inne niż
drewno, pochodzące z lasu, innych terenów zadrzewionych oraz z drzew rosnących poza lasami” (Dembner,
Perlis (ed.) 1999). W zgodzie z definicją FAO na rodzi-
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2016 roku zebrano w Polsce 4698 ton grzybów leśnych, z czego
najwięcej w województwach Wielkopolskim i Pomorskim, a najmniej w województwie Śląskim. Z powyższego wynika, że największą ilością zbiorów w obu przypadkach może pochwalić się
województwo Pomorskie, zaś najmniejszą województwo Śląskie.
Trzeba jednak wiedzieć, iż informacje publikowane przez Główny
Urząd Statystyczny uwzględniają jedynie dane dotyczące skupu,
nie uwzględniają zbioru na potrzeby własne gospodarstwa domowego oraz tych pojawiających się na rynku poza kontrolą
(głównie „handel przydrożny”). Sytuacja ta prawnie została uregulowana w ustawie o lasach, w której znajduje się zapis, mający
na celu regulację zbioru płodów runa leśnego. Postępując zgodnie z nim należy podpisać umowę z nadleśnictwem w przypadku
zbioru wyżej wymienionych produktów do celów przemysłowych. Niemniej jednak w przypadku zbioru grzybów i owoców
leśnych jest to przepis niemożliwy do egzekwowania. W praktyce
korzystanie z dóbr lasu przybiera formę spontanicznego i niekontrolowanego zbieractwa. Poniżej przedstawione zostały wykresy
obrazujące opisane dane dotyczące skupu grzybów leśnych i
owoców w latach 2007- 2016.
Ryc.1. Klasyfikacja produktów i surowców ubocznego
użytkowania lasu ze względu na pochodzenie.
innymi: soki i konfitury z owoców leśnych, grzyby,
zioła oraz dziczyznę. W sprzedaży dostępne są wyłącznie polskie produkty pozyskiwane od starannie wyselekcjonowanych dostawców. Zakupów można dokonywać w sklepie internetowym wychodząc naprzeciw
nowym standardom zakupowym jak i ułatwiając zakupy konsumentom spoza Warszawy. Jak mówi sam Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny „Nowo otwarty sklep nie jest nastawiony na
wielki zysk. Ma być przede wszystkim elementem promocji produktów wytwarzanych na bazie dziczyzny.
Chcemy stworzyć modę na spożywanie zdrowej żywności z polskich lasów” .

Ryc.2. Skup owoców leśnych w latach 2007-2016
(dane GUS).

Sklep został otwarty w stolicy, która w pewien oczywisty sposób kreuje trendy, także te żywieniowe. Jednak
to obszary wiejskie są ściśle związane z pozyskaniem
leśnych surowców niedrzewnych. Taki stan rzeczy
związany jest ze zdecydowanie łatwiejszym dostępem
do obszarów leśnych często znajdujących się w bliskim
sąsiedztwie wiejskich gospodarstw domowych. Produkty z lasu wpisują się idealnie w najnowsze obowiązujące trendy żywieniowe promujące świeżą, zdrową,
jak najmniej przetworzoną i ekologiczną żywność. W

Ryc.3. Skup grzybów leśnych w latach 2007-2016
(dane GUS).
W ostatnim czasie na popularności zyskują produkty z
lasu. W ramach tej promocji Lasy Państwowe w siedzibie Dyrekcji Generalnej w Warszawie otwarły sklep
„Dobre z lasu”. Sklep posiada szeroki asortyment produktów pochodzących z lasu. Znajdziemy tam między
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nych/ relaksacyjnych a kończąc na korzyściach ekonomicznych. Las dostarcza nam wiele dobrych, zdrowych
niedrzewnych produktów, ale należy się zastanowić czy
warto zacząć wykorzystywać je na większą skalę niż dotychczas. Zapewne znajdą się i zwolennicy i przeciwnicy
większej eksploatacji produktów z lasu. Będąc w lesie
pamiętajmy o przestrzeganiu zasad prawidłowego zachowania w lesie. Ma to duże znaczenie, gdy wiemy już, że
las to też miejsce z którego otrzymujemy produkty, które
później spożywamy.

korzystania z produktów leśnych. Rosnące pozyskiwanie
surowców z lasu może istotnie przyczynić się do rozwoju
obszarów wiejskich. Z badań przeprowadzonych przez
prof. Annę Barszcz (Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie) wynika, że zbieranie grzybów i owoców leśnych, a w mniejszym stopniu roślin zielarskich może być
znaczącym źródłem dochodów. Poprawa sytuacji finansowej przejawia się na dwa sposoby. Pierwszy z nich to
wzrost dochodów ze sprzedaży dóbr z lasu, drugi poprzez
zredukowanie wydatków na żywność. Można zaobserwować więc zależność między użytkowaniem leśnych
surowców niedrzewnych a rozwojem obszarów wiejskich. Niestety pojawia się trudność z oszacowaniem
stopnia tej zależności. Trudność ta wynika z tego, że
użytkowanie leśnych surowców niedrzewnych w znacznej mierze przejawia formę niekontrolowanej eksploatacji.

Literatura:
• Barszcz A. 2005. An overview of the socio-economics of
non-wood forest products in Poland. Proceedings of a project workshop in Krakow “Non-wood forest products and
poverty mitigation: concepts, overviews and cases”. Research Notes 166, Univ. of Joensuu , Fac. of Forestry, 1–20.
• Dembner S.A., Perlis A. (ed.) 1999. Towards a harmonized
definition of non-wood forest products. Unasylva – No. 198
– Non-wood Forest Products and Income Generation. FAO
forestry. Vol. 50 1999/3.
• Główny Urząd Statystyczny. Leśnictwo 2017.
• Staniszewski P., Nowacka WL. Leśne pożytki niedrzewne
jako dziedzina nauki oraz element gospodarki leśnej. Studia
i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 2014;16
(1 [38]).
• Staniszewski P. Niedrzewne pożytki leśne w rozwoju obszarów wiejskich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 2016;18(5 [49B]).
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr
101 poz. 444).

W definicji zadań gospodarki leśnej wymienione na samym końcu, ale w ostatnich czasach coraz bardziej popularne są pozaprodukcyjne funkcje lasu, do których zaliczamy: funkcje glebochronne, wodochronne, rekreacyjne, dydaktyczne i turystyczne. Zmieniające się potrzeby
społeczne sprawiają, że coraz większe znaczenie mają
funkcje rekreacyjne i turystyczne. Ludzie poszukują
miejsc cichych i spokojnych gdzie mogą odpocząć od
miejskiego zgiełku. Współcześnie prowadzi się gospodarkę leśną zgodnie z modelem wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego ukierunkowanego na zachowanie wymogów ekologicznych, interesów ekonomicznych oraz potrzeb socjalnych społeczeństwa. Model lasu wielofunkcyjnego wpisuje się w koncepcje trwale zrównoważonego rozwoju, której próby zdefiniowania ciągle są podejmowane.

• www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/sklep-

lasow-panstwowych-otwarty).
Anna Ryczaj
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW

Podsumowując należy zauważyć, iż korzystanie z dóbr z
lasu przynosi wiele korzyści zaczynając od tych rekreacyj-
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Konopie włókniste
w polskim rolnictwie
W dobie ogólnie panującego
nurtu „eko” oraz coraz bardziej
świadomie podejmowanych
wyborów przez konsumentów,
ważne jest aby mogli oni korzystać
z naturalnych produktów rolnych
wytworzonych przez polskie rolnictwo.
Oprócz ekologicznej żywności dużym
zainteresowaniem cieszą się także
naturalne kosmetyki, ubrania czy leki.
Rolnictwo tradycyjne w Polsce oparte zazwyczaj na
płodozmianie zbożowym warto modyfikować. W tym
celu należy wyszukiwać rozmaitych nisz, dzięki którym
rolnictwo w naszym kraju będzie się prężnie rozwijało.
Rośliny włókniste są przykładem upraw zapomnianych
i usuniętych ze zmianowania, jednak zainteresowanie
nimi stale rośnie na całym świecie, przez co są to rośliny z ogromnym potencjałem. Ze względu na swoje
właściwości można je wykorzystywać prawie we
wszystkich dziedzinach. Warunki klimatyczne panujące
na obszarze Polski pozwalają na uprawę dwóch roślin
włóknistych: konopi włóknistych i lnu włóknistego.
Prowadząc uprawę konopi na cele nasienne można liczyć na wsparcie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z siedzibą w Poznaniu. Instytut po zawarciu z rolnikiem umowy kontraktacyjnej:

włókien roślinnych. Ma zwiększoną odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Całe rośliny, włókna oraz
paździerze (produkt uboczny przerobu włókna) znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym, budowlanym, włókienniczym, odzieżowym, spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym,
energetycznym, a ostatnio także medycznym. Konopie
są surowcem do wyrobu farb, lakierów, biodegradowalnych tworzyw sztucznych, cegieł, ociepleń, płyt budowlanych, wypełniaczy do kabli, wyrobów tapicerskich, mat, materiałów izolacyjnych, biomasy opałowej
oraz oleju napędowego, co jest odpowiedzią na europejską dyrektywę, która nakazuje korzystanie z biopa-

• pomaga w dokonaniu zgłoszeń urzędowych,
• dostarcza wysokiej jakości nasiona,
• zapewnia profesjonalne doradztwo,
• zapewnia wsparcie agrotechniczne w całym okresie

wegetacji,

• skupuje cały plon wg ustalonych cen.

Zastosowanie konopi włóknistych
Rośliny konopi można wykorzystywać wielorako i w
różnych ich formach. Włókno konopne jest jednym z
najbardziej wytrzymałych i odpornych spośród innych
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biopaliw wyższej generacji, jako dodatku do paliw płynnych. W przemyśle spożywczym można je zastosować
do wytwarzania oleju spożywczego oraz mleka konopnego.

dzenie działalności w zakresie skupu lub zobowiązanie
do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na określone ustawowo cele,

W rolnictwie konopie mają znaczenie chwastobójcze,
odstraszające szkodniki oraz fitoremediacyjne, nadają
się do oczyszczania gleb zdegradowanych przez przemysł wydobywczy i metalurgiczny. Wykazują pozytywny
wpływ na procesy glebotwórcze i poprawę żyzności gleby. Paździerze służą jako podłoże w uprawach szklarniowych oraz jako ściółka dla zwierząt, liście natomiast mogą posłużyć jako pasza, a nasiona jako karma dla ptaków lub składnik paszy w hodowli ryb.

których uprawa konopi może być prowadzona – sejmiki województw każdego roku określają ogólną powierzchnię i rejonizację upraw konopi włóknistych.

• dostosowania miejsca uprawy do powierzchni, na

Rośliny konopi wymagają żyznego i wilgotnego podłoża
o obojętnym odczynie ( pH 7,1-7,6), bogatego w składniki pokarmowe i próchnicę. Najlepiej sprawdzają gleby
przeznaczane pod uprawę pszenicy czy buraków. Odpowiednimi przedplonami są okopowe na oborniku, wieloletnie motylkowe i zboża. Co więcej one same stanowią dobry przedplon dla większości roślin uprawnych.
Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest wykonanie
głębokiej orki zimowej (ok.30 cm). Wiosną przygotowując glebę pod siew należy ją odpowiednio wyrównać,
aby nasiona podczas siewu zostały umieszczone na równej głębokości. Rośliny konopi nie wymagają wysokiego
nawożenia mineralnego ani ochrony chemicznej, ponieważ są konkurencyjne dla chwastów, a choroby i szkodniki (oprócz ptaków) ich nie atakują. Norma wysiewu
nasion zależy od przyszłego przeznaczenia roślin i waha
się od 10 do nawet 60 kg/ha. Do siewu używa się tylko
nasion kwalifikowanych. Stosowanie tego rodzaju materiału potwierdza się fakturą zakupu oraz etykietą na
opakowaniu z nasionami tych roślin. Dzięki głębokiemu
i dobrze uformowanemu systemowi korzeniowemu są
roślinami odpornymi na suszę i nie wymagają dodatkowego nawodnienia.

Wykorzystanie konopi na większą skalę pozwoli przybliżyć Unię Europejską, w tym także Polskę do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie ilości
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Uprawa konopi włóknistych w Polsce
Konopie włókniste zawierają śladowe ilości (mniej niż
0,2%) ∆9THC (substancja psychoaktywna), dzięki czemu
ich uprawa jest dozwolona w większości państw na
świecie. W Polsce regulowana jest ustawą z 29 lipca
2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ.U. z 2005 r.
nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Przyszli plantatorzy są
zobligowani do spełnienia kilku wymagań wynikających
z powyższej ustawy:
• posiadania zezwolenia na uprawę z właściwego dla za-

łożonej plantacji urzędu,
• zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem posiada-

jącym zezwolenie marszałka województwa na prowa-

Branża konopna stała
się czwartą najszybciej
rozwijającą się gałęzią
gospodarki światowej.

Powierzchnia upraw konopi włóknistych w Polsce (zgłoszona do dopłat) [ha]
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Minusem przy uprawie konopi na nasiona jest
sam zbiór, który musi odbywać się ręcznie lub półautomatycznie, przez co zajmuje sporo czasu. Najbardziej
efektywna metoda zbioru to ręczne ścięcie wiech i odziarnienie po dosuszeniu. Można nieco ułatwić sobie
prace używając specjalnej maszyny do ścinania wiech.
Możliwe jest również zastosowanie zbioru dwufazowego, czyli ścięcie całych roślin, dosuszenie na pokosie i
omłot kombajnem. Plon słomy konopi wahać się może
od 7-15 t/ha, plon nasion 300-1000 kg/ha. Konopie można uprawiać w systemie ciągłym, ale maksymalnie 3-4
sezony pod rząd.

Tak wysoki przychód jest wypadkową między innymi
uzyskania płatności do powierzchni uprawy konopi
włóknistych. Płatność przysługuje rolnikom, jeśli ich
działalność prowadzona jest na podstawie zezwolenia
wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy.
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha, na
gruntach kwalifikujących się do JPO, przy zastosowaniu
odpowiednich odmian. Powierzchnia kwalifikowana do
płatności nie może być większa niż ta objęta zezwoleniem.
Od 2015 r. poza płatnością do konopi włóknistych, rolnicy mogą ubiegać się też o: jednolitą płatność obszarową,
płatność za zazielenienie, płatność dodatkową oraz płatność dla młodych rolników.

Opłacalność produkcji konopi włóknistych
Uprawa rzepaku, buraków cukrowych, pszenicy czy kukurydzy w naszym kraju to już norma, ponieważ rolnicy
osiągają dzięki nim wysokie zyski, ale czy najwyższe?
Uprawa konopi włóknistych może znacznie zwiększyć
rentowność małych i średnich gospodarstw.

Dodatkowo jeżeli rolnik ma podpisana umowę kontraktacyjną z IWNiRZ może otrzymać wsparcie w wysokości
1000 zł na 1 ha uprawy konopi finansowane przez Instytut.

Z wyliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej wynika, że:

Planujesz uprawę konopi włóknistych? Poniżej dowiesz
się kto, gdzie i pod jakimi warunkami może uprawiać
konopie włókniste. Wystarczy kliknąć na obrazek:

• koszt materiałów, nawożenia, ochrony roślin, pracy
itd. wynoszą około 4840 złotych na 1 ha uprawy konopi,

• przychód z ziarna wraz z dopłatą bezpośrednią oraz
płatnością za uprawę konopi wynosi ponad 8860 złotych z 1 ha,

• oznacza to, że na 1 ha uprawy konopi rolnik może zyskać ponad 4 tys. złotych, podczas gdy przychód z
uprawy 1 ha buraków cukrowych to około 2500 zł, rzepaku 1600 zł, pszenicy ozimej 600 zł, a kukurydzy na
ziarno 100 zł.

Andżelika Wdowicz

Rok
2015
2016
2017
2018
2019

Stawka (zł/ha)
572,49
547,59
303,06
235,26
135,44

Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW

Stawki płatności bezpośrednich do konopi włóknistych na podstawie danych ARiMR

*W kalkulacji nie uwzględniono kosztów odziarnienia.
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Platforma żywnościowa SELLFOOD
– giełdowy rynek towarów rolno-spożywczych
„Platforma żywnościowa” to pionierskie rozwiązanie mające
na celu skrócenie łańcucha pośredników w obrocie towarami
rolno-spożywczymi pomiędzy rolnikiem a konsumentem.
Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu GOSPOSTRATEG. Przedsięwzięcie realizowane
będzie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego.

„Platforma żywnościowa” to elektroniczny system sprzedaży towarów rolno spożywczych, którego ideą jest
zwiększenie konkurencyjności polskich producentów rolnych na krajowym rynku, a z biegiem czasu także na europejskim i światowym. Nowa formuła obrotu ma za zadanie:

na rynku międzynarodowym,
• stworzeniem cen referencyjnych dla kontraktów dłu-

goterminowych.
Projekt składa się z 7 zadań:

1. analizy rynkowe,

• tworzyć duże, jednolite jakościo-

2. przygotowanie studium wykonalności projektu,

wo partie towarów,
• standaryzować umowy i zasady

3. pracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu,

handlowe dzięki stworzeniu
przejrzystych i korzystnych warunków handlu,

4. przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych,

• ograniczyć koszty transakcyjne

(marże dla pośredników),

5. uruchomienie programu pilotażowego,

• zminimalizować ryzyko cenowe

oraz inne zagrożenia związane z
procesem kupna lub sprzedaży.

6. działania promocyjne, informacyjne skierowane do potencjalnych
użytkowników platformy,

W przyszłości może to zaowocować:
• zwiększeniem płynności i przejrzystości rynku,

7. organizacja spotkań informacyjnych, szkoleniowych,
konferencji i seminariów.

• ustabilizowaniem cen,

Decyzję o podjęciu współpracy może podjąć każdy rolnik
(to także szansa dla małych i średnich gospodarstw, które poprzez zrzeszanie się w grupy producenckie mogą
zaistnieć na europejskim i światowym rynku). Dzięki
uczestnictwu w platformie producenci rolni mogą zawie-

• poprawą opłacalności produkcji rolnej,
• podniesieniem bezpieczeństwa obrotu towarami rolno

-spożywczymi,
• podniesieniem konkurencyjności polskich produktów
24
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Andżelika Wdowicz

kontrakty terminowe, które pozwoli im skonkretyzować
kierunek prowadzonej działalności rolniczej.

Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW

Pierwszym towarem mogącym znaleźć się fizycznie na
Giełdzie jest pszenica. Każda dostarczana partia będzie
musiała przejść badania jakościowe w laboratorium
akredytowanym przez Giełdę i następnie zostanie
umieszczona w Magazynie Autoryzowanym przez Giełdę. Kontrolę nad magazynami pełni Jednostka Kontrolno
-Autoryzacyjna. Transakcje zawarte na Giełdzie pod
względem finansowym organizuje i kontroluje Giełdowa
Izba Rozrachunkowa w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Uczestnicy niebędący Członkami Giełdy i
Izby będą mieli możliwość zawierania transakcji korzystając z usług domów maklerskich.
Magazyny Autoryzowane mają dwojakie przeznaczenie,
a co za tym idzie w każdym z nich będzie prowadzony inny system obrotu. Dla towaru składowanego w Magazynie świadczącym usługi przechowywania będzie obowiązywał system kursu jednolitego, natomiast dla nieświadczących tych usług system aukcyjny.
W przyszłości oprócz pszenicy do obrotu na Giełdzie będą wprowadzane kukurydza, rzepak, pozostałe zboża,
koncentrat jabłkowy, mleko w proszku i półtusze wieprzowe.
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Byliny w edukacji przyrodniczej

W tym ogrodzie byliny grają pierwsze skrzypce. Są bazą
wszystkich nasadzeń. Rabaty i regularne klomby pozostają dekoracyjne przez cały rok. Edukacja przyrodnicza
w Ogrodzie ziołowym Hyzop prowadzona jest od wielu
lat, dzięki bogatej kolekcji wieloletnich roślin zielnych i
krzewów owocowych. Obszar ogrodu rozciąga się wokół
dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej. Wiata z dużym
warsztatowym stołem pozwala na prowadzenie zajęć
również w trakcie niepogody. Nasadzenia dynamicznie
zmieniają się w ciągu roku, dzięki dużej ilości bylin rytmika kwitnienia rozłożona jest na cały sezon wegetacyjny.
Już od pierwszych dni marca w ogrodzie można spotkać
kwitnące krokusy, a wokół oczka wodnego kaczeńce.

szerokości geograficznej. Rośliny zmienopączkowe – geofity, to takie których części podziemne wyposażone są w
pączki odnawiające, które zimują pod ziemią, a corocznie
mogą wydawać część nadziemną. Są to rośliny zimujące
w postaci bulw, kłączy, cebul. Co często ułatwia ich rozmnażanie wegetatywne. Zajęcia prowadzone w oparciu
o robienie nowych sadzonek czy o przygotowanie rozsady cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród
zapalonych działkowców. Zatem oferta edukacyjna z wykorzystaniem bylin może cieszyć się zainteresowaniem
również bardziej doświadczonych ogrodników.

Profil oferty przygotowany jest pod grupy zorganizowane. Gospodarze najchętniej przyjmują uczniów szkół
podstawowych. To dla nich w ofercie znajdziemy takie
zajęcia jak: Poznajmy przyrodę wokół nas. Co to są warzywa, owoce, zioła? Magia smaków, zapachów i barw.
Zaczarowany ogród. Co z ciebie za ziółko? Co z tobą zrobić ziółko? Zioła w rolnictwie ekologicznym. Ziółka i
pszczółka. Tematyka warsztatów obejmuje całościowo
edukacje przyrodnicza jaką można prowadzić na bazie
czynnego gospodarstwa rolnego z dbałością o bioróżnorodność. Ponieważ byliny będące roślinami ziemnopączkowymi doskonale oddają rytmikę zmian pór roku w tej

Malwina Kamińska

Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW
Wystarczy kliknąć:
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ROSA CANINA - HISTORIA DZIKIEJ RÓŻY

Pochodzące z łaciny słowo rosarium, nadało znaczenie
założeniom ogrodowym o szczególnym charakterze,
ogrodom takim, w których prym wiodą róże, miejscom
gdzie istnieje możliwość bliskiego poznania osobliwości
tych roślin.
Na jego formę składa się zazwyczaj geometryczny, prostolinijny zespół rabat, a dynamika kwitnienia oraz barwy kwiatów róż tworzą harmonijną całość. Wobec
ogromnej liczby odmian tych krzewów oraz ich różnorodności dotyczącej pokroju - form krzewiastych, pnących czy piennych - różanka jest miejscem, które służy
eksponowaniu kolekcji róż. A umieszczone w przestrzeni
ogrodu pomiędzy rabatami altany, trejaże, pergole stanowią konstrukcję, na których prowadzone są róże pnące. Elementy architektury tworzą również kolejne wnętrza ogrodowe, dzięki którym obfitość historii związana z
uprawą tego gatunku jest zawarta w obrębie rabat, na
których znaleźć można róże związane wspólnym pochodzeniem. W bogatej historii ogrodnictwa, róże, jako jedyne od wieków uprawiane są w wyspecjalizowanych
ogrodach, w ogrodach różanych. Zakładanie ogrodu różanego najlepiej zaplanować na jesień, kiedy w ofercie
szkółkarzy znajdziemy szeroki wybór odmian sprzedawanych z tzw. gołym korzeniem. Są to krzewy kopane z
gruntu z odsłoniętym systemem korzeniowym, które
najlepiej przyjmują się w nowym miejscu o tej porze roku, a ich cena jednostkowa nie jest wysoka.
Jej synonimiczne nazwy to: Rosa corymbifera, Rosa dumetorum,
Patrząc na roślinę, której pięknem zachwycano się już w
róża psia, szypszyna, dzika róża.
czasach poprzedzających erą chrześcijańską, jak i Imperium Rzymskie, warto zastanowić się nad jej fenomenem.
Występowanie w obrzędach rytualnych czy religijnych, poezji, malarstwie, muzyce oraz legendzie wskazuje na niezwykle trwałą obecność róży w kulturze, która trwa już kilka tysięcy lat. Właściwości lecznicze owoców dzikiej róży cenione
są przez zielarzy i farmaceutów od wieków. Ogrodnicy z kolei doceniając wytworne piękno i urok róż, uprawiają je nieprzerwanie, a ich sława nie gaśnie w obliczu zmian cywilizacyjnych.
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Róże tworzą historię uprawy roślin ozdobnych. Prawdopodobnie po raz pierwszy, jako roślinę ogrodową zastosowano
je w Chinach już ponad 3000 lat temu. Najstarsze przedstawienie ilustracyjne róży, odnaleźć można w zbiorach Muzeum
Archeologicznego w Heraklionie na Krecie. „Fresk z niebieskim ptakiem” powstały około 1500 roku p.n.e. pochodzi z
pałacu Knossos i świadczy o rozwiniętej kulturze ogrodniczej
wokół tej i innych roślin ozdobnych już w Starożytnej Persji.
Przedstawia on ptaka na skale w otoczeniu dzikich róż, szałwii, irysów oraz lilii.
Wraz z każdą kolejną epoką historyczną można zauważyć
nowe gatunki roślin wprowadzanych do uprawy. Przypuszcza
się, że róże były jednymi z pierwszych roślin, które uprawiano
zarówno w celu użytkowym i jednocześnie ozdobnym. W
starożytnych kręgach kulturowych cywilizacji Sumerów, Egiptu czy świata, o którym mówią księgi Starego Testamentu
umiejętność uprawy ziemi odegrała znaczącą rolę w rozwoju i
kształtowaniu państwowości. W kulturze antycznej Grecji i
Rzymu płatki róż towarzyszyły ważnym ceremoniom oraz
świętom. Podkreślały rangę wydarzeń politycznych, stały się
nieodzownym elementem wystąpień publicznych. Już w tych
czasach róże uprawiano także na plantacjach, aby pozyskać
wodę różaną, znajdującą zastosowanie w słynnych termach
rzymskich.
Z kolei na przełomie wieków Bronisław Gałczyński (18461918), doktor filozofii, wspaniały ogrodnik, popularyzator
nauki, pedagog, z którego dzieł w dziedzinie ogrodnictwa
emanowało umiłowanie drzew i kwiatów, można poczuć i
zrozumieć, czym dla zafascynowanego człowieka naturą jest
uprawa róż. Wydana własnym sumptem w Piasecznie pod
Warszawą w 1927 roku książka pod tytułem „Róże w ogrodzie jako najpiękniejsza i najbardziej ekonomiczna ozdoba.
Ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” jest arcydziełem.
Poniżej znajduje się fragment tej publikacji, który umożliwia
zetknięcie się w sposób szczególny z historią ogrodnictwa.
„Według pewnej pięknej legendy Ewa, uchodząc z raju, zabrała ze sobą wielki pęk róż. Róże te były pełne i skończenie
piękne – były pod każdym względem doskonałe. Otóż, jak
wiadomo, po wygnaniu z raju, Adam i Ewa długo błądzili
wśród wichury i burzy. Ten wicher i ten deszcz zniszczył rajskie róże: poobrywał im płatki, tak, iż zostało na każdej róży
tylko po pięć najmniejszych płatków. Dlatego ludzkość, od
chwili jak zaczęła pracować, znała już tylko tę obdartą, dziką,
pięciopłatkową różę. Pozostało jednak w
ludzkości wspomnienie o cudnych rajskich różach.
Zrozumiała też ludzkość, że praca, która była przekleństwem, była też i odkupieniem i jedną drogą do częściowego
choćby odzyskania komfortu, jaki w raju panował.
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Więc zaczęła pracować długo i wytrwale nie tylko nad zbożem, żeby dawało więcej ziarna, ale i nad różą, żeby była
piękniejsza i coraz bardziej podobna do tych róż, jakie były w
raju. Co, byłoby wcieleniem wspomnienia o różach, które
kwitły w ogrodzie Adama i Ewy”.
Rosa canina - róża o kwiecie promienistym i pięciokrotnym
Jeden z najpowszechniej występujących gatunków róży na
terenie Polski i niemal całej Europy. Spotykany na przydrożach, słonecznych zboczach, obrzeżach lasów, w zaroślach czy
zadrzewieniach śródpolnych. Jest rośliną niewymagającą, co
do warunków glebowych, będzie z powodzeniem rosła również na glebach mniej zasobnych w materię organiczną.
Krzew ten charakteryzuje się wysoką odpornością na ujemne
temperatury, w okresie zimowym nie wymaga okrywania.
Z racji na te cechy wykorzystywana jest w szkółkarstwie ozdobnym, jako podkładka – roślina, na której systemie korzeniowym rozwija się inna róża, tworząc tym samym krzew o
nowych cechach. Róża dzika jest dużym krzewem o nieregularnym pokroju, nierzadko przekraczającym dwa metry wysokości, o pędach wygiętych łukowato, zaopatrzonych w mocne, hakowate kolce. Jest łatwa w uprawie, nie wymaga regularnych cięć. Warto jedynie, co kilka lat wykonać cięcie odmładzające. Najbujniej rośnie na stanowiskach w pełni nasłonecznionych, ale będzie tolerować również miejsca lekko
zacienione. Kwiaty o barwie różowej lub białej pojawiają się
w czerwcu, a piękne, jadalne i bogate w wartości odżywcze
owoce pomiędzy późnym latem w sierpniu, a początkiem
jesieni we wrześniu. Owoc róży jest składnikiem wielu ziołowych mieszanek witaminowych, również, jako surowiec jednorodny służy do sporządzania naparów, nalewek czy konfitur.

Malwina Kamińska
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR/O KRAKÓW

RÓŻNOŚCI

PLACEK
Z
OWOCAMI RÓŻY

Na ciasto: 0,25 kg mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 15 dag masła, 1 żółtko
z dużego jaja, 3 dag miałkiego brązowego cukru trzcinowego, szczypta soli, odrobina wody.
Na nadzienie: 0,5 kg owoców dzikiej róży, po 6 dag miałkiego brązowego cukru,
miodu, kandyzowanego imbiru, 1 łyżeczka mielonego cynamonu. Do posypania
cukier, zmielona gałka muszkatołowa.
Przesiać mąkę, proszek, cukier i sól, dodać zimne posiekane masło i ucierać lekko
palcami, aż mieszanka zacznie przypominać duże okruchy świeżego chleba. Dodać
żółtko i tyle wody, by ciasto było trochę za suche. Zagnieść je szybko, zwinąć
i ochłodzić w lodówce przez godzinę. Umyte owoce przeciąć na pół i oczyścić z nasion i włosków, dobrze odsączyć. Rozwałkować ciasto i wyłożyć nim okrągłą formę.
Owoce zmieszać z cukrem, miodem, cynamonem, posiekanym imbirem, a następnie
poukładać na cieście. Rozwałkować okrawki ciasta i udekorować nimi górę placka,
który posypać cukrem oraz gałką. Piec placek w piekarniku nagrzanym do 180⁰C,
przez około pół godziny, do chwili aż wierzch ładnie się zrumieni.
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