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Szanowni Państwo,
zbliża się koniec 2013 roku. Dla Ministerstwa, którym kieruję, był to rok bardzo intensywnej pracy. W krajach członkowskich UE, także i w Polsce, trwały równolegle z procesem uzgadniania pakietu legislacyjnego
WPR po 2013 roku, prace związane z przygotowaniem „Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020”.
W kwietniu br. opracowany został w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wstępny Zarys Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. W oparciu o propozycje i uwagi, zgłoszone do tego dokumentu przez rolników, partnerów społecznych i gospodarczych oraz samorządy, w ramach szerokich konsultacji społecznych, opracowany został pod koniec lipca br. „Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Projekt Programu został poddany szerokiej ocenie społecznej w konsultacjach zakończonych 15 września
br. W następnym etapie przewiduje się przygotowanie II projektu PROW 2014–2020 i przeprowadzenie konsultacji, w tym regionalnych w 16 województwach. Po zakończeniu konsultacji i opracowaniu „Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, program zostanie przedłożony do rozpatrzenia Radzie
Ministrów. Po akceptacji rozpoczęte zostaną negocjacje z Komisją Europejską o jego przyjęcie.
Celem polityki prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest między innymi dalsza poprawa konkurencyjności całego sektora rolnego, ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie zmianom
klimatu, a także wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich. Cel ten znajduje również odzwierciedlenie w opracowanym projekcie PROW 2014–2020.
W Programie przewidujemy dalsze dofinansowanie modernizacji gospodarstw, pomoc małym gospodarstwom, młodym rolnikom oraz podmiotom przetwórstwa rolno-spożywczego. Istotne znaczenie będzie
miało wsparcie działań w zakresie wzrostu innowacyjności, doradztwa i transferu wiedzy. Chcemy także
aktywniej wspierać współpracę między podmiotami sektora rolno-spożywczego, w tym tworzenie grup producentów i wzrost efektywności łańcucha żywnościowego. Kontynuowane będzie finansowanie programu
Leader oraz działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, odnowy wsi, zachowania i ochrony dziedzictwa
kulturowego.
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia pragnę złożyć życzenia wszystkim rolnikom,
pracownikom przedsiębiorstw i instytucji działających w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz ich rodzinom, zdrowych, radosnych i pogodnych świąt oraz przyjemnego odpoczynku w gronie najbliższej rodziny.
Życzę wszystkim także dużo zdrowia i pomyślności oraz szczęścia w nadchodzącym nowym roku.
Jednocześnie zachęcam Państwa do lektury Biuletynu KSOW i zapoznania się z interesującymi artykułami problemowymi, w tym między innymi na temat innowacyjnego modelu kształcenia dla rolnictwa oraz
wpływu eksportu na rozwój produkcji zwierzęcej w ostatniej dekadzie. Szczególnie polecam Państwu także
relacje sekretariatów regionalnych o prowadzonych działaniach w ramach KSOW, w tym między innymi
z organizowanych różnorodnych bardzo ciekawych imprez, kultywujących ochronę dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz zachowania tradycji lokalnych poszczególnych regionów.
Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Sukcesy i problemy w polskim
eksporcie oraz produkcji mięsa
czerwonego – część 2
Przyglądając się statystykom polskiego handlu
zagranicznego począwszy od 2003 r., można stwierdzić, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
dało początek gwałtownemu wzrostowi sprzedaży
mięsa wołowego do Wspólnoty. Osłabło natomiast
początkowo zainteresowanie wywozem tego gatunku mięsa do krajów trzecich. Tym samym można powiedzieć, że swoboda działania i konkurencja, którą
przyniósł wspólny rynek, nie wpłynęły negatywnie
na polskich producentów wołowiny, a wręcz przeciwnie, otworzyły przed nimi nowe możliwości. Znaczenie handlu wołowiną w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych ogółem jest spore, bowiem
zwiększyło się ono z 2% w 2003 r. do 5% w 2012 r.
Udział handlu wołowiną w eksporcie towarów mięsnych ogółem wzrósł z około 8% w 2003 r. do średniego poziomu 24% w ostatnich pięciu latach.
Trzeba podkreślić, że członkostwo Polski w Unii
zaowocowało przede wszystkim wzrostem eksportu naszej wołowiny do „starych” członków Wspólnoty. W pierwszych dwóch latach po akcesji roczna dynamika wzrostu eksportu mięsa wołowego
(w ujęciu ilościowym) z Polski do UE-15 była bardzo
duża, wynosząc odpowiednio +72% w 2005 r. oraz
+54% w 2006 r. W następnych trzech latach dynamika wzrostu eksportu polskiej wołowiny w tym kierunku rosła w tempie 13–15%, by w końcu obniżyć
się do 3% w 2010 r., a w 2011 r. zanotować spadek na
poziomie – 21%. W 2012 r. eksport wołowiny z naszego kraju do UE-15 ponownie zanotował wzrost
wynoszący +13%. Godny zauważenia jest także
fakt, że w tym czasie szybciej niż wolumen ekspor-
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tu, rosła wartość sprzedaży. W pierwszych dwóch
latach po akcesji dynamika wzrostu kształtowała
się na poziomie odpowiednio +108% oraz +60%.
W następnych czterech latach obniżyła się do średniego poziomu +14%, by ostatecznie zanotować
w 2011 r. spadek wynoszący ponad 9%. W 2012 r.
wartość eksportowanej wołowiny do „starych” krajów Wspólnoty wzrosła ponownie o 23%.
Przez pierwsze dziewięć lat od akcesji udział „starych” krajów UE w polskim eksporcie wołowiny do
całej Wspólnoty kształtował się na poziomie 90–96%,
reszta przypadała na nowe kraje Unii. Do UE Polska
eksportuje przede wszystkim świeże lub chłodzone
mięso wołowe. Jeśli przyjrzeć się strukturze polskiego eksportu wołowiny do „starych” krajów Wspólnoty, okazuje się, że mięso trafia przede wszystkim
do Niemiec, Holandii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Danii. Wysyłki wołowiny do nowych członków
Wspólnoty kierowane są natomiast do Czech, Słowacji i na Węgry. Przy okazji należy zaznaczyć, że
całościowy bilans handlu mięsem wołowym z krajami Unii Europejskiej utrzymuje się (w odróżnieniu
od handlu wieprzowiną) na dodatnim poziomie od
początku członkostwa Polski w strukturach Wspólnoty. Dzieje się tak dzięki wysokiemu poziomowi
eksportu i niskiemu wzrostowi przywozu wołowiny
do Polski z innych krajów Wspólnoty. Wśród krajów
spoza Wspólnoty najważniejszą grupą państw sprowadzających ten gatunek mięsa z Polski są kraje WNP
(w tym głównie Rosja). W ostatnich trzech latach, ze
względu na otwarcie rynku tureckiego (redukcja stawek celnych) na eksport mięsa z krajów Wspólnoty,
zima 4/2013
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Eksport mięsa wołowego z Polski w latach 2003–2012
towar i kierunek eksportu

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

tys. ton
mięso wołowe

44,1

67,1

115,4

154,7

172,0

204,6

231,9

273,5

266,0

261,0

19,6

51,8

89,1

137,6

154,9

177,55

200,48

207,29

163,62

185,13

1,3

1,9

9,9

8,9

8,4

12,3

16,1

15,9

14,3

12,7

    --     --     --

   --

2,3

3,0

5,2

5,0

2,8

2,3

11,8

10,1

45,2

85,3

60,9

0,1

23,5

61,6

36,7

w tym do:
UE-15
UE-10
UE-2
kraje trzecie
Turcja

23,1
  --

13,4
--

16,3
  --

8,2
  --

6,3
  --

  --

mln EUR
mięso wołowe

63,0

122,3

260,8

381,9

411,8

568,3

602,2

742,5

807,3

851,8

UE-15

38,3

103,2

214,3

342,3

375,2

498,0

519,7

557,3

504,93

620,67

UE-10

1,5

3,7

21,3

27,2

23,2

38,7

48,7

51,2

48,9

46,9

w tym do:

UE-2
kraje trzecie
Turcja

  --

--

--

--

4,4

7,2

11,3

10,7

6,9

5,9

23,2

15,4

25,2

12,4

8,9

24,5

22,48

123,23

246,55

178,25

--

--

--

--

0,4

72,8

175,68

101,42

--

--

UE-15 – „stare" kraje Wspólnoty, UE-10 – nowe kraje przyjęte do Wspólnoty od 1 maja 2004 roku,
UE-2 – nowe kraje przyjęte do Wspólnoty od 1 stycznia 2007 roku

wzrosło znaczenie tego kierunku handlu dla eksporterów z Polski. Zwiększenie sprzedaży na rynek turecki pomogło w utrzymaniu eksportu mięsa wołowego
na wysokim poziomie w momencie, gdy osłabł nieco
handel z krajami UE. Z pewnością na dywersyfikację
eksportu mięsa wołowego z Polski niezbyt korzystnie
wpłynęła redukcja do zera refundacji w sektorze mięsa oraz żywca wołowego, na którą zdecydowała się
Unia we wrześniu 2012 r. Trzeba jednak zaznaczyć,
że Bruksela rozpoczęła stopniowy proces obniżania
stawek refundacji w eksporcie żywca i mięsa wołowego od połowy 2005 r., czyli stosunkowo niedługo
po przystąpieniu Polski do Wspólnoty. Dopłaty do
wywozu wołowiny były pewnym uzupełnieniem cen
otrzymywanych przez przedsiębiorców oraz formą
wsparcia pozwalającego na zróżnicowanie odbiorców oraz oferowanych produktów. Refundacje były
także formą promocji, przyczyniającą się do zwiększenia wiarygodności polskich przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych. Przedsiębiorca, aby uzyskać
www.ksow.gov.pl

refundację, musiał bowiem spełniać odpowiednie
wymagania jakościowe ustanowione przez Unię.
Efektem przystąpienia Polski do Wspólnoty stało
się zahamowanie systematycznego spadku pogłowia bydła w naszym kraju. Począwszy od połowy
lat 70. XX w. pogłowie bydła w Polsce systematycznie spadało, z blisko 13,3 mln sztuk do 5,3 mln sztuk
w grudniu 2004 r., co plasowało nasz kraj na siódmym
miejscu wśród krajów UE. Dopiero po wstąpieniu do
Wspólnoty nastąpił niewielki, ale jednak, wzrost pogłowia (w grudniu 2012 r. wynosiło 5,5 mln sztuk). Był
to efekt zmiany sytuacji na rynku wołowiny i cielęciny
na przestrzeni kilku lat, korzystnej dla polskich producentów. Średnioroczna cena skupu bydła ogółem
w Polsce w 2005 r. osiągnęła poziom 4,07 zł/kg wobec 3,45 zł/kg w 2004 r. W latach poprzedzających akcesję Polski do Unii średnioroczne ceny bydła rzeźnego w naszym kraju nie przekraczały poziomu 3 zł/kg.
W 2005 r. średnioroczna cena młodego bydła rzeźneBiuletyn KSOW
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go w Polsce osiągnęła poziom 4,37 zł/kg wobec 3,76
zł/kg w 2004 r. W latach przed przystąpieniem Polski
do Wspólnoty średnioroczne ceny młodego bydła na
naszym rynku tylko nieznacznie przekraczały poziom
3 zł/kg. Ponadto, od początku polskiego członkostwa
w Unii średnioroczne ceny skupu bydła w naszym
kraju kształtują się na wyższym poziomie w porównaniu z cenami skupu wieprzowiny.
Trzeba jednak podkreślić, że po prawie dziesięciu
latach od wejścia Polski do UE nie doszło do szybkiego rozwoju produkcji wołowiny w Polsce. Polska produkuje co roku około 400 tys. ton wołowiny, z tego
prawie 70% wysyłane jest za granicę. Hodowlę bydła
rozpoczyna jednak niewielu rolników, a większość

krajowej produkcji ma zbyt niską jakość, co może
skutkować w przyszłości (mimo niskiej ceny mięsa)
przegrywaniem rywalizacji o unijne półki. Na droższy chów ras mięsnych decydują się nieliczni polscy
producenci, bo nakłady, które trzeba ponieść na założenie i utrzymanie stada, są zbyt wysokie. Należy
zaznaczyć, że Polska nadal dysponuje niewykorzystanym potencjałem produkcyjnym w sektorze wołowiny i cielęciny dającym szansę na zaistnienie z dobrą
jakościowo produkcją na rynku europejskim. Jaskółką zmian jest tutaj wysokogatunkowa krajowa wołowina z certyfikatem QMP (Quality Meat Program),
uznanym decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi za pierwszy polski system jakości mięsa woło-

Eksport przetworów mięsnych z Polski, w tys. ton
2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

35,7

46,4

58,9

77,6

111,4

126,6

139,4

170,5

190,2

209,3

UE-15/25/27

14,4

26,4

38,9

58,5

94,0

109,4

123,6

151,2

169,4

183,6

poza UE

21,3

20,0

20,0

19,1

17,4

17,1

15,8

19,3

20,8

25,7

USA
kraje WNP
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2004

ogółem

Biuletyn KSOW

6,9

7,6

7,8

7,6

9,5

8,6

8,0

8,2

7,7

8,0

10,9

11,4

10,9

10,0

7,0

7,4

6,1

9,0

10,8

14,6
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Handel żywymi zwierzętami, w mln EUR
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

eksport
ogółem

151,0

221,1

287,8

346,9

261,3

230,7

267,4

207,2

185,8

196,7

bydło

96,0

149,7

194,0

210,1

144,3

111,4

139,1

105,8

98,9

95,6

świnie

2,5

13,9

29,3

73,2

54,3

57,6

60,0

39,0

20,3

24,4

konie

37,3

38,3

38,1

35,0

31,4

27,7

25,9

23,0

22,6

20,6

inne

15,2

19,3

26,4

28,6

31,3

34,0

42,3

39,4

44,0

56,2

38,6

66,1

95,1

83,74

118,55

170,0

210,5

202,5

279,3

433,8

bydło

8,1

13,8

22,1

16,0

20,3

12,6

8,6

15,7

20,0

28,2

świnie

0,6

18,3

31,2

16,9

24,2

89,8

142,5

116,9

163,1

307,1

import
ogółem

konie

3,7

3,5

2,1

2,6

4,5

3,8

0,8

1,6

1,5

3,6

inne

26,3

30,5

39,8

48,2

69,5

63,8

58,6

68,2

94,7

94,9

saldo

112,4

154,9

192,7

263,1

142,7

60,7

56,9

4,8

-93,6

-237,1

wego. System ten został także zaakceptowany przez
Komisję Europejską. Zarówno obecny, jak i przewidywany bilans unijnego rynku wołowiny i cielęciny
wskazuje, że istnieją możliwości rozwoju sprzedaży
tego gatunku mięsa we Wspólnocie. Mimo znaczącej produkcji własnej, Unia cierpi na niedobór wołowiny i cielęciny. Trzeba także zauważyć, że spożycie
wołowiny i cielęciny przypadające na jedną osobę
w „starej” Unii jest cztery razy większe niż w Polsce
(4 kg/osobę). Atrakcyjności polskiej wołowinie dodaje fakt, iż chów zwierząt, w tym bydła, w większości
odbywa się z wykorzystaniem pokarmu roślinnego,
a nie odzwierzęcych pasz przemysłowych w postaci
mączek, niosących zagrożenie chorobą wściekłych
krów (BSE).
Udział eksportu przetworów mięsnych (wartościowo) w handlu ogółem towarami mięsnymi kształtuje się względnie na tym samym poziomie, wynosząc średnio 16% w ostatnich pięciu latach. Udział
eksportu przetworów (wartościowo) w handlu ogółem towarami rolnymi oscyluje od 2003 r. na poziomie
2–3%. Od przystąpienia Polski do Wspólnoty zwiększał się eksport przetworów mięsnych kierowanych
przede wszystkim do państw UE, przy równoczesnym
www.ksow.gov.pl

osłabieniu sprzedaży tych towarów do pozostałych
krajów. Jeszcze w 2003 roku udział krajów spoza
Unii w polskim eksporcie przetworów mięsnych wynosił około 60%, a w ostatnich kilku latach spadł do
11–12%. Największą grupą krajów spoza Unii, do której trafiają polskie przetwory mięsne, są kraje WNP.
Udział tych odbiorców w eksporcie przetworów mięsnych ogółem z Polski zmniejszył się jednak z 31%
w 2003 r. do średnio 6% w ostatnich pięciu latach. Jeśli spojrzeć na strukturę handlu polskimi kiełbasami,
okazuje się, że ich głównym odbiorcą są kraje „starej”
UE. Ich udział w polskim handlu kiełbasami kształtuje
się na poziomie 55–60%, pozostała część przypada
na nowe kraje Wspólnoty. Spośród „starych” krajów
UE najwięcej polskich kiełbas trafia do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Irlandii. Największymi odbiorcami tych towarów z Polski wśród nowych krajów
Wspólnoty są: Litwa, Słowacja, Czechy i Węgry. Wzrostowa tendencja eksportu kiełbas z Polski dotyczy zarówno „starych”, jak i nowych krajów Wspólnoty.
Bilans handlu żywymi zwierzętami utrzymywał
się na dodatnim pułapie aż do 2010 r., by w następnych dwóch latach kształtować się już na ujemnym
poziomie. Negatywny wpływ na saldo w tej grupie
Biuletyn KSOW
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Eksport żywca wołowego z Polski w latach 2003–2012
towar i kierunek eksportu

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

tys. sztuk
bydło ogółem

560,0

918,5

727,9

738,5

547,2

438,3

589,1

405,9

344,6

296,0
249,09

w tym do:
UE-15

393,5

792,8

627,9

670,7

479,9

369,4

520,0

344,1

279,37

UE-10

5,0

4,6

6,0

6,1

4,0

7,0

8,0

14,0

16,9

8,6

UE-2

--

--

--

--

0,0

0,4

0,1

0,3

0,2

0,0

kraje trzecie

161,5

121,1

94,0

61,8

63,2

61,6

61,0

47,5

48,2

38,3

98,9

95,6
66,9

mln EUR
bydło ogółem

96,0

149,7

194,0

210,1

144,3

111,4

139,1

105,8

w tym do:
UE-15

66,9

122,3

165,1

191,1

126,1

88,2

117,4

84,1

69,1

UE-10

1,3

1,6

2,2

3,5

1,8

4,5

4,2

8,7

12,5

6,9

UE-2

--

--

--

--

0,0

0,2

0,0

0,0

0,1

0,0

kraje trzecie

27,8

25,8

26,8

15,6

16,4

18,5

17,4

12,9

17,298

21,806

UE-15 – „stare" kraje Wspólnoty, UE-10 – nowe kraje przyjęte do Wspólnoty od 1 maja 2004 roku,
UE-2 – nowe kraje przyjęte do Wspólnoty od 1 stycznia 2007 roku

towarowej miał rosnący od kilku lat import żywca
wieprzowego, głównie do szybkiego odchowania
i sprzedaży. Stąd Polska z dużego producenta prosiąt, stała się importerem świń, co z kolei negatywnie wpływa na sektor wieprzowiny w naszym kraju.
Decydującą rolę po stronie eksportu żywymi zwierzętami odgrywa wywóz żywca wołowego. Udział
tych zwierząt w handlu żywcem kształtuje się na
poziomie powyżej 50% od początku członkostwa
naszego kraju w Unii Europejskiej.
Członkostwo Polski w Unii przyniosło wzrost
eksportu bydła z naszego kraju do „starych” członków Wspólnoty. W ostatnich dziewięciu latach
udział tych krajów w polskim handlu żywcem wołowym kształtował się na średnim poziomie 84%.
Bydło z Polski trafiało przede wszystkim do pięciu krajów, tj. do Włoch, Holandii, Hiszpanii, Belgii
i Niemiec. Od 2004 roku, kiedy to eksport wyniósł
ogółem aż 918 tys. sztuk bydła, nastąpiły zmiany.
Odnotowano spadek eksportu tych zwierząt, co
było efektem zmian we Wspólnej Polityce Rolnej
Wspólnoty. Bruksela zaczęła odchodzić od powiązania dopłat bezpośrednich z produkcją, i przestały obowiązywać dopłaty do pogłowia. To wpły-
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nęło na zmniejszenie zainteresowania farmerów
z Zachodu zakupem bydła w Polsce. Znaczenie
handlu żywymi zwierzętami w polskim handlu towarami mięsnymi zmniejszyło się z ponad 20% na
początku polskiego członkostwa w Unii, do 5–6%
w ostatnich dwóch latach. Udział eksportu żywca
w całym handlu rolno-spożywczym obniżył się
z 4% w 2003 r. do około 1% w 2012 r.
Trzeba podkreślić, że w ostatnich dziewięciu latach eksport towarów mięsnych zajmował znaczące
(i coraz istotniejsze) miejsce w polskim handlu ogółem towarami rolno-spożywczymi. Pomimo wielu
problemów w poszczególnych sektorach produkcji,
w tym także na poziomie przetwórstwa, branża mięsna dość dobrze poradziła sobie na rynku wspólnotowym. Oczywiście są trudności mające często swoje źródło w przeszłości, co tylko świadczy o tym, że
proces zmian w tej części przemysłu spożywczego
nie jest zakończony, aby mógł on w pełni konkurować, nie tylko na rynku europejskim, ale również na
innych rynkach światowych.
Paweł Kostrzyński
FAMMU/FAPA
zima 4/2013
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Grupy producenckie w Polsce –
obecne i planowane wsparcie
W Polsce po 24 latach transformacji gospodarczej
mamy bardzo zróżnicowany charakter gospodarstw
rolnych. Zdecydowana większość to tradycyjne gospodarstwa wielokierunkowe, bardzo rozdrobnione.
Jedynie 1% gospodarstw stanowią gospodarstwa
o dużym potencjale produkcji rolnej, porównując wielkość gospodarstw krajowych z gospodarstwami rolników z krajów Zachodniej Europy. Chcąc utrzymać potencjał produkcji rolnej naszego kraju, niezbędne jest
powszechne organizowanie się gospodarcze polskich
rolników. Obecnie znacznie zwiększyła się świadomość
rolników co do konieczności organizowania się. Znacząco wzrosła też akceptacja formy spółdzielni, które
tworzone są głównie dla korzyści ich członków. W krajach „UE-15” grupy producentów – spółdzielnie branżowe, są podstawowym ogniwem struktury zorganizowanego rynku produktów rolnych, utworzonego
z udziałem producentów. Grupy te zrzeszając się w krajowych i regionalnych spółdzielczych związkach branżowych posiadają średnio ponad 65% udział w sprzedaży hurtowej produktów rolnych oraz ich przetwórstwie
i marketingu. Dzięki temu producenci przejmują część
wartości dodanej, jaka powstaje na kolejnych etapach
obrotu, przetwórstwa i handlu produktami rolnymi.

Ile jest grup producentów rolnych
w Polsce?
W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba grup
w naszym kraju. Według danych MRiRW na 22 sierpnia
2013 r. w Polsce działało 1200 grup producentów rolnych (GPR), zrzeszających blisko 27 tys. producentów
rolnych, w tym blisko 11 tys. producentów liści tytoniu. Równolegle działa 227 wstępnie uznanych grup
i 100 uznanych organizacji producentów owoców i
warzyw, zrzeszających łącznie ponad 7 tys. członków
www.ksow.gov.pl

(grupy owocowo-warzywne posiadają odrębny system tworzenia i wsparcia). Biorąc pod uwagę liczbę
członków grup należy stwierdzić, że potencjał do
dalszego tworzenia GPR w Polsce jest bardzo duży.
Proces ten prawdopodobnie nabierać będzie tempa,
z uwagi na coraz większą potrzebę związania produkcji z rynkiem. Grupy producentów rolnych są najczęściej zakładane przez producentów ziarna zbóż
i nasion roślin oleistych, świń oraz drobiu. Obecnie działa 296 grup producentów ziarna zbóż
i nasion roślin oleistych, 257 grup producentów świń,
225 drobiu, 91 ziarna zbóż. Grup producentów mleka
jest 97, nasion roślin oleistych – 62, bydła – 48, ziemniaków – 31 grup. W pozostałych branżach poziom
zorganizowania jest niski. Najwięcej GPR powstało
w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, a najmniej w świętokrzyskim i małopolskim.

Dotychczasowe wsparcie grup
producentów rolnych w Polsce oraz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Głównym wsparciem tworzenia GPR była pięcioletnia ryczałtowa pomoc finansowa. Do czasu
wejścia Polski do UE wypłacana była ona z budżetu krajowego, natomiast po akcesji, grupy ujęte
w rejestrach, prowadzonych przez marszałków województw, mogły korzystać ze wsparcia w ramach
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 oraz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w ramach działania „Grupy producentów rolnych”.
Obecnie w ramach PROW 2007-2013, pomoc realizowana jest w formie rocznych płatności przez
okres pierwszych 5 lat działalności grupy. Wysokość
płatności zależy od wartości netto sprzedanych
produktów wyprodukowanych w gospodarstwach
Biuletyn KSOW
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Tabela nr 1.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Pomoc od wartości sprzedaży do
Pomoc od wartości sprzedaży
równowartości
powyżej równowartości
w PLN 1 mln EURO (%)
w PLN 1 mln EURO (%)
pierwszy
5,0
2,5
drugi
5,0
2,5
trzeci
4,0
2,0
czwarty
3,0
1,5
piąty
2,0
1,5
Maksymalna kwota pomocy ryczałtowej, jaką grupa może uzyskać

Rok działania

Maksymalna roczna kwota
pomocy
(w tys. EURO)
100
100
80
60
50
390

Źródło: Opracowano na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

członków danej grupy. Wielkość wsparcia przedstawia poniższa tabela nr 1:
W pierwszym roku działalności, grupy mogą
ubiegać się o tzw. wyprzedające finansowanie, do
50 tys. zł. Zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w nowych państwach członkowskich, w tym
w Polsce, grupy producentów otrzymują wsparcie
na ułatwienie tworzenia i działalność administracyjną. Otrzymana pomoc może być przeznaczona także
na inwestycje, o ile grupa realizuje cele wynikające
z przepisów art. 35 ww. rozporządzenia.
Według stanu na połowę 2013 r., w ramach działania „Grupy producentów rolnych” PROW 20072013 w sumie wypłacono 361 062 421 zł. Jeżeli pod
uwagę weźmiemy również zobowiązania z PROW
2004-2006, łączna pomoc skierowana do GPR wyniosła ponad 400 mln zł.

Innymi formami wsparcia GPR w ramach PROW
2007-2013 oraz pomocy krajowej są:
• Działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
• Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
• Działania informacyjne i promocyjne
• Kredyty preferencyjne z przeznaczeniem na inwestycje w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym czy też na usługi dla rolnictwa.
• Zwolnienie z podatku od nieruchomości i zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych –
przedmiotowe zwolnienia wynikają z przepisów
art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), oraz art. 17 ust. 1
pkt. 49 oraz ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.).

Tabela nr 2. Kwoty pomocy udzielonej GPR w ramach PROW 2007-2013*
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
I półrocze 2013
Razem

Kwota pomocy [w zł]
9 617 795
38 255 286
56 551 012
77 620 151
111 331 482
67 686 695
361 062 421

Liczba grup, którym przyznano
w danym roku płatność
59
191
297
400
569
332

Średnia płatność przypadająca na
1 grupę [w zł]
163 013
200 289
190 407
194 050
195 662
203 876

* opracowano na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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Jakie wsparcie dla grup producentów
po 2013 r.?
Trwa projektowanie przepisów unijnych oraz
PROW 2014-2020, w związku z czym pozostaje
jeszcze wiele znaków zapytania dotyczących tworzenia grup producentów i funkcjonowania zorganizowanych producentów oraz pomocy dla nich
w latach 2014-2020. Dnia 15.09.2013 r. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyło zbieranie uwag
i propozycji do 1 wersji Programu z dn. 26 lipca br.
w ramach konsultacji społecznych. Fakt, że KE uznała grupy producentów za ogniwo do osiągnięcia
jednego z priorytetów przyszłej Wspólnej Polityki
Rolnej napawa optymizmem. Ostateczne rozwiązania zostaną przedstawione po zakończeniu procesu konsultacji społecznych i zatwierdzeniu PROW
2014-2020 dla Polski, oraz opracowaniu i publikacji
stosownych rozporządzeń wykonawczych.
Zgodnie z art. 28 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) oraz Załącznikiem nr 1 do tego rozporządzenia w okresie programowania 2014-2020 grupy
producentów mają otrzymywać wsparcie, którego
celem będzie ułatwienie tworzenia grup producentów w sektorze rolnym i leśnym, w wysokości 10% w
pierwszym roku działalności a następnie % wsparcia będzie malał w kolejnych latach, a jego wartość
zostanie określona w legislacji krajowej.
Wsparcie będzie wyższe od udzielanego obecnie
w ramach działania „Grupy producentów rolnych”
PROW 2007-2013, jednocześnie bardziej skomplikowany będzie dostęp do uzyskania tego wsparcia.
Według projektu PROW na lata 2014-2020 grupy
producentów będą miały także możliwość uzyskania wsparcia w ramach następujących działań Programu:
• „Modernizacja gospodarstw rolnych”
• „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”
• „Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych”
• „Współpraca”.
www.ksow.gov.pl

Projektowany obecnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 daje szanse
na wzrost liczby grup producentów rolnych. Jak
wynika z publikowanych analiz oraz danych branżowych występuje u nas nadal problem niskiego
zorganizowania gospodarczego polskich rolników,
a liczba członków grup producentów rolnych jest
zbyt mała. Dotychczas w Polsce głównie organizowali się producenci rolni o dużej skali produkcji.
Dlatego ważne jest, aby projektowane działania
były adresowane również do producentów o średniej skali produkcji rolnej. Proces tworzenia i działania grup producentów rolnych wymaga działań
ukierunkowanych na masowe zrzeszanie się producentów rolnych w grupy. Niezbędne jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, korzystniejszych szczególnie dla producentów o średnim
potencjale produkcji rolnej, większego wsparcia
finansowego i zapewnienie im pomocy przy organizowaniu się. Potrzebne są również rozwiązania w
zakresie możliwości organizowania się producentów rolnych o niewielkim potencjale produkcji rolnej. Tu ważną rolę mogłyby odegrać spółdzielnie
wiejskie m.in. zajmujące się sprzedażą bezpośrednią produktów rolnych, wstępnym ich przetwarzaniem oraz inną działalnością.
Czynnikami determinującymi organizowanie się
rolników w latach 2014-2020 będą:
• odczuwanie przez rolników w znacznie większym stopniu niż dotychczas procesu globalizacji w sferze handlu i przetwórstwa oraz wzrostu
kosztów produkcji;
• zwiększenie wymagań odbiorców produktów
w zakresie dostosowania produkcji rolnej do potrzeb rynku;
• potrzeba zwiększenia konkurencyjności polskich
producentów rolnych, wymuszona działaniami
dobrze zorganizowanych w silne spółdzielnie
rolników z zachodu Europy (mających dziesiątki,
setki tysięcy, a nawet ponad miliard euro obrotu
rocznie);
• większa świadomość rolników w zakresie potrzeby organizowania się, celem zwiększenia doBiuletyn KSOW
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chodu z działalności rolniczej oraz wzmocnienia
swojej pozycji na rynku;
• możliwość otrzymania większego wsparcia na
tworzenie grup producentów rolnych projektowane w ramach PROW 2014-2020;
• wsparcie inwestycji grup oraz współpracy grup w
ramach PROW 2014-2020.
Biorąc pod uwagę dynamikę powstawania grup
producentów w ostatnich latach, projektowane
wsparcie w nowej perspektywie finansowej oraz istniejący potencjał do dalszego tworzenia grup można przyjąć, że w kolejnych latach powstanie znaczna liczba grup producentów rolnych.
Opracowanie
Marcin Martynowski / Krajowa Rada Spółdzielcza
Aleksandra Chlebicka / FAPA oraz SGGW

»PLAN DZIAŁANIA SC KSOW 2012–2013

XIX spotkania narodowych sieci
obszarów wiejskich państw
członkowskich UE w Polsce – cz. 2
Podczas XIX spotkania narodowych sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE w Gdańsku
(11-13.09.2013), o którym pisaliśmy w poprzednim
numerze Biuletynu, niezwykle ważne wystąpienie
wygłosiła pani Antonella Zona z Dyrekcji Generalnej
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji
Europejskiej, która mówiła o przyszłości sieci w nowym okresie programowania.
Wskazała podstawowe regulacje prawne, które
określają strukturę i zakres działań sieci na lata 20142020. Podkreśliła znaczenie artykułu 55 – Krajowa
sieć obszarów wiejskich – projektu Rozporządzenia

10 Biuletyn KSOW

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z dnia
12.10.2011 r., jako aktu podstawowego zgodnie,
z którym wzrasta rola i zadania sieci, szczególnie
w zakresie rozwoju innowacji na obszarach wiejskich.
Poszczególne prezentacje ze spotkania dostępne
są na stronie ENRD: http://enrd.ec.europa.eu w zakładce: Events&Meetings/ENRD MEETINGS/National Rural Networks/19th NRN Meeting.
Poniżej przedstawiamy dwa kolejne przykłady
dobrych praktyk działania sieci w Polsce prezentozima 4/2013

»PLAN DZIAŁANIA SC KSOW 2012–2013

wane w Gdańsku. Zebrane historie z regionów zakwalifikowano do nowej kategorii projektów sieciujących stworzonej w kontekście przyszłych działań
krajowych sieci obszarów wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020, a mianowicie „Zapewnienie działań sieciujących dla doradców oraz
usługi wspierania innowacji”. Oba przedstawiane
projekty zostaną wpisane do bazy „Wartość dodana
tworzenia sieci – Doświadczenia KSOW” dostępnej
na portalu Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako przykłady warte upowszechniania na forum europejskim.

Projekt pt.: Szkoła Animatorów
Wiejskich
Sekretariat Regionalny KSOW woj. zachodniopomorskiego przyjął do realizacji projekt zainicjowany w 2010
r. przez LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego pod nazwą „Szkoła Animatorów
Wiejskich”. Przedsięwzięcie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem, więc podjęto decyzję co do kontynuacji
tego przedsięwzięcia w kolejnych latach.
Szkoła Animatorów Wiejskich jest adresowana do
osób pracujących na co dzień w środowisku wiejskim:
sołtysów, członków Rad Sołeckich, pracowników świetlic lub osób aktywnych społecznie – czyli osób chcących podnieść swoje kompetencje. Założeniem projektu było, aby każdy z 15 LGD w regionie wytypowała
ze swego środowiska przynajmniej 1 uczestnika.
Szkolenie dla grupy 24 osób jest realizowane metodami aktywnymi, z wykorzystaniem autorskiego
www.ksow.gov.pl

programu partnera KSOW – Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL). Program polega na animowaniu i aktywizowaniu instytucji, grup oraz społeczności lokalnych, w oparciu
o partnerską współpracę z regionalnymi i lokalnymi
instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Program Szkoły Animatorów Wiejskich
zakładał trzy trzydniowe stacjonarne moduły szkoleniowe oraz wizytę studyjną:
Moduł I – Ja jako organizator środowiska lokalnego we wspólprcay z innymi. Komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie,
Moduł II – Rozpoznanie środowiska lokalnego. Od
aktywności do rozwoju – rozwój społeczności lokalnej,
Moduł III – Mobilizowanie ludzi do działania. Budowanie lokalnego partnerstwa,
Moduł IV wizyta studyjna – przedstawienie działań animacyjnych na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz pokazanie umiejętności wykorzystania
zasobów dostępnych w swoim środowisku.
W założeniu program kształtuje kompetencje
i umiejętności animatora takie jak:
• rozwijanie partnerskich relacji w środowisku poprzez budowanie koalicji,
• komunikację pomiędzy potencjalnymi partnerami społecznymi poprzez wypracowanie kontaktów i relacji zarówno z, jak i pomiędzy kluczowymi postaciami,
• nakreślanie profilu społeczności – poznawanie
mieszkańców, historii, problemów itp.,
• podejmowanie wspólnych decyzji poprzez dochodzenie do consensusu i określanie wspólnego celu,
• pracowanie przy wykorzystaniu zjawiska dynamiki grupy,
• podtrzymywanie zaangażowania i motywacje
innych,
• tworzenie sieci – praca nad granicami, pielęgnowanie kontaktów,
• zarządzanie informacją i zasobami.
Dużym wyzwaniem dla animatorów jest wspieranie lokalnej społeczności w przechodzeniu na
wyższy poziom zorganizowania. Rezultatem tych
wysiłków jest zainicjowanie dialogu społecznego,
Biuletyn KSOW
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tworzenie powiązań i grup współpracy – zarówno
tych formalnych, jak i nieformalnych. Wzajemne
kontakty i sieć współpracy to gwarancja bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju społeczności złożonej z partnerów, którzy wzajemnie się uzupełniają.
Ważną rolę odgrywają pozytywne emocje, kształtowanie postawy otwartej na zmianę i innowację,
a także sposób komunikacji: bezpośredni, przyjazny, bez „przemądrzania i żargonu”, zorientowany
na wspólne poszukiwanie rozwiązań. Warsztaty,
niezależnie od celów, mają być także znaczącym
doświadczeniem edukacyjnym i społecznym, realizowanym w twórczej atmosferze.
Cykl edukacyjny oparty na metodologii animacji
społecznej dla liderów z małych społeczności województwa zachodniopomorskiego ma pomóc w budowaniu i wzmacnianiu pozytywnych relacji wspierających rozwój społeczności lokalnych.
Dzięki zastosowaniu metodologii uczestnicy
dowiadują się o wielu istotnych kwestiach, m.in.:
jakie cechy, wiedzę oraz umiejętności powinien
posiadać lider-organizator; jak budować współpracę w grupie; czym jest społeczność lokalna,
jakie są czynniki wspierające i hamujące rozwój,
dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności; o inicjowaniu i rozwoju organizacji
pozarządowych, w szczególności organizacji społecznych; dlaczego budujemy partnerstwa, jaki
jest ich cel i powstanie.
Szkoła Animatorów Wiejskich odniosła sukces.
Planowana jest czwarta edycja, która ma się odbyć
do końca 2013 roku.

Projekt pt. Zagrody
edukacyjne
Ogólnopolska Sieć Zagród
Edukacyjnych
Działalność edukacyjna to nowy, obiecujący
obszar działań gospodarstw wiejskich uzupełniający podstawowe źródła dochodu mieszkańców
wsi. Realizuje on misję społeczną, która polega na
upowszechnianiu wiedzy na temat wsi, jej społecz-
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nych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych
uwarunkowań, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Zagrody edukacyjne pozwalają na budowanie dialogu miasto–wieś, pogłębiają wiedzę np. na
temat wytwarzania żywności, ale również budzą
wrażliwość i poznawczą chęć doświadczania. W poradniku dla prowadzących gospodarstwa edukacyjne czytamy: Przestrzeń wiejska staje się miejscem prowadzenia twórczej gospodarki opartej na wiedzy,
w której szczególnego znaczenia nabierają możliwości uczenia się, poznawania i komunikowania oraz
przeżycia, wrażenia i emocje.
Gospodarstwo edukacyjne to nowatorskie podejście do edukacji. To edukacja efektywna i przyjazna
dziecku, umożliwiająca łączenie teorii z praktyką i doświadczaniem, dostarczająca wiedzy opartej na pracy
zmysłami. W zagrodach edukacyjnych dzieci mogą
„dotknąć, powąchać, posmakować, doświadczyć”.
Koncepcja Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych powstała w 2011 r. i poprzedzona była ogólnopolskimi badaniami ankietowymi oraz przeglądem
dobrych praktyk krajowych i zagranicznych. Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach
Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na
lata 2010-2011, Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizowało projekt, w ramach którego opracowane zostały formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia edukacji
w gospodarstwach rolnych, przygotowany został
program szkoleniowy z obudową dydaktyczną (komplet 5-ciu poradników) dla rolników, przeszkolono
kadrę 16 doradców-trenerów (po 1 w każdym województwie) do prowadzenia działań doradczych i koordynujących, a co najważniejsze utworzono tematyczną stronę internetową www.zagrodaedukacyjna.
pl, która służy promocji gospodarstw edukacyjnych
i zawiera elektroniczną bazę zagród edukacyjnych
z całej Polski (105 zagród na dzień 14.11.2013 r.) Zdefiniowano również pojęcie: gospodarstwo edukacyjne („Zagroda edukacyjna”). Zgodnie z tą definicją
„Zagroda edukacyjna” to obiekt:
1. zlokalizowany na obszarach wiejskich,
2. prowadzony przez mieszkańca wsi,
zima 4/2013
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3. przyjmujący dzieci i młodzież w ramach programów szkolnych i aktywności pozaszkolnej,
4. posiadający i prezentujący zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze,
5. realizujący przynajmniej dwa cele edukacyjne
spośród niżej wymienionych:
• edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
• edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
• edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła
i twórczości ludowej.
Koordynatorem powstałej Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych jest Centrum Doradztwa
Rolniczego Oddział w Krakowie. W realizację szkoleń, usług doradczych oraz upowszechnienia idei
zagród edukacyjnych w regionach zaangażowane
są Ośrodki Doradztwa Rolniczego wraz z koordynatorami wojewódzkimi – doradcami rolniczymi koordynującymi funkcjonowanie zagród edukacyjnych
w terenie.
Największe zainteresowanie rozwijaniem działalności edukacyjnej wykazują gospodarstwa agroturystyczne, dla których jest to szansa na rozszerzenie
oferty oraz wydłużenie sezonu turystycznego. Koncepcja Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
jest także otwarta na uruchamianie inicjatyw edukacyjnych w gospodarstwach, które nie mają możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów z usług
zakwaterowania, ale posiadają warunki by przygotować ofertę dla jednodniowych odwiedzających.
Zagrody edukacyjne mają szansę stać się kolejnym
impulsem do wielokierunkowego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.
Najwięcej gospodarstw edukacyjnych powstało w województwie dolnośląskim. W roku 2013 aż
14%, tj.: 15 gospodarstw ze 105 funkcjonujących
w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych znajduje się na terenie woj. dolnośląskiego. Jest to niewątpliwie efektem dobrej współpracy w ramach
www.ksow.gov.pl

partnerstwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
pomiędzy Sekretariatem Regionalnym KSOW woj.
dolnośląskiego a Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, polegającej na realizacji wielu działań promocyjnych oraz wspierających rozwój sieci.
I tak w roku 2012 zorganizowano 6 seminariów
na Dolnym Śląsku, których celem było zapoznanie
rolników z ideą tworzenia zagród edukacyjnych
oraz przedstawienie możliwości wykorzystania
istniejącego w ich gospodarstwach potencjału. Innym sposobem wspierania rozwoju sieci są wyjazdy studyjne. W roku 2013 Sekretariat Regionalny
KSOW woj. dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego zorganizowały wizytę studyjną do gospodarstw edukacyjnych we francuskiej
Alzacji. Uczestnicy mieli okazję poznać ciekawe
programy edukacyjne realizowane w alzackich gospodarstwach edukacyjnych, a także porozmawiać
o promocji i marketingu na przykładzie francuskiej
Federacji Bienvenue à la Ferme – „Witamy w gospodarstwie rolnym”. W wyjeździe wzięło udział 26
osób, w tym m.in.: właściciele zagród edukacyjnych
z Dolnego Śląska, rolnicy i mieszkańcy obszarów
wiejskich regionu, zainteresowani uruchomieniem
zagrody edukacyjnej w swoim gospodarstwie oraz
pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego i Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego merytorycznie związani z tematem
gospodarstw edukacyjnych. Program wyjazdu
obejmował także udział w spotkaniu z przedstawicielami alzackich instytucji zaangażowanych
w rozwój rolnictwa, a w szczególności gospodarstw
edukacyjnych, podczas którego rozmawiano m.in.:
o funkcjonowaniu gospodarstw pedagogicznych
we Francji, o roli ministerstwa edukacji i izb rolniczych w rozwoju funkcji edukacyjnych gospodarstw rolnych, czy o wymaganiach stawianych
zagrodom pedagogicznym we Francji. Uczestnicy
zwiedzili gospodarstwa o bardzo różnych specjalizacjach: produkcja i sprzedaż win, uprawa warzyw
i owoców oraz ich przetwórstwo, hodowla bydła
i przetwórstwo mięsa, produkcja i przetwórstwo
mleka, sprzedaż bezpośrednia wyrobów i przetwoBiuletyn KSOW
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rów z gospodarstwa, hodowla koni i kóz, szkółka
jeździecka, uprawa roślin, wypiek chleba, hodowla zwierząt, w tym owiec, produkcja wełny, a także
ekologiczna uprawa warzyw i owoców wraz z ich
przetwórstwem i sprzedażą.
Innym ważnym wydarzeniem związanym z rozwojem sieci był wyjazd studyjny pn. „Funkcjonowanie
gospodarstw edukacyjnych na przykładzie Szwajcarii”, zrealizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
lata 2012-2013, przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Odział w Krakowie. Uczestnikami wyjazdu, który odbył się w dniach 30 września – 5 października 2013 r., byli doradcy rolniczy i pracownicy naukowi.
Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem
gospodarstw edukacyjnych we włoskojęzycznej części Szwajcarii – Kantonie Tessyn (Ticino), zrzeszonych
w sieci „Scuolla in Fattoria” prowadzonej przez Związek
Rolników Tessyńskich. Na poziomie ogólnokrajowym
sieć jest koordynowana przez stowarzyszenie Krajowe Forum „Scuola in Faktoria”, działające jako grupa
robocza, w skład której wchodzą: rolnicy, nauczyciele,
ekolodzy oraz przedstawiciele ośrodków badawczych,
doradztwa rolniczego i organizacji rolniczych.
„Scuolla in Fattoria” funkcjonuje na terenie całej
Szwajcarii, angażując prawie 300 gospodarstw rolnych we wszystkich kantonach. Oferta obejmuje
pobyty o zróżnicowanym wymiarze czasowym, od
wizyt 1-2 godzinnych poprzez pół i jednodniowe
do pobytów tygodniowych. Gospodarstwo może
być odwiedzane wielokrotnie w ciągu roku przez tę
samą grupę uczniów realizujących dłuższy program.
Pierwszoplanowym założeniem wszystkich zajęć
edukacyjnych jest ukierunkowanie na samodzielną
pracę uczniów i zdobywanie osobistych doświadczeń. Ważne jest wspólne przygotowanie wizyty
przez gospodarza i nauczyciela, bowiem zajęcia mają
być wypadkową potrzeb i oczekiwań nauczyciela
i dzieci oraz możliwości gospodarstwa. W pierwszym etapie ważne staje się już wspólne ustalenie
celu wizyty. Może to być zwiedzanie gospodarstwa
i ogólne zapoznanie się z jego funkcjonowaniem
lub dotyczyć szczegółowych zagadnień. Istotny jest
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wybór metod pracy z dziećmi oraz tematów, które
mogą być realizowane w gospodarstwie, co uzależnione jest od charakteru gospodarstwa (np.: łąki
i pastwiska, droga mleczna, ścieżka warzyw, ścieżka
owoców, ścieżka wełny, ścieżka miodu). Dla młodszych dzieci często gospodarstwa proponują zabawy
pozwalające poznać wiejskie środowisko oraz pochodzenie wiejskich produktów. Zabawy obejmują
proste czynności sprawiające dzieciom przyjemność
- rozpoznawanie i naśladowanie zwierząt, uczenie
się zapachów, poznawanie smaków, karmienie zwierząt, robienie zakupów i inne. Gospodarstwa rolne
są także wykorzystywane jako miejsce prowadzenia
zajęć wspomagających przedmioty szkolne z pozoru
niemające wiele wspólnego z wsią. I tak, można tu
z powodzeniem realizować zajęcia z chemii, historii,
geografii, fizyki, matematyki, nauki o społeczeństwie
czy etyki. Ważne jest precyzyjne ustalenie wszystkich
szczegółów dotyczących pobytu dzieci w gospodarstwie (np. rozwiązania w przypadku złej pogodny lub
czy w klasie są dzieci uczulone), a także ocena wizyty
po jej zakończeniu dokonana niezależnie przez nauczyciela, dzieci oraz gospodarza. Ocena ta jest niezwykle ważna bowiem stanowi rodzaj komunikatu
zwrotnego dla gospodarza i może być narzędziem
budowania relacji z nauczycielem i dziećmi. Powyższe metody funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych omówiła uczestnikom wizyty studyjnej koordynatorka projektu „Scuola in Fattoria” pani Anita
Tomaszewska.
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Uczestnicy odwiedzili kilka gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w szwajcarskiej sieci „Scuolla in
Fattoria”.
Pierwsza wizyta odbyła się w gospodarstwie edukacyjnym „Alle Voliere” położonym w miejscowości Gudo w okręgu Bellinzona. Jest to gospodarstwo
rolne, agroturystyczne i edukacyjne prowadzone
przez Fundację Diamante, które zatrudnia między
innymi osoby niepełnosprawne – głównie umysłowo w stopniu średnim.
Podstawą produkcji w tym gospodarstwie jest
drób. Ptactwo hodowane jest w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach. Proces technologiczny rozpoczyna się od zakupu piskląt w liczbie około
200 szt. oraz ich odchów z przeznaczeniem na mięso.
Ubój odbywa się w pobliskiej ubojni, tuszki następnie wracają do gospodarstwa, gdzie są porcjowane
i pakowane. Szacuje się, że średnio sprzedawane jest
około 640 szt. tuszek drobiowych. Ilość hodowanego
drobiu kalkulowana jest na potrzeby klientów indywidualnych oraz okolicznych restauracji i szkół. Dochód pozyskiwany z prowadzenia działalności rolniczej przeznaczony jest na płace, działalność fundacji
oraz na koszty produkcji. W gospodarstwie hodowane są również kury nioski, konie, króliki oraz osły.
W gospodarstwie realizowane są programy edukacyjne dla dzieci: „ścieżka jajka” i „ścieżka mięsa”, przy
czym szczegółowy zakres tematyczny ustalany jest
każdorazowo, indywidualnie z nauczycielem. Oferta skierowana jest głównie dla uczniów z gimnazjów
i szkół podstawowych. Gospodarstwo przyjmuje średnio 10-15 klas rocznie w sezonach: wiosennym (maj-czerwiec) i jesiennym: (wrzesień-październik).
Kolejnym odwiedzanym miejscem było gospodarstwo „La Ghirona” położone w górach, w miejscowości Lavertezzo, w okręgu Locarno. Jest to małe,
ekologiczne gospodarstwo rolne o areale ok 7 ha, specjalizujące się głównie w hodowli kóz, a także owiec
i świń. Gospodarstwo ma niewielką przetwórnię mleka
i mięsa. Gospodarstwo to z wielką pasją i zaangażowaniem prowadzą wspólnie – Maria Pia która pracowała
kiedyś jako nauczycielka wychowania przedszkolnego
– Gittonini Bisi (Gabriel) oraz ich synowie.
www.ksow.gov.pl

Od kilku lat w gospodarstwie prowadzone są
turnusy pobytowe organizowane przez WWF –
międzynarodową organizację działającą na rzecz
ochrony środowiska naturalnego. Cieszą się one
ogromnym powodzeniem.
Do gospodarstwa należy bacówka wykonana
z kamienia, położona w miejscowości Frasco, na wysokości 1500 m n.p.m. W bacówce prowadzone są
zajęcia edukacyjne dla dzieci. Mali goście podczas
pobytu wykonują prace związane z prowadzeniem
gospodarstwa. Są pasterzami, drwalami i dojarzami.
Samodzielnie przygotowują posiłki, pieką chleb, robią syropy z ziół i produkują sery.
Kiedy jest ładna pogoda Gabriel zabiera dzieci
na górskie wędrówki, kiedy pada deszcz wszyscy
wspólnie śpiewają, rzeźbią w drewnie, wyrabiają
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różne ozdoby z filcu i wełny. Wieczory także spędzane są wspólnie na słuchaniu opowieści, rozmowach
oraz śpiewie przy ognisku.
Kolejnym ciekawym gospodarstwem odwiedzanym przez uczestników wyjazdu było ekologiczne,
gospodarstwo „Azienda Mugnaio” Pani Nicoletty
Zanetti. Gospodyni jest pasjonatką zielarstwa, prowadzi sad i ogród, uprawia winorośl, hoduje króliki, indyki i kozy. Nicoletta w swoim gospodarstwie
wytwarza różne przetwory: sery (ser feta), soki (między innymi z płatków kwiatów) i dżemy. Zajmuje
się badaniem właściwości zdrowotnych roślin i ich
oddziaływaniem na zwierzęta i ludzi. Gospodyni
sprzedaje swoje przetwory w sklepiku położonym
na terenie gospodarstwa.
Od 10 lat prowadzi z powodzeniem działalność
edukacyjną, przyjmując około 20 klas rocznie. Te-
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maty lekcji dotyczą przede wszystkim zielarstwa,
hodowli kóz i królików; przetwórstwa owoców oraz
wypieku chleba „Od ziarenka do bochenka” – dzieci podczas zajęć mielą ziarno w młynie żarnowym
i przygotowują pieczywo. Dzieci wykonują wszelkie
niezbędne prace przy zwierzętach i wspólnie zbierają zioła.
Pani Nicoletta ściśle współpracuje z nauczycielami i szczegółowo przygotowuje każdą z wizyt.
Często jednak realizacja programu przebiega spontanicznie, wtedy wiele zależy od aktywności i zainteresowań dzieci.
Innym ciekawym gospodarstwem jest „Aziena
Ponzio”, prowadzone od 20 lat przez Panią Renatę Ponzio. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą kur
niosek, kóz, świń, krów mlecznych oraz owiec. Prowadzona jest także uprawa zbóż, a wśród pól znaczący areał stanowią pastwiska, na których wypasane są krowy i owce.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywają się zgodnie z opracowanym programem. Właścicielka od
wielu lat współpracuje ze stałą grupą nauczycieli,
którzy wracają do niej z kolejnymi grupami. Dużą
atrakcją dla dzieci odwiedzających gospodarstwo
są króliki, kozy, świnki, kucyki i ozdobne amerykańskie kurki. Dzieci poznają prace, które należy
wykonywać w gospodarstwie – karmią zwierzęta
i porządkują obory; uczą się rozpoznawania zbóż;
mogą także zwiedzać muzeum ze zbiorami starego
sprzętu rolniczego.
Pani Renata prowadzi też mały sklepik, w którym
sprzedaje produkty regionalne wytwarzane przez
okolicznych producentów.
Wszystkie odwiedzane gospodarstwa edukacyjne należące do sieci „Scuolla in Fattoria” były
niezwykle inspirujące dla uczestników wyjazdu.
Choć zagrody edukacyjne różniły się między sobą,
wszystkie łączyło jedno – wielka pasja i zaangażowanie właścicieli, zamiłowanie do pracy z dziećmi,
zaangażowanie w przekazywaniu im nie tylko wiedzy, ale i wartości, aby umiały żyć w zgodzie z naturą.
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Konkurs Nordycko-Bałtyckiej
Sieci Obszarów Wiejskich 2013
Estońska Sieć Obszarów Wiejskich była organizatorem konkursu na najlepszy projekt współpracy w ramach Nordycko-Bałtyckiej Sieci Obszarów
Wiejskich w 2013 roku. Do konkursu zgłoszono 60
projektów, które były oceniane w 5 kategoriach:
Młodzież, Turystyka, Kultura, Rozwój lokalny, Lokalne
zasoby i środowisko.
W kategorii Kultura nagrodę ufundowaną z Planu
działania KSOW 2012-2013 otrzymał projekt pt. „Średniowieczne Festiwale” zgłoszony przez LAG Pärnu
Bay z Estonii. W projekcie uczestniczyło 6 lokalnych
grup działania: z Estonii – LAG Pärnu Bay, z Łotwy –
LGD „Darïsim paši!”, z Finlandii – JLAG Karhuseutu,
z Francji – LAG Pays Ruthénois oraz z Portugalii – LAG ADRITEM i LAG ADIRN. Nagrodę wręczał
dr Przemysław Litwiniuk, Dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Nagrodzone LGD
zostały zaproszone do wzięcia udziału w wizycie
studyjnej do Polski oraz na spotkanie z polskimi lokalnymi grupami działania.

Wręczenie nagrody dla LAG Pärnu Bay, LGD „Darīsim paši!”, JLAG Karhuseutu, LAG Rays Ruthénois, LAG ADRITEM, LAG ADIRN
www.ksow.gov.pl

Projekt pt.„Średniowieczne Festiwale” miał na
celu zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie popularyzowania dziedzictwa
kulturowego średniowiecza oraz wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami z różnych regionów Europy. Dotyczył w szczególności regionów,
gdzie tradycje średniowieczne są kultywowane,
jak np. w Portugalii czy Francji, oraz regionów partnerskich, które dopiero rozpoczynają przygodę
z propagowaniem historii i kultury średniowiecznej, np. Estonia, Finlandia i Łotwa. Projekt był
skierowany do organizacji pozarządowych, grup
zaangażowanych w działalność kulturalną, do
przedsiębiorców, wolontariuszy i stowarzyszeń
młodzieżowych na obszarze objętym działalnością
lokalnych grup działania.
W ramach projektu zorganizowano festiwale historii i kultury średniowiecznej, podczas których odbywały się m.in. seminaria i wykłady, warsztaty sztuki średniowiecznej i przygotowywania kostiumów,
średniowieczne obozowiska i biesiady prowadzone
przez muzyków i aktorów. Tego typu wydarzenia organizowane były już w 2012 roku: w Estonii – Dzień
Kultury Hanzeatyckiej w Pärnu, na Łotwie – Festiwal
Średniowieczny w Kuliga, w Finlandii – Średniowieczny Jarmark Hanzeatycki w Ulvila, w Portugalii – Festiwal Średniowieczny w Santa Maria da Feira. W tym roku odbyły się trzy imprezy kulturalne
o podobnej tematyce: Święto Templariuszy w Tomar
w Portugalii, Médiévafolies, Sauveterre de Rouergue we Francji oraz Średniowieczny Jarmark Hanzeatycki w Ulvila w Finlandii.
Dzięki projektowi mieszkańcy obszarów wiejskich pogłębili swoją wiedzę na temat średniowiecznego dziedzictwa kulturowego oraz jego roli
Biuletyn KSOW
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w historii zachodniej i północnej Europy. Zaprezentowanie różnego typu pomysłów na prowadzenie
dodatkowej działalności zarobkowej wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości i na tworzenie
miejsc pracy dla młodzieży.

Wielki sukces LGD „Warmiński
Zakątek” i LGD „Brama Mazurskiej
Krainy” w Tallinie!
W kategorii Rozwój lokalny w ramach współpracy nordycko-bałtyckiej został nagrodzony projekt
„Transgraniczna Przedsiębiorczość Blekinge/ Warmia
– Mazury”.
Był to międzynarodowy projekt dwóch polskich LGD i partnera ze Szwecji. Werdykt zapadł w
czwartek, 26 września br. na uroczystej gali w stolicy Estonii.
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Projekt sfinansowano z osi IV PROW 2007-2013,
poprzez realizację projektu współpracy w ramach
wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek” i LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.
Projekt Transgraniczna Przedsiębiorczość Blekinge/ Warmia – Mazury realizowany był w trójstronnym partnerstwie przez 2 Lokalne Grupy Działania
z Polski: „Warmiński Zakątek” i „Brama Mazurskiej
Krainy” oraz przez Lokalną Grupę Działania LEADER
Blekinge ze Szwecji.
To dwuletnia, trwająca od 2011 r. współpraca
różnych instytucji, firm i organizacji pozarządowych
z partnerskich LGD, polegająca na aktywnej wymianie doświadczeń. Celem tej współpracy było budowanie potencjału turystycznego Warmii i Mazur,
wzajemne wdrożenie dobrych praktyk rozwijania
obszarów wiejskich, zintegrowanie środowisk lokalnych i powstanie sieci współpracy w formie konsorcjów produktowych i grup partnerskich oraz podniesienie skuteczności promocji oferty turystycznej.
Najważniejszym elementem projektu było stworzenie sieci współpracy między przedsiębiorcami
z Polski i Szwecji. Kontakty i wspólne interesy połączyły gospodarstwa rolne, lokalne firmy, rękodzielników i organizacje pozarządowe. Partnerzy brali
udział we wspólnych targach, kiermaszach i konkursach kulinarnych. Podpatrywali dobre rozwiązania
i praktyki stosowane u partnerów. Przez dwa lata
projekt zbudował trwałą sieć współpracy polskich
i szwedzkich przedsiębiorców. Po obu stronach granicy powstało kilka nowych, ciekawych firm, z coraz
większą swobodą lokalni przedsiębiorcy i rękodzielnicy zdobywali międzynarodowych klientów.
Nasza transgraniczna przedsiębiorczość to transfer dobrych pomysłów, test dla innowacyjnych
przedwsięwzięć, przepływ społecznej energii i zapału do działania. Uruchomiliśmy nowe inicjatywy, zainspirowaliśmy powstanie nowych firm. W ramach
projektu odbyło się kilkanaście spotkań w Polsce
i Szwecji, które już procentują.
– Do naszej zielarskiej wioski już zapowiedziały
wizytę dwie wycieczki ze Szwecji – mówi Anna Pacanowska z Klubu Babki Zielarki w Blankach. – Będziezima 4/2013
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my uczyć Wikingów w jaki sposób mogą wykorzystywać zioła, można z nich wyczarować prawdziwe
cuda dla zdrowia, urody i dobrego samopoczucia.
Wartością dodaną projektu było poznanie metod
sprzedaży stosowanych w poszczególnych krajach,
jako głównego wyznacznika sukcesu w handlu. Powstały też sieci dystrybucji produktów regionalnych,
zarówno między szwedzkimi i polskimi uczestnikami
projektu, jak i między partnerami w Polsce.
Projekt zrealizował wszystkie swoje cele, tj. powstanie nowych produktów turystycznych oraz nowych przedsiębiorstw w Szwecji i w Polsce. Jednocześnie wymiana informacji i promocja obu krajów
przyniosła rezultaty, jakich nikt się nie spodziewał.
Uczestniczący w konkursie kulinarnym w Polsce
przedsiębiorca ze Szwecji otrzymał dyplom uznania,
podpisany przez znanego polskiego szefa kuchni. Ta
nagroda spowodowała wzrost zainteresowania wytwarzanymi produktami oraz zwiększenie sprzedawww.ksow.gov.pl

ży wśród polskich gości
odwiedzających
stoisko. Nawiązały się sieci
współpracy, które działają nie tylko w ramach
projektu, ale i świetnie
radzą sobie poza nim,
bez
bezpośredniego
wsparcia, co pozwala
wierzyć, że rezultaty
projektu będą trwałe.
Osoby testujące produky turystyczne w obydwu krajach – przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych
i biznesu poznali nowe, skuteczne pomysły na rozwój
wsi w oparciu o posiadane zasoby.
Wraz z przedsiębiorcami w projekcie udział brali
przedstawiciele polskich i szwedzkich samorządów.
Mieli oni okazję wymienić doświadczenia dotyczące
wdrażania programów i wykorzystywania funduszy
unijnych. Odwiedzili miejsca, w których realizowane
były wyjątkowo ciekawe inicjatywy finansowane ze
środków Unii Europejskiej. Wizyty te okazały się niezwykle inspirujące dla obydwu stron. Kilka pomysłów ma nawet szansę na zaistnienie „za morzem”.
Partnerzy projektu uczestniczyli również w krajowych wydarzeniach promujących rozwój obszarów wiejskich – w Szwecji był to Parlament Wiejski,
w Polsce Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych w Marózie.
Współpraca przy realizacji projektu przyniosła
świetne rezultaty, lokalne grupy działania wzajemnie wspierają się w przygotowaniach do kolejnego
okresu programowania na lata 2014-2020 – wymieniamy się nowinkami i ważnymi informacjami
o podejmowanych decyzjach, podpowiadamy sobie różnego typu rozwiązania. Już podpisaliśmy
list intencyjny na dalszą współpracę i z pewnością
będziemy czerpać ze wspólnych doświadczeń, korzystać z pozytywnej energii i dobrych pomysłów.
LGD Warmiński Zakątek
Biuletyn KSOW
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Zarządca w rolnictwie –
innowacyjne rozwiązanie dla
polskiego rolnictwa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt innowacyjny – testujący, miejsce realizacji: województwo
pomorskie, termin: 02.07.2012 r. – 31.12.2013 r.

Lokalna Grupa Działania Małe Morze oraz Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c.
– realizatorzy projektu PI-PWP Zarządca w rolnictwie
– transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia
w rolnictwie podjęli ambitne wyzwanie zaadaptowania niemieckiego sposobu szkolenia w zawodzie
zarządca w rolnictwie do warunków polskich.
Zarządca w rolnictwie:
· pełni rolę kierowniczą w gospodarstwie, zastępując właściciela gospodarstwa (bądź członka
jego rodziny pracującego w gospodarstwie
rolnym) w przypadku urlopu lub wypadków
losowych
· planuje i organizuje wszelkie działania związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego
· jest odpowiedzialny w imieniu właściciela gospodarstwa za wszelkie decyzje dotyczące
działalności gospodarstwa
· wykonuje wszystkie obowiązki i zadania przypisane osobie, którą zastępuje.
Zawód ten od wielu lat uregulowany jest prawnie
w Niemczech i wykonywany tam z sukcesem przez
wielu rolników. Z badań przeprowadzonych w ramach projektu wynika, iż istnieje zapotrzebowanie
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na ten zawód również w Polsce. Adaptacja metody szkolenia przygotowującej do pełnienia funkcji
zarządcy w rolnictwie na polski rynek, odbywa się
dzięki współpracy z partnerem ponadnarodowym
projektu – Samtgemeinde Oldendorf, którym jest
stowarzyszeniem 5 gmin niemieckich (Burweg, Estorf, Heinbochel, Krenenberg, Oldendorf ). Współpraca ponadnarodowa umożliwiła realizatorom
projektu opracowanie produktu finalnego pn. Model kształcenia – zarządca w rolnictwie. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy rolnika. Model to
przystępne narzędzie, które opisuje wytyczne, założenia i wymagania niezbędne do właściwego wdrożenia innowacyjnego rozwiązania przez potencjalnych użytkowników. Model zakłada:
1. szkolenie w ramach modułu rolnictwo,
2. szkolenie w ramach modułu zarządzanie (praca
i postawy),
3. praktykę w gospodarstwie rolnym,
4. wsparcie trenera osobistego.
Model jest efektywnym produktem finalnym.
Jego wykorzystywanie nie wiąże się z ponoszeniem
nadmiernych nakładów ze strony użytkowników.
Co istotne, proces kształcenia w oparciu o model
nie będzie bardziej kosztowny, czasochłonny czy
pracochłonny od nauki innych zawodów rolniczych,
jak np. technik agrobiznesu czy technik rolnik.
Dnia 16 sierpnia br. zakończyło się szkoleniu testowe dla 10 uczestników, spełniających kryteria określone w projekcie. Były to osoby bezrobotne powyżej
zima 4/2013
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Szkolenie uczestników projektu „PI-PWP Zarządca w rolnctwie – Transfer i adaptacja niemickiego sposobu szkolenia w rolnictwie”, Moduł:
Zintegorwana uprawa roślin

50. roku życia, zamieszkujące obszary wiejskie i posiadające doświadczenie w pracy w rolnictwie.
W ramach testowanego modelu przeprowadzono 32 godziny szkolenia w ramach modułu zarządzanie, 200 godzin szkolenia w ramach modułu rolnictwo oraz 160 godzin praktyk w gospodarstwach
rolnych. Szkolenie w ramach modułu rolnictwo zostało poprowadzone przez trenerów, którzy wcześniej odbyli specjalistyczne przygotowanie do tej
funkcji w Deula (Niemcy).
Innowacyjność modelu polega na zaproponowaniu grupie docelowej spójnej, logicznej, weryfikowalnej i nowoczesnej, niestosowanej dotychczas
w Polsce metody wsparcia – wspieranie osób bezrobotnych, w tym byłych rolników w wieku 50+, poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania całkiem nowego zawodu.
Celem etapu testowania było sprawdzenie, czy
przygotowany model działa, czy przynosi spodziewane efekty. Testowanie modelu uwidoczniło, iż jest
on skuteczny dla osób bezrobotnych 50+. Etap testowania umożliwił dopracowanie kryteriów.
Kryteria, jakie powinien spełniać zarządca w rolnictwie:
· wykształcenie minimum zawodowe
· wykształcenie rolnicze
www.ksow.gov.pl

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

doświadczenie w pracy na roli
bez problemów z uzależnieniami
umiejętność obsługi komputera i Internetu
motywacja do pracy w zawodzie zarządca
gotowość do zmiany ścieżki zawodowej
predyspozycje zarządcze i cechy przedsiębiorcze
mobilność zawodowa i życiowa
stan zdrowia umożliwiający pracę fizyczną
zainteresowany samozatrudnieniem
umiejętności interpersonalne
dobra opinia w środowisku
gotowość do kilkumiesięcznej nauki i praktyki
uprawnienia formalne do obsługi maszyn rolniczych.

Ponadto, okazało się, iż należy dokonać zmian
w zakresie liczby godzin poszczególnych modułów.
Schemat Modelu kształcenia opracowany po Etapie
Testowania zaprezentowano na str. 22.
Powstanie nowego zawodu w Polsce, jakim
jest zarządca w rolnictwie jest tylko kwestią czasu, gdyż istnieje silne zapotrzebowanie na tego
typu usługi. Projekt PI-PWP Zarządca w rolnictwie
– transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie to pierwszy krok w tym kierunku,
podniesienie problemu, spopularyzowanie go i zaproponowanie nowych rozwiązań. Byłoby sytuacją
pożądaną, gdyby zrealizowano kolejne projekty
mające na celu spopularyzowanie zawodu zarządcy w rolnictwie oraz podejmujące działania, które
umożliwią funkcjonowanie tego zawodu w polskim rolnictwie.
Wykorzystywanie modelu w praktyce może być
opłacalne z szerszej perspektywy społecznej. Jeżeli
Model Kształcenia – Zarządca w rolnictwie będzie upowszechniony i zostanie włączony do głównego nurtu
polityki i praktyki, umożliwi to funkcjonowanie nowego zawodu w Polsce. To z kolei może wpłynąć na
zmniejszenie bezrobocia na obszarach wiejskich oraz
polepszenie jakości życia właścicieli gospodarstw rolnych, którzy będą mogli bez obaw wziąć zwolnienie
lekarskie czy urlop wypoczynkowy.

Biuletyn KSOW
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Umiejętności na wejściu
Parametr opisujący minimum wiedzy i doświadczenia uczestnika
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE
POSTAWY

ZARZĄDZANIE PRACA

56 godzin

8 godzin

warsztaty i wykłady

warsztaty i wykłady

(trener prowadzi zajęcia
w sali wykładowej)

(trener prowadzi zajęcia
w sali wykładowej)

E
F
E
K
T

16 godzin
10 godzin

warsztaty i wykłady

konsultacje
z trenerem osobistym

(trener prowadzi zajęcia
w sali wykładowej)

ROLNICTWO
200 godzin
wykłady i warsztaty
(trener prowadzi zajęcia
w sali wykładowej/
warsztatowej)
320 godzin

praktyki
w gospodarstwach rolnych

zajęcia nieobligatoryjne
Wyszkolony zarządca
w rolnictwie – zastępca
rolnika
•

wiedza

•

umiejętności

•

doświadczenie

•

postawy

Rys. Model kształcenia na etapie testowania.Opracowanie własne, Lokalna Grupa Działania Małe Morze

KTO BĘDZIE MÓGŁ ZASTOSOWAĆ (WDROŻYĆ)
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE WYPRACOWANE
W RAMACH PROJEKTU?
Izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, lokalne grupy działania, powiatowe urzędy pracy,
szkoły rolnicze, instytucje szkoleniowe oraz inne
instytucje/organizacje związane z rynkiem pracy/
rolnictwem
Elastyczność modelu umożliwia jego zaadaptowanie do każdej grupy wiekowej (np. uczniowie szkół
rolniczych).
W artykule wykorzystano wnioski z „Raportu ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji Produktu Finalnego” (PrePost Consulting Alicja Zajączkowska) oraz
wnioski z „Raportu z badania osób bezrobotnych 50+
z terenów wiejskich oraz rolników województwa pomorskiego – potrzeby i oczekiwania”.
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Zapraszamy do kontaktu wszystkie instytucje/ osoby zainteresowane Projektem:
LIDER PROJEKTU:
Lokalna Grupa Działania Małe Morze
ul. Przebendowskiego 12/2, 84-100 Puck
PARTNER PROJEKTU:
Centrum Doradztwa Europejskiego
EURO-FUNDUSZ s.c.
Al. Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk
PARTNER
PONADNARODOWY (Niemcy)
Samtgemeinde Oldendorf
Schützenstraße 5, 21726 Oldendorf
e-mail: zarzadcawrolnictwie@euro-fundusz.pl
www.zarzadcawrolnictwie.eu
tel. (58) 782-68-16
zima 4/2013
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Wydarzenia w regionach
Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie na szlaku dobrych,
europejskich praktyk:
Wizyta studyjna w Irlandii
Kujawsko-pomorscy rolnicy podczas lipcowej wizyty studyjnej, zorganizowanej przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mieli możliwość poznania specyfiki irlandzkiego
rynku bydła mięsnego i mlecznego. Głównym tematem wizyty był rozwój eksportu bydła oraz produkcji mięsa i mleka na przykładzie hrabstwa West Cork
w Irlandii. Członkowie grup producentów rolnych
z Kujaw i Pomorza mieli możliwość przekonania się
o zaletach wspólnego działania rolników i poznania
zasad funkcjonowania w koincydencyjnych strukturach gospodarczych. W regionie West Cork podstawowe ogniwo struktury rynku rolnego stanowią, zorganizowane z udziałem producentów, spółdzielnie
producentów rolnych. Dzięki temu rolnicy taniej zaopatrują się w środki do produkcji, korzystniej sprzedają swoje produkty, przejmując część dodatkowych
zysków, które powstają w kolejnych etapach obrotu
oraz przetwórstwa produktów. Uczestnicy odwiedzili
między innymi prężnie działającą spółdzielnię producentów bydła i mleka, która sprzedaje swoje produkty pod marką Carbery Milk Products.

Wizyta studyjna w Alzacji
„Targowiska, jarmarki, festyny – przykłady dobrych praktyk w Alzacji”, to główny temat wizyty we
www.ksow.gov.pl

Francji, którą w końcu września br. odbyli przedstawiciele lokalnych grup działania i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.
Głównym celem wizyty było poznanie sposobów
promocji i prezentacji lokalnych produktów oraz
ciekawych rozwiązań służących rozwojowi małych
miasteczek położonych w Alzacji.
Region, który wizytowali przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego, słynie ze wspaniałych winnic oraz wyjątkowych alzackich win.
Francuzi, wykorzystując swój potencjał, stworzyli
tzw. „Drogę Win”, z której roztaczają się widoki na
pola porośnięte winoroślami. Malownicze miasteczka położone na „winnym szlaku” rywalizują o dwa tytuły: o miano „najbardziej urokliwego” oraz „najbardziej ukwieconego” miasta. Laureaci tytułów mają
prawo do oznaczania miasta specjalną tablicą informacyjną. Uczestnicy wizyty odwiedzili miasteczko Eguisheim, liczące 17 tys. mieszkańców, uznane
w tym roku za najbardziej urokliwe miasteczko Francji. Działają w nim 33 stowarzyszenia, które prezentują się na imprezach odbywających się niemal co
tydzień, od wczesnej wiosny aż do Sylwestra. Tytuł
„najbardziej urokliwego” miasta wpłynął na 4-krotne zwiększenie ruchu turystycznego, przyczyniając
się do wzrostu dochodów sklepów i restauracji. Zagraniczni turyści i mieszkańcy dużych miast Francji
odwiedzają Eguisheim również ze względu na liczne regionalne festyny i jarmarki, promujące lokalne
produkty wytwarzane przez miejscowych rolników.
Corocznie, pod koniec sierpnia organizowana jest
Biuletyn KSOW
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Święto alzackiej kapusty w Krautergersheim

Źródło: SR KSOW

tutaj impreza pn. „Święto Winobrania”, która przyciąga około 12 tysięcy osób.
Uczestnicy wizyty studyjnej mieli przyjemność
wzięcia udziału w dwóch lokalnych imprezach:
„Święcie młodego wina” w Eguisheim oraz bardzo
widowiskowym „Święcie alzackiej kapusty” w Krautergersheim, leżącego na nizinach u podnóży Wogezów. W tej miejscowości odbyły się pokazy cięcia
i kiszenia kapusty, liczne degustacje i prezentacje
lokalnych produktów. Główną atrakcją imprezy był
przemarsz korowodu, podczas którego na specjalnych platformach „kapuściane familie” przeprowadziły pokazy sadzenia, szatkowania i kiszenia kapusty oraz prezentowały wszystko, co może kojarzyć
się z ich pracą: maszyny rolnicze, sprzęt wykorzystywany przy produkcji i kiszeniu kapusty, dawne stroje i narzędzia.

zrównoważonej na przykładzie regionu Garrotxa.
Program obejmował spotkanie z przedstawicielem
Lokalnej Grupy Działania Leader Adrinoc, podczas
którego zaprezentowano projekty zgodne z zasadami zrównoważonego zarządzania terenami
wiejskimi i z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ważnym punktem programu wizyty było spotkanie z przedstawicielem organizacji
działającej na rzecz promocji regionu Garrotxa,
podczas którego zaprezentowano przykłady akcji
marketingowych, związanych z rozwojem agroturystki i turystyki wiejskiej, w ramach Europejskiej
Karty Turystyki Zrównoważonej (European Charter
for Sustainable Tourism – ECST). Inicjatywa ta skupia blisko 120 obszarów chronionych z 13 krajów
europejskich, a jej celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego poprzez rozwój turystyki
na obszarach chronionych. Uczestnicy mieli okazję poznać obiekty turystyki wiejskiej na terenie
Krajobrazowego Parku Wulkanicznego, objętego
programem Europejskiej Karty Turystyki Zrównoważonej, przenocować w starych zabudowaniach
dawnego gospodarstwa rolnego, obejrzeć system
oznakowań tras i obiektów, zapoznać się ze sposobami wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych, spróbować dań „kuchni wulkanicznej” – specjalności regionu Garrotxa.

Wizyta studyjna w Hiszpanii
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Kujawsko-Pomorskiego tradycyjnie już zorganizował wyjazd studyjny dla przedstawicieli środowisk, mających wpływ na rozwój agroturystyki
w regionie. W wizycie wzięli udział właściciele
obiektów, laureaci tegorocznej edycji konkursu na
najlepsze gospodarstwo agroturystyczne i obiekt
turystyki wiejskiej. Tematem październikowej wizyty studyjnej do Hiszpanii była oferta turystyki
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Sprzedaż produktów loklanych – region Garrotxa (Hiszpania)
Źródło: SR KSOW
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Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Lubelskiego
Wyjazd studyjno-szkoleniowy lokalnych
grup działania do Anglii
W dniach 8-13 września 2013 r. 30-osobowa
grupa z województwa lubelskiego uczestniczyła
w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Anglii. Bogata tematyka wizyty obejmowała zagadnienia dotyczące działalności lokalnych grup działania, między innymi poznanie przykładów dobrych praktyk
w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych dla poprawy jakości życia
mieszkańców na terenach wiejskich.
Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie
się z działalnością lokalnych grup działania, w tym
z zarządzaniem LGD, oceną wniosków na etapie zawierania umów oraz rozliczaniem projektów. Jednocześnie odbyły się spotkania z władzami regionalnymi wdrażającymi program Leader oraz wizytacje
projektów realizowanych w ramach powyższego
programu. Uczestnikami wyjazdu studyjno-szkoleniowego byli członkowie organów LGD, w tym: rady,
komisji rewizyjnej, zarządu oraz biura LGD.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta
w Moggerhanger, podczas której odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGD GreenSand Ridge, zakończone dyskusją na temat struktury LGD i programu Leader. Następnie grupa udała się na wizytację
projektu „Moggerhanger Park” – historyczno-gregoriańskiego domu z zespołem parkowo-leśnym. Kolejnym punktem była wizytacja projektu „EcoHub”
w Gamlingay – miejscowego domu kultury wraz
z obszarem rekreacyjnym, który zapewnia nowe
miejsca pracy oraz promuje miejscową tradycję
i lokalne aktywności społeczne. Następnie udano
się do miejscowości Bedfordshire, gdzie właścicielka wizytowanego obiektu zapoznała uczestników
www.ksow.gov.pl

z projektem „The Old Piggery”. Duże wrażenie na
grupie zrobił budynek gospodarczy przekształcony
w Bed&Breakfast z pomocą funduszy pochodzących
z programu Leader. Kolejnym punktem było spotkanie z przedstawicielem LGD GreenSand Ridge.
Następnie grupa udała się do wioski Clophill, gdzie
miała miejsce wizytacja projektu „The Green Cafe”,
w ramach którego stary budynek poczty przekształcony został w lokalną kawiarnię – miejsce spotkań
i promocji kultury. Ciekawym punktem wyjazdu była
wizytacja projektu „Jordan’s Mill” – w jego ramach
odrestaurowano XIX-wieczny młyn, który wraz z zespołem parkowym stał się obiektem edukacyjno-turystycznym. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
spotkanie z przedstawicielami LGD Aylesbury Vale
w firmie Ngage Solutions w Saunderton. Uczestnicy
wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z projektami współfinansowanymi z programu Leader, podnoszącymi standard życia mieszkańców. Ciekawym
doświadczeniem były spotkania: z przedstawicielem władz wdrażających program Leader w Anglii
(DEFRA), a także z członkami LGD Winchester & East
Hants w miejscowym domu kultury Denmead Community Center. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się prezentacja działalności LGD, w wykonaniu jej
członków. Następnie odbyła się wizytacja projektu
Community Centre – domu kultury świadczącego
usługi dla lokalnej społeczności, a także projektu
Westlands Farm Shop. Szeroki program obejmował
również wizytację projektu Bull Farm Studios, dotyczącego wytwarzania rękodzieła ze szkła.
Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z działalnością
trzech lokalnych grup działania. Mieli także możliwość
pogłębienia wiedzy z zakresu planowania, zarządzania, wdrażania oraz rozliczania projektów. Ponadto
wizytowali projekty realizowane w ramach programu
Leader oraz poznali miejscową kulturę i tradycję.
Biuletyn KSOW
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Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Anglii sfinansowany został ze środków Pomocy Technicznej PROW

2007-2013 „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich”.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Lubuskiego
Wyjazd studyjny na Warmię i Mazury
Warmia i Mazury były miejscem, do którego
w dniach 16-18 października 2013 r. wyjechali
przedstawiciele sektora rolnego i drobiarskiego Ziemi Lubuskiej w celu wymiany doświadczeń związanych z hodowlą indyków.
W Kętrzynie uczestnicy wyjazdu zapoznali się ze
specyfiką działalności prowadzonej przez producenta jednodniowych piskląt indyczych i indyczych
jaj wylęgowych oraz zwiedzili zakład wylęgowy.
Zakłady wylęgowe Grelavi, stosujące nowoczesne
technologie, produkują 400 mln jaj wylęgowych
każdego roku, co sytuuje je na drugim miejscu
wśród wszystkich producentów jaj. Następnym
punktem było spotkanie z zarządem Grupy Producentów Rolnych „Farmer” Sp. z o.o. w Iławie. W ostat-
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nim dniu wyjazdu uczestnicy udali się do wytwórni
pasz „Golpasz” w Golubiu-Dobrzyniu. Golpasz S.A.
to jedna z wiodących polskich firm działających
w branży rolnej. Podstawą działalności spółki jest
produkcja i sprzedaż środków żywienia zwierząt,
drobiu, trzody chlewnej i bydła. Firma prowadzi
sprzedaż bezpośrednią skierowaną do dużych ferm
przemysłowych oraz zaopatruje szeroką sieć punktów dystrybucyjnych na terenie całego kraju.
Istnieje konieczność organizowania tego typu
wyjazdów, szkoleń, ponieważ najlepszym sposobem przekonywania producentów rolnych do organizowania się, jest bezpośredni kontakt z tymi,
którzy mają już wymierne efekty. Tylko konsolidacja
gospodarcza producentów rolnych może poprawić
ich konkurencyjność na rynku. Polscy producenci
rolni w niewielkiej skali podejmują wspólne działazima 4/2013

»Z ŻYCIA KSOW
nia. Silny indywidualizm producentów, przy dużym
rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, ogranicza ich
konkurencyjność. Ważnym elementem jest również
analiza poszczególnych rynków oraz możliwość
bezpośredniego lub pośredniego udziału zorganizowanych producentów rolnych w przetwórstwie.

Konkurs Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2013
26 września 2013 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
odbyła się konferencja podsumowująca konkurs pt.:
„Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2013”. Spotkanie otworzyła Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego. Podczas gali uczestnicy poznali laureatów
konkursu. Mieli również okazję wysłuchać wystąpień
Stanisława Tomczyszyna z Zarządu Województwa
oraz Prezesa Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów –
Edwarda Jednoszewskiego, jak również ciekawej prelekcji dr Anny Potok na temat dziedzictwa kulturowego wsi. Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:
I miejsce – LUBNO, gmina Lubiszyn,
II miejsce – BIEDRZYCHOWICE, gmina Żary,
III miejsce – PRZYTOK, gmina Zabór.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego na Warmię i Mazury
www.ksow.gov.pl

Przyznano również wyróżnienia dwóm miejscowościom: ZATONIE, gmina Zielona Góra oraz WĘŻYSKA, gmina Krosno Odrzańskie.

Dożynki Prezydenckie 2013
„Lubuskie Plony Jesieni” to „smaczna” impreza.
Przekonali się o tym ci, którzy w dniu 6 października 2013 r. odwiedzili teren Zielonogórskiego Rynku
Rolno-Towarowego. To już trzecia edycja „Lubuskich
Plonów Jesieni”. Działania skierowane są w głównej
mierze na promocję lubuskich producentów warzyw,
owoców i zdrowej żywności oraz produktu regionalnego i tradycyjnego. Wpisują się one w szersze
przedsięwzięcia mające na celu budowanie lubuskiej marki i prowadzenie kampanii promocyjnej nt.
zdrowego odżywiania i stylu życia. Ponadto, organizacja tego wydarzenia umożliwia mieszkańcom
regionu lubuskiego nawiązanie bezpośredniego
kontaktu z producentami i wystawcami ekologicznej
żywności. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał
członek Zarządu Województwa Stanisław Tomczyszyn, dziękując wszystkim za przybycie, a rolnikom
i wystawcom za produkty, które przywieźli. „Lubu-

Archiwum SR KSOW
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Konkurs „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2013”

skie Plony Jesieni” to wyjątkowa okazja do spróbowania wielu regionalnych smaków, ale i do porozmawiania o ich produkcji. Wystawcy zdradzali niektóre
tajniki swoich znakomitości. Dla odwiedzających zorganizowano konkursy z nagrodami, m.in. konkurs na
najwspanialszą dynię oraz pokaz kulinarny: „Jabłko

Archiwum SR KSOW woj. lubuskiego

w trzech odsłonach”. Na scenie
zaprezentował się m.in.: zespół
„Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego, można było podziwiać
także występ orkiestry dętej.
Archiwum SR KSOW woj. lubuskiego

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Małopolskiego
Nowa strona „Zasmakuj w Małopolsce”
Województwo małopolskie jest niekwestionowanym liderem w całym kraju pod względem liczby produktów regionalnych, które uzyskały unijne
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certyfikaty Chroniona Nazwa Pochodzenia lub
Chronione Oznaczenie Geograficzne. Małopolscy
producenci zarejestrowali dotychczas 11 produktów wyróżnionych tymi oznaczeniami. Wiedza na
ten temat wśród mieszkańców regionu i kraju jest
zima 4/2013
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jednak niewielka. Dostrzegając zatem potrzebę
zwiększenia świadomości mieszkańców Małopolski i przybywających do regionu gości na temat
produktów regionalnych, Sekretariat Regionalny
KSOW województwa małopolskiego zainicjował już
w 2012 r. kompleksową kampanię promującą małopolskie produkty regionalne pn. „Zasmakuj w Małopolsce”, która kontynuowana była w 2013 r. Podczas
cyklu lokalnych imprez na stoisku Województwa
Małopolskiego zorganizowana została prezentacja
połączona z degustacją wszystkich małopolskich
produktów regionalnych. Dodatkowymi atrakcjami
były pokazy, quizy dla publiczności i konkursy dla
dzieci, których tematyką były właśnie produkty regionalne.
W celu wzmocnienia przekazu marketingowego
opracowana została strona internetowa poświęcona produktom regionalnym i tradycyjnym oraz
wydarzeniom ich dotyczącym. Szata graficzna strony www.zasmakujwmalopolsce.pl powstała na
bazie przygotowanej dla całej kampanii koncepcji
graficznej, nawiązującej detalami do elementów

wywodzących się z historycznego, tradycyjnego
wzornictwa subregionów Małopolski. Na stronie
znaleźć można nie tylko bieżące relacje z różnorodnych imprez, targów czy event’ów dotyczących
produktów żywnościowych charakterystycznych
dla Małopolski, lecz także informacje o europejskich
i polskich uwarunkowaniach prawnych prowadzonej polityki jakości żywności, procedurę rejestracji
wraz z praktycznym poradnikiem oraz oczywiście
opisy zarejestrowanych małopolskich produktów
regionalnych i tradycyjnych. Te ostatnie pogrupowane zostały w 6 kategorii:
• „Coś na ząb”
• „Do syta”
• „Słodkości i desery”
• „Owoce”
• „Warzywa”
• „Miody i nalewki”
Z dnia na dzień rozwija się dział prezentujący ciekawe przepisy kulinarne z wykorzystaniem naszych
małopolskich przysmaków. Odwiedź naszą stronę
i zasmakuj w Małopolsce!
Kolejnym działaniem, które przybliża, promuje
i upowszechnia nasze małopolskie produkty, jest budowa „Bazy Wymiany Informacji o Produkcie Lokalnym”. Baza skupia działania podejmowane na rzecz
promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Z wizytą w Dolnej Austrii: pomysły na
rozwój agroturystyki
Wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk – to główne tematy wyjazdu studyjnego do Dolnej
Austrii, zorganizowanego dla 30-osobowej delegacji.
W pięciodniowym wyjeździe studyjnym wzięli
udział laureaci konkursów na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w 2012 i w 2013 r., reprezentanci stowarzyszeń działających na rzecz agroturystyki, przedstawiciele Sejmiku Województwa
Małopolskiego, Małopolskiej Izby Rolniczej, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Centrum
Doradztwa Rolniczego, Akademii Wychowania Fiwww.ksow.gov.pl
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Archiwum KSOW

zycznego oraz Uniwersytetu Rolniczego. W wyjeździe uczestniczył również członek Zarządu Województwa Małopolskiego dr Stanisław Sorys.
Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania
się z austriackimi doświadczeniami w zakresie rozwoju i marketingu turystyki wiejskiej. Mieli oni także
okazję, aby pochwalić się rozwiązaniami zastosowanymi we własnych gospodarstwach. Wyjazd obfitował w liczne spotkania m.in. z przedstawicielami
Austriackiej Izby Rolniczej, Ministerstwa Rolnictwa
oraz organizacji „Urlaub am Bauernhof”.
Przykład działalności „Genuss Region” – organizacji propagującej produkty regionalne – był świetną
lekcją, pokazującą jak we właściwy sposób promować produkty regionalne i jak wykorzystywać
sprzedaż bezpośrednią.
Zwiedzanie gospodarstw oferujących gościom
różnorodne atrakcje: winnice, ośrodki produkujące

tradycyjną, ekologiczną żywność, wioskę tematyczną „Makowa Wieś”, a także fermy strusi, pokazały, iż
właściwe inwestowanie w agroturystykę i promocję
produktów lokalnych może przynieść tylko zyski.

Fot. Anna Nawrot

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Mazowieckiego
Kończący się rok był dla Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w województwie mazowieckim bardzo
aktywny pod względem promocji dobrych praktyk
i pokazywania ciekawych, wartych propagowania
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doświadczeń. Zaproponowaliśmy bowiem największą w historii KSOW liczbę konkursów i plebiscytów,
w tym wiele autorskich inicjatyw, organizowanych
po raz pierwszy.
zima 4/2013
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W sobotę, 14 września 2013 r. w Wyszogrodzie zakończyliśmy konkurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w
województwie mazowieckim. Do Wyszogrodu
ze wszystkich stron województwa mazowieckiego
przyjechało dziewięć orkiestr, które starały się jak
najlepiej zaprezentować swoje umiejętności nie
tylko komisji konkursowej, ale także zgromadzonej
w amfiteatrze publiczności. Ostatecznie laureatami
pierwszego w historii konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim zostali:
I miejsce – ex aequo OSP Gozdowo i OSP Nadarzyn
II miejsce – OSP Bogate
III miejsce – OSP Joniec
Wyróżnienia – OSP Kaski i OSP Liw.
2 października zakończono również pierwszą edycję konkursu na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Po wypełnieniu przez kandydatki testu
dotyczącego województwa mazowieckiego, PROW
2007-2013 i KSOW, przeprowadzeniu krótkich wywiadów i po analizie nadesłanych materiałów (rekomendacji, kronik, opisów działalności), komisja
konkursowa pod przewodnictwem Pani Grażyny
Opolskiej ogłosiła wyniki konkursu:
I MIEJSCE – Pani Teresa Majkusiak (Skaryszew)
II MIEJSCE ex aequo – Pani Barbara Góral (Borzychy) i Pani Grażyna Jałgos-Dębska (Opypy)
III MIEJSCE ex aequo – Pani Anna Szpura (Stara
Kornica) i Pani Hanna Wronka (Równe)

www.ksow.gov.pl

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE – Pani Bożena Bajkowska (Makówka).
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim zakończyła także
pierwszą edycję konkursu na najlepszy materiał
prasowy, radiowy lub telewizyjny poświęcony
rozwojowi obszarów wiejskich w województwie
mazowieckim. Komisja konkursowa pod przewodnictwem red. Wiesława Łuki, po analizie nadesłanych materiałów, postanowiła przyznać:
W kategorii materiałów prasowych:
I miejsce – Redaktorowi Maciejowi Miłoszowi
z Dziennika Gazeta Prawna za artykuł „Wieśczuch,
poprawiona wersja mieszczucha”
II miejsce – Redaktor Beacie Modzelewskiej z Tygodnika Ostrołęckiego za artykuł „Jesteśmy krainą
mlekiem płynącą”
III miejsce – Redaktorowi Stanisławowi Jastrzębskiemu z Tygodnika Siedleckiego za artykuł „Gospodarstwa ekologiczne”
W kategorii audycji radiowych:
I miejsce – Redaktor Elżbiecie Abramczuk-Kalinowskiej z Radia Bogoria za audycję „Chełmoński
obecny”
W tej kategorii Komisja postanowiła nie przyznawać II i III miejsca.
W kategorii audycji telewizyjnych:
I miejsca nie przyznano.
II miejsce – Redaktorowi Sebastianowi Śmietanowskiemu z TVP Regionalna za audycję „Spółdzielnia socjalna”
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III miejsce – Redaktor Annie Grabianowskiej-Szymczak z TVP Regionalna za audycję „Przedszkola w gminie Zabrodzie”.
I oczywiście po raz kolejny przystąpiliśmy do
konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt
w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych,
w województwie mazowieckim. W tym roku do
konkursu zgłoszonych zostało 9 projektów spełniających wymagania formalne (w tym 6 z zakresu infrastruktury technicznej i 3 w zakresie infrastruktury społecznej). Podczas posiedzenia w dniu
31 października 2013 r. Komisja Konkursowa, po
szczegółowym zapoznaniu się ze zgłoszonymi do
konkursu projektami, oceniała je na podstawie kryteriów opracowanych przez organizatora konkursu
i postanowiła przyznać:
• w kategorii „infrastruktura techniczna”:
I miejsce – „Poprawa infrastruktury technicznej
terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” – Powiat przasnyski
II miejsce – „Dać szansę wszystkim – informatyzacja drogą do sukcesu” – Gmina Stoczek

III miejsce – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – park i plac Kilińskiego w Kałuszynie” –
Gmina Kałuszyn
• w kategorii „infrastruktura społeczna”:
I miejsce – Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu – Gmina Mrozy
II miejsce – „Kształtowanie przestrzeni publicznej
wsi Gozdowo, poprzez zagospodarowanie stawu
i kablowe oświetlenie uliczne przy ul. K. Gozdawy
oraz przebudowę i rozbudowę sceny koncertowej
w parku zabytkowym” – Gmina Gozdowo
III miejsce – „Strefa rekreacji, kultury i sportu
w Rybienku Nowym” – Gmina Wyszków.
Obok czterech wymienionych konkursów,
w 2013 r. KSOW zorganizował trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą
rolnictwa i obszarów wiejskich oraz tradycyjnie
wspierał mnóstwo konkursów i plebiscytów organizowanych przez podmioty zewnętrzne (m.in.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego czy
samorządy lokalne). Dobre praktyki i rozwiązania
trzeba pokazywać, promować i chwalić.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Opolskiego
O odnowie wsi z Prezydentem RP
17 września br. w Pałacu w Kamieniu Śląskim
odbyło się spotkanie Bronisława Komorowskiego,
Prezydenta RP, z samorządowcami, lokalnymi liderami i osobami zasłużonymi dla rozwoju regionu.
Spotkanie odbywało się pod hasłem „Odnowa Wsi,
wielokulturowość – dobre praktyki i doświadczenia
współpracy w regionie”.
Nie przez przypadek spotkanie odbyło się
właśnie w Kamieniu Śląskim. Wyjątkowość tego
miejsca podkreślał Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego – „bo Kamień Śląski to
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sanktuarium Świętego Jacka, przyciągające setki
pielgrzymów nie tylko ze Śląska, ale i z całego kraju, a także miejscowość, która może pochwalić się
tytułem najpiękniejszej wsi 15-lecia województwa
opolskiego, w której wspaniale widać, co mieszkańcy własną pracą i inicjatywą potrafią zrobić dla
swojego otoczenia”.
Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami
społeczności lokalnych regionu było okazją do zaprezentowania opolskiego programu Odnowy Wsi,
o czym mówił wojewoda Ryszard Wilczyński, oraz
jego efektów, które zaprezentował Zbigniew Kawa,
sołtys Kamienia Śląskiego. O tym, że program może
zima 4/2013
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Spotkanie z Prezydentem RP w Kamieniu Śląskim

źródło: materiały własne UMWO

stanowić dobrą płaszczyznę współpracy w wielokulturowym regionie mówił Norbert Rasch, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim.
W kamieńskim pałacu Prezydent RP uhonorował
najbardziej zasłużonych. Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski został odznaczony arcybiskup
Alfons Nossol, a Pani Profesor Dorota Simonides
otrzymała z rąk prezydenta Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Podczas tej uroczystości
prezydent wręczył także Ordery Krzyża Niepodległości – otrzymali je kombatanci zasłużeni w walkach o niepodległość Polski w latach 1939-1956.
W imieniu odznaczonych podziękował arcybiskup Alfons Nossol, który podkreślał, że Śląsk Opolski to miejsce dialogu, który pomaga z nieprzyjaciół
uczynić przeciwników, a przeciwników przekształcić w przyjaciół. I to nam się w dużej mierze tutaj
udaje – powiedział.

Gratulujemy laureatom „Przyjaznej Wsi”!
„Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli” (gm. Gogolin) i „Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach
wraz z jego częściową adaptacją na galerię osobliwości przyrodniczych i punkt informacji turystycznej”
(gm. Rudniki) to dwa najlepsze projekty wyłonione
w etapie regionalnym konkursu„Przyjazna Wieś”, reprezentujące woj. opolskie na szczeblu ogólnopolskim.
www.ksow.gov.pl

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych
zostało 14 projektów, z tego 10 w kategorii infrastruktura techniczna i 4 w kategorii infrastruktura
społeczna.
Komisja konkursowa, która oceniała projekty,
w przypadku „Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli” doceniła zwłaszcza jego kompleksowość – jest
to obiekt działający całorocznie, utworzony na bazie
istniejących wcześniej obiektów (dawna szkoła podstawowa i przedszkole), umożliwia mieszkańcom i turystom zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym
regionu. Projekt został zrealizowany z poszanowaniem przyrodniczych walorów obszaru, a prowadzone działania przyczyniły się do ochrony najcenniejszych zasobów kulturowych. Jest miejscem spotkań
mieszkańców, mieści się w nim filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, „sołtysówka”, świetlica
młodzieżowa z dostępem do Internetu oraz siedziba
Stowarzyszenia „Wykuwamy Przyszłość”. Na terenie
centrum powstała „siłownia zewnętrzna”, a dla najmłodszych plac zabaw. Organizowane w tym zabytkowym obiekcie przedsięwzięcia przyczyniają się
do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie
dziedzictwa kulturowego i kultywowania tradycji lokalnych. Prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży
pozwalają na pobudzenie i udoskonalanie talentów
młodego pokolenia. Wpływając na wzmożenie działań podejmowanych na rzecz młodzieży i dorosłych,
sprzyja to realizacji idei odnowy wsi.
„Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach
wraz z jego częściową adaptacją na galerię osobliwości przyrodniczych i punkt informacji turystycznej” to
także obiekt działający całorocznie, wielofunkcyjny,
w którym odbywają się spotkania o różnym charakterze: liczne konferencje (np. konferencja ponadregionalna nt. odpowiedniego gospodarowania energią
elektryczną), szkolenia, spotkania z ciekawymi ludźmi,
warsztaty drukarskie, przedstawienia teatralne (np.
przedstawienia bożonarodzeniowe), cotygodniowe
czytanie książek dla dzieci (Klub Moli Książkowych).
Z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego zorganizowano prelekcję prof. Tadeusza Olejnika z Muzeum
Regionalnego w Wieluniu nt. historii Rudnik. OdwieBiuletyn KSOW
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„Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli”

Biblioteka w Rudnikach

źródło: materiały własne Gminy Gogolin

źródło: materiały własne Gminy Rudniki

dzający mogą zatem pogłębić swoją wiedzę na różnorodne tematy. Realizacja projektu przyczyniła się do
pobudzenia aktywności wśród dzieci i młodzieży oraz
zapewniła integrację społeczności lokalnej. Mieszkańcy angażując się w organizację spotkań i czynnie
w nich uczestnicząc, wpływają na integrację społeczności lokalnej przez wspólne podejmowanie decyzji
i rozwiązywanie problemów. W ramach tworzonej Galerii Osobliwości Przyrodniczych nawiązano współpracę z Uniwersytetem Opolskim. Wystawa minerałów
powstała dzięki ofiarności wielu osób i instytucji, m.in.
dr. hab. Adama Bodziocha z Uniwersytetu Opolskiego,
geologa Adriana Kina z Uniwersytetu Łódzkiego czy
dr. Zbigniewa Zawady z Uniwersytetu Zielonogór-
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skiego. Mieszkańcy również zaangażowali się w wyposażenie gablot znajdujących się w galerii. Projekt
w ogormnym stopniu zaktywizował i zintegrował społeczność lokalną – powstał z inicjatywy mieszkańców,
przebudowa wynikała z analizy ich potrzeb, wykorzystano istniejący i niszczejący budynek biblioteki wpisany do rejestru zabytków. Na wniosek mieszkańców
utworzono Punkt Informacji Turystycznej, w którym
można uzyskać informacje na temat interesujących
miejsc, zabytków, edukacyjnej ścieżki rowerowej. Na
miejscu dostępne są też liczne foldery, mapy – wszystko to wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja projektu dokumentowana była
na stronie www.rudniki.pl, a w „Kulisach powiatu” czy
gminnym biuletynie informacyjnym można odnaleźć
zapowiedzi przygotowywanych atrakcji.
Pozostałymi laureatami konkursu zostały następujące projekty:
• Kategoria „infrastruktura techniczna”:
II miejsce – „Przebudowa i rozbudowa świetlicy
wiejskiej w Radomierowicach” (gm. Murów),
III miejsce – „Stworzenie Centrum Kulturalnego
w Pogórzu” (gm. Biała).
W tej kategorii wyróżniono też projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy
Lubsza – Aglomeracja Mąkoszyce” (gm. Lubsza).
• Kategoria „infrastruktura społeczna”:
II miejsce – „Ścieżka edukacyjna – pokrycia dachowe” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Dla
Chudowy” (gm. Murów),
III miejsce – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu” (gm. Izbicko).
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Szlaki konne szansą rozwoju turystyki
i agroturystyki
W dniach 4-6 października br. na terenach gmin
wiejskich Cisek i Polska Cerekiew zorganizowano
przedsięwzięcie mające na celu promocję walorów
obszarów wiejskich Opolszczyzny pod hasłem „Szlaki konne szansą rozwoju turystyki i agroturystyki”.
zima 4/2013
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Międzynarodowy Konny Rajd Długodystansowy

Źródło: materiały własne UMWO

Organizacja wydarzenia związana jest z nową
formą spędzania czasu wolnego i rozwijania pasji, jaką jest jeździectwo, a dokładniej tzw. „wczasy
w siodle”. Tego typu produkt przyczynia się do roz-

budowy oferty gospodarstw agroturystycznych,
podniesienia atrakcyjności miejsc i regionu, a także
do rozwoju turystyki wiejskiej.
Podczas konferencji goście dowiedzieli się o
możliwościach założenia i zorganizowania gospodarstwa agroturystycznego oraz o technikach
zwiększenia jego atrakcyjności dla turysty przez
urozmaicenie oferty, choćby dzięki turystyce i szlakom konnym. W ramach warsztatów właściciele
gospodarstw promowali użytkowanie koni, co pozwala na podejmowanie działań stanowiących dodatkowe źródło dochodu, dzielili się swoją wiedzą
i doświadczeniem.
W trakcie imprezy odbył się też Międzynarodowy
Konny Rajd Długodystansowy, w którym uczestniczyli zawodnicy z 10 państw. Zadaniem zawodników
było przejechanie wyznaczonych tras w odpowiednim czasie, przy utrzymaniu dobrej formy fizycznej
konia. Mieli do wyboru trasy o długościach: 10, 30,
52,5 i 87,5 km, a najlepsi 120 i 160 km. Trasy przebiegały przez wzgórza, doliny, wzdłuż pól, dróg wiejskich i lasów naszego regionu, co także stanowiło
promocję walorów Opolszczyzny, piękna jej naturalnych krajobrazów i istniejących już szlaków.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Podkarpackiego
IX Podkarpackie Święto Miodu
20 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z okazji dziewiątego już Podkarpackiego Święta
Miodu spotkali się pszczelarze z regionu, aby rozmawiać o przyszłości pszczelarstwa, a także prezentować
i degustować miody oraz inne produkty pszczelarskie.
Uroczystość otworzył Lucjan Kuźniar, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, który podwww.ksow.gov.pl

kreślał w szczególności, że współczesne pszczelarstwo musi sprostać wielu przeciwnościom:
przyrodniczym, środowiskowym czy ekonomicznym. Dokonujący się postęp techniczny rodzi nowe
zagrożenia, ale także stwarza nowe możliwości.
W Polsce gospodarka pasieczna nastawiona jest
głównie na produkcję miodu. Jego wolumen oraz
jakość zależy od wielu czynników, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, wśród których ważne
miejsce zajmują czynniki pogodowo-atmosferyczBiuletyn KSOW
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ne oraz czynniki ekonomiczne. Dlatego niezmiernie ważne jest wsparcie
tego sektora rolnictwa, aby przynosił
on wymierne korzyści zainteresowanym stronom, nie tylko pszczelarzom,
ale także i konsumentom.
O roli pszczelarstwa i pszczół w przyrodzie wiele się mówi, zwłaszcza
w kontekście sytuacji, w której wyginięcie pszczół spowodowałoby zagrożenie dla istnienia ludzkości. O tym, że
sprawa jest bardzo poważna świadczy
chociażby decyzja Komisji Europejskiej
o konieczności prowadzenia badań
nad określeniem przyczyn wymierania IX Podkarpackie Święto Miodu
pszczół w Europie.
Prezentowane miody i produkty pszczele podczas IX Podkarpackiego Święta Miodu są wyrazem prawidłowo pojmowanej symbiozy człowieka
z przyrodą, olbrzymiego trudu i przywiązania do
tradycji, nierzadko przekazywanej z ojca na syna.
Doceniając zaangażowanie w pracę i rozwój
pszczelarstwa, Samorząd Województwa Podkarpackiego od kilku już lat współorganizuje obchody
Podkarpackiego Święta Miodu, także w wymiarze
finansowym. Początkowe wsparcie finansowane
pochodziło z budżetu województwa, a od 2011 r. ze
środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
W programie tegorocznej edycji obok konferencji,
dyskusji poświęconej pszczelarstwu, a także wykładów m. in. dr hab. prof. nadz. Teresy Szczęsnej, kierownika Oddziału Pszczelarstwa w Instytucie Ogrodnictwa w Puławach pt. „Podkarpackie miody najwyższej
jakości marką eksportu do krajów UE”, odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników trzech konkursów:
• „Najlepsze Pasieki Podkarpackie 2013”,
• „Producent spadzi ze znakiem Chronionej Nazwy
Pochodzenia”
• „Który miód najlepiej smakuje?” w ocenie konsumentów
W konkursie „Najlepsza pasieka Podkarpacia w 2013 roku” w kategorii „pasieka towarowa”
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I miejsce zajął Edward Walczyk z Piwody (pow.
jarosławski). Drugie miejsce zdobył Zdzisław Turek z Ustrzyk Dolnych, który posiada pasiekę
w Brzegach Dolnych (pasmo Jałowiec), zaś trzecie
Andrzej Bielecki z Agatówki (pow. stalowowolski).
Wyróżnienia otrzymali Kazimierz Delimata z Myscowej i Lesław Burczy z Ostrowa. Spośród właścicieli pasiek amatorskich wyłonionych zostało
ex aequo dwóch laureatów I miejsca. Byli to Jan
Jaworski z Chmielnika i Stanisław Fąfara z Ropczyc. III miejsce wywalczył Henryk Sienkiewicz
z Wólki Horynieckiej. Uczestnicy IX Podkarpackiego Święta Miodu głosowali w konkursie na najlepszy miód. I miejsce zajął miód spadziowy z pasieki
Józefa Płonki z Bukowska, pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali wyróżnienia.
W trakcie tegorocznego Święta Lucjan Kuźniar,
wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
oraz Tadeusz Sabat, prezydent Polskiego Związku
Pszczelarzy, wręczyli odznaczenia związkowe tym
działaczom, którzy wykazali się szczególną pasją
do pszczelarstwa przez pracę i czas, jakie włożyli
w rozwój tej dziedziny na terenie naszego województwa.

zima 4/2013
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Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Pomorskiego
Która z pomorskich wsi jest najbardziej
przyjazna? Konkurs „Przyjazna Wieś”
rozstrzygnięty!
Znamy już wyniki etapu regionalnego konkursu ,,Przyjazna Wieś’’ na Pomorzu. Projekty
zgłoszone przez gminy Lipusz i Pszczółki okazały
się najlepsze i najciekawsze spośród wszystkich
biorących udział w tegorocznej edycji konkursu
,,Przyjazna Wieś’’, organizowanego przez Sekretariat Regionalny KSOW. Zwycięskie projekty
będą reprezentowały województwo pomorskie
w etapie ogólnopolskim konkursu.
W kategorii infrastruktura techniczna najlepszy okazał się projekt pn. „Budowa sali sportowej
wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” zrealizowany
przez gminę Lipusz. Nagrodzony projekt ma na celu
poprawę jakości zajęć sportowych uczniów szkół
w gminie Lipusz, stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu przez osoby niepełnosprawne,
organizację imprez sportowych dla mieszkańców

Źródło: Archiwum Gminy Lipusz

www.ksow.gov.pl

Źródło: Archiwum Gminy Pszczółki

Lipusza i miejscowości sąsiadujących oraz wykorzystanie obiektu do organizacji lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.
Pierwsze miejsce w kategorii infrastruktura
społeczna zajął projekt zrealizowany przez gminę
Pszczółki pn. „Zagospodarowanie Parku Lipowego
w Pszczółkach”. Celem tej inwestycji było zapewnienie mieszkańcom gminy Pszczółki i okolic dostępu
do zielonego miejsca wypoczynku, integracji i rekreacji. – Początkowo to odtworzenie drzewostanu
lipy drobno- i szerokolistnej przyświecało powstaniu
tego miejsca zieleni. Idea ta rozwinęła się do stworzenia ostoi dla pszczół, które obecnie są zagrożone
wyginięciem. W końcu pszczoły w herbie zobowiązują… Myślę, że wartością dodaną tego projektu jest
budowanie poczucia lokalnej tożsamości związanej
z tutejszymi tradycjami pszczelarskimi. Szczególnym
podkreśleniem tej roli parku jest organizacja na jego
terenie Święta Miodu Pszczółkowskiego, promującego nasz lokalny produkt tradycyjny – podkreśla
Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki. Pierwsze miejsce w konkursie jest potwierdzeniem, że zrealizowany
przez naszą gminę projekt jest wartościowy nie tylko
ze względu na powstałą infrastrukturę, ale również
Biuletyn KSOW

37

»Z ŻYCIA KSOW
szczególne korzyści dle społeczności lokalnej. Jest to
cenne wyróżnienie i uznanie naszej pracy, które motywuje do podejmowania kolejnych działań.

Pożegnanie lata w Klukach
Jak co roku, w trzecią niedzielę września
w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach można
było zobaczyć, jak wyglądał schyłek lata na dziewiętnastowiecznej wsi słowińskiej, poczuć dawne zapachy i smaki jesieni. Jesień się pyta co lato
zrobiło. Pożegnanie lata w skansenie to impreza
plenerowa skoncentrowana wokół jesiennych
zajęć wykonywanych dawniej o tej porze roku
na ziemi słowińskiej.
Odwiedzający Kluki, przechadzając się po muzealnych ścieżkach i zaglądając do poszczególnych
chałup, mogli podpatrzeć jak mężczyźni uwijają się
w przyzagrodowych pracach, naprawiają łodzie,
szyją sieci, wędzą ryby. Odważniejsi mogli spróbować swoich sił w dawnych rolniczych zajęciach:
omłotach, wianiu ziarna, odziarnianiu, międleniu
i czesaniu lnu.
Ważną częścią „Pożegnania lata w skansenie” jest
prezentacja dawnej kuchni – prostej, często jednak
zaskakującej współczesnego
konsumenta. Kobiety krzątające się w kuchniach pieką słowiński chleb według
dawnej receptury, wyrabiają
smalec, masło i twaróg, pieką wafle drożdżowe. Dawni
mieszkańcy Kluk zajadali się
także zupą z żółtej brukwi,
„klitupolme” czyli zupą śliwkową z kluskami, zupą rybną
oraz smażonymi borówkami
z gruszką. Wszystkie te potrawy przygotowywane są na
oczach gości, na piecach kuchennych w chałupach. Jednym z ciekawszych pokazów
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jest palenie kawy zbożowo-naturalnej w żeliwnym
młynku z początku XX wieku.
Jesień na wsi słowińskiej to także czas zabaw dożynkowych i tradycyjna pora wyprawiania wesel.
Dlatego też w Klukach nie mogło zabraknąć muzyki
regionalnej, tańca i śpiewu w wykonaniu zespołów
folklorystycznych z różnych części Pomorza. W tym
roku swoje utwory prezentował Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” z Lęborka, Kaszubski Zespół
Pieśni i Tańca z Bytowa oraz zespół „Kalina” z Dobrzycy wykonujący bardzo ciekawy obrzęd weselny, charakterystyczny dla okolic Kluk.

Źródło: Archiwum Muzeum Pomorza Środkowego
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Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Śląskiego
„XI Święto CIULIMU-CZULENTU”
Lelowskie Spotkanie Kultur
W dniach 17-18 sierpnia 2013 r. odbył się w Lelowie Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „XI Święto
Ciulimu-Czulentu”. Organizatorami imprezy byli: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Śląskiego,
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Gmina Lelów
oraz Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne
im. Walentego Zwierkowskiego. Patronat nad festiwalem objęła Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz firma Tauron Dystrybucja S.A.
Podczas festiwalu uczestnicy mogli wysłuchać
koncertów wielu zespołów oraz indywidualnych
wykonawców. Poza sceną można było obejrzeć wystawę fotograficzną, wystawy plastyczne, jak również uczestniczyć w warsztatach „Wycinanki żydowskiej” i tańca żydowskiego, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Atrakcją festiwalu była degustacja potrawy polskiej – ciulim i żydowskiej – czulent, przygotowanej przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie oraz wolontariuszy.

Występ zespołu
www.ksow.gov.pl

Źródło: Archiwum KSOW

Degustacja

Źródło: Archiwum KSOW

Podczas festiwalu można było również spróbować
przysmaków kuchni regionalnej.
Celem festiwalu było przedstawienie kultury żydowskiej i polskiej (muzyki, tańca, potraw), integracja społeczności polskiej i żydowskiej oraz kultywowanie tradycji regionalnych.

Wyjazd studyjny na Ukrainę
W dniach 27.09-06.10.2013 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizował wyjazd na Ukrainę dla członków Śląskiego
Związku Pszczelarzy, którego głównym celem było
uczestnictwo w XXXXIII Międzynarodowym Kongresie APIMONDIA.
Kongres Międzynarodowej Organizacji Związków Pszczelarskich APIMONDIA jest organizowany
od 1897 r., odbywa się co dwa lata, i jest największą konferencją pszczelarską połączoną z targami
ApiExpo.
Kongres rozpoczął się oficjalną ceremonią
otwarcia, po której nastąpiła projekcja filmu dokumentalnego „Więcej niż miód” w reżyserii MarkuBiuletyn KSOW
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Uczestnicy wyjazdu na Ukrainę

sa Imhoofa. W trakcie kongresu uczestnicy mogli
wziąć udział w targach ApiExpo, na których prezentują się firmy z branży pszczelarskiej z całego
świata. Swoje stoisko miał również Śląski Związek
Pszczelarzy. W programie kongresu nie zabrakło
bloków naukowych dotyczących m.in. biologii,
technologii, zdrowia, ekonomii, pszczelarstwa ekologicznego.
Pszczelarze odwiedzili także klasztor w Uniowie,
w którym od ponad 300 lat istnieje pasieka, prowa-

Źródło: Archiwum SR KSOW

dzona przez tamtejszych mnichów. Pochodzi z niej
znany na całej Ukrainie „uniowski miód”, cieszący się
dużą popularnością.
Uczestnictwo w kongresie umożliwiło pszczelarzom z województwa śląskiego zapoznanie się
z najnowszymi naukowymi dokonaniami i odkryciami, które mają bezcenną wartość w dobie trudnej
sytuacji w sektorze pszczelarskim na świecie, związanej z dużą depopulacją rodzin pszczelich.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Świętokrzyskiego
Jak „Bździel” promował Świętokrzyskie
Replika XIX-wiecznego pływającego młyna,
nazwanego „Bździelem”, promowała Region
Świętokrzyski w Polsce oraz we Francji podczas
„Festiwalu Loary”. Na pokładzie młyna prezentowane były produkty Sieci Dziedzictwo Kulinarne – Świętokrzyskie, odbywały się także
pokazy młynarstwa – zapomnianego już dziś
rzemiosła.
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Tuż po wodniackim chrzcie, który odbył się w Nowym Korczynie 18 sierpnia 2013 r. „Bździel” wypłynął w 12-dniowy rejs promocyjny do Włocławka. Został on zbudowany przez Klub Wodny „Kon Tiki” na
zlecenie Muzeum Wsi Kieleckiej, którego pracownicy czuwali, aby replika była zgodna z etnograficznym przesłaniem. „Bździel” zawijał do portów m.in.
w Sandomierzu, Płocku, Warszawie i Włocławku,
gdzie podczas specjalnie zorganizowanych eventów promował produkty Sieci Dziedzictwo Kulinarzima 4/2013
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ne – Świętokrzyskie, a jego załoga demonstrowała
jak wykorzystywano młyn.

Pyszności w Porcie Żerańskim
Bardzo gorąco powitali „Bździela” mieszkańcy
Warszawy. Do Portu Żerańskiego przybyły tłumy,
aby wziąć udział w wielkim kiermaszu tradycyjnej
żywności, zorganizowanym przez Muzeum Wsi
Kieleckiej. Mieszkańcy stolicy smakowali chleby
z Piekarni R. Dobrowolski, sery z Gospodarstwa
Mlecznego Teresy i Piotra Łukasików ze Strzałkowa, wędliny z Zakładu Wyrobów Tradycyjnych
„U Bogusia” w Łosieniu oraz Zakładu Wędliniarskiego Pawła Nowaka w Wąchocku. Bardzo smakowały im owoce przekazane przez Spółdzielnię
Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka”
w Ożarowie, a także szydłowska śliwka suszona, fasola korczyńska oraz woda mineralna „Buskowianka”. Degustowano także świętokrzyską
zalewajkę i zapiekankę z fasoli. Spotkanie było
fantastyczną okazją do tego, aby poznać historię
młynarstwa oraz osobiście dokonać przemiału
zboża na pokładzie „Bździela”.
Załogę pływającego młyna w Warszawie witali
znamienici goście: Janusz Piechociński – wicepremier i minister gospodarki, europoseł Czesław Siewww.ksow.gov.pl

Źródło: Muzeum Wsi Kieleckiej

kierski, Krystyna Gurbiel – wiceminister rolnictwa,
Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy oraz
Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego.

Festiwal w Orleanie
Sukces, jaki „Bździel” odniósł w Polsce, zainspirował załogę do wzięcia udziału w niezwykłym „Festiwalu Loary” we francuskim Orleanie,
który trwał od 18 do 22 września.
„Bździel”, a także jego załoga ubrana w tradycyjne
stroje młynarzy, okazali się sensacją festiwalu. Załoga
rozdawała foldery i materiały promocyjne wojewódzBiuletyn KSOW
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twa świętokrzyskiego, a także wspólnie z gośćmi dokonywała przemiału zboża. W czasie przedsięwzięcia
promowane były: Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Po odbyciu rejsów próbnych, pływający młyn
„Bździel” wróci do właściciela, którym jest Muzeum
Wsi Kieleckiej. Zostanie on wyeksponowany w Parku Etnograficznym w Tokarni i będzie jedną z atrakcji turystycznych.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Warmińsko-Mazurskie Dożynki
Wojewódzkie w Olsztynku
Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się
22 września na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku. Wojewódzkie święto plonów tradycyjnie rozpoczęło się
barwnym korowodem dożynkowym oraz uroczystą mszą świętą w amfiteatrze. Jak co roku odbył
się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
W konkursie wzięło udział 35 gmin z regionu. Komisja oceniła przygotowane wieńce i podjęła decyzję o następującej klasyfikacji: I miejsce – miejscowość Wietrzychowo z gminy Nidzica, II miejsce
– miejscowość Budzewo z gminy Budry, III miejsce – miejscowość Stegny z gminy Pasłęk. Komisja
uznała również, że w kategorii najbardziej tradycyj-
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nego wykonania na wyróżnienie zasługuje wieniec
z miejscowości Koczarki w gminie Kętrzyn, natomiast za najbardziej oryginalny uznała wieniec
z miejscowości Robawy w gminie Reszel.
Po części oficjalnej, obrzędzie dożynkowym oraz
wręczeniu honorowych odznak „Za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego” oraz „Zasłużony dla Rolnictwa”, na scenie zaprezentowała się kapela ludowa „Śparogi” oraz zespoły folkowe „Tabu”
i „Crasy Daisy”. Dożynkom towarzyszyły liczne atrakcje, takie jak XI Regionalne Targi Chłopskie, Piknik
Zbożowy, pokazy tradycyjnych zawodów oraz kiermasz żywności naturalnej, tradycyjnej i regionalnej.

Region Warmii i Mazur na Dożynkach
Prezydenckich w Spale

ŹRÓDŁO: Archiwum SR KSOW
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Tegoroczne Dożynki Prezydenckie, odbywające
się tradycyjnie w Spale, trwały dwa dni. Uroczyzima 4/2013
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stościom towarzyszyły liczne atrakcje, które przyciągnęły wielu mieszkańców z okolic Spały, a także
odwiedzających z całej Polski. Jedną z nich było
Miasteczko Regionów, w którym prezentowały się
poszczególne województwa.
Na stoisku zorganizowanym przez Departament
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbywały się pokazy tworzenia rękodzieła ludowego, toczenia na kole garncarskim
wyrobów z gliny, ręcznego lepienia produktów
glinianych, pokazy tkactwa na tradycyjnym warsztacie tkackim oraz wytwarzania kwiatów z bibuły.
Odwiedzający stoisko mieli możliwość wybicia pamiątkowej monety „1 Kopernik” w Mennicy Copernicana oraz mogli skosztować regionalnych smakołyków przygotowanych przez wioskę tematyczną
„Cesarskie Kadyny”. Dodatkową atrakcją był okazały

ŹRÓDŁO: Archiwum SR KSOW

www.ksow.gov.pl

wieniec dożynkowy, przygotowany i przywieziony
przez grupę wieńcową z Gminy Iława, która wraz
z zespołem folklorystycznym „Gosposie” prezentowała dziedzictwo kulturowe Warmii, Mazur i Powiśla.

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt
Hodowlanych w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się 7 września 2013 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie. Hodowcy zwierząt mieli doskonałą okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć w dziedzinie hodowli, zgłaszając do komisyjnej oceny bydło
mleczne, bydło mięsne, trzodę chlewną, owce i konie.
Wystawie towarzyszyły pokazy firm oferujących maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej, pasze i dodatki paszowe oraz materiał genetyczny. Równolegle,
w tym samym miejscu, odbywały się również Jesienne Targi Ogrodnicze. Odwiedzający mieli okazję obejrzeć prezentacje roślin oraz artykułów szkółkarskich
i ogrodniczych, maszyn i urządzeń do prac ogrodowych oraz artykułów do zabudowy, wyposażenia
i aranżacji ogrodów. Nie zabrakło szerokiej oferty rozsad warzyw i ziół, chętnie kupowanych przez
działkowców i właścicieli przydomowych ogródków.
W trakcie imprezy zaprezentowano instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, cieszące się
ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

ŹRÓDŁO: Archiwum SR KSOW
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Wizyta studyjna w wioskach
tematycznych

W dniach 9-11 października 2013 r. odbyła się wizyta studyjna, w ramach której grupa trzydziestu ośmiu
osób odwiedziła wioski tematyczne znajdujące się na
terenie trzech województw: warmińsko-mazurskiego,
pomorskiego i zachodniopomorskiego. Uczestnikami wyjazdu byli koordynatorzy gminni, członkowie
i liderzy grup odnowy wsi oraz przedstawiciele władz
gmin uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”..
Pierwszym punktem wizyty była wieś anielskich smaków i diabelskich rozrywek – Aniołowo w gminie Pasłęk, następnie uczestnicy zwiedzili Centrum Edukacji
i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie mogli zobaczyć dom stojący do góry nogami i najdłuższą deskę.
Kolejne miejscowości to punkty turystyczne na terenie
województwa zachodniopomorskiego: Sierakowo Sławieńskie, Paproty i Borkowo. Sierakowo Sławieńskie to
wieś tolkienowskich Hobbitów, Paproty to wieś znana z labiryntów, a w Borkowie zorganizowano osadę
wczesnośredniowieczną. Uczestnicy wizyty skorzystali
z oferty turystycznej tych miejscowości, począwszy od
wzięcia czynnego udziału w warsztatach ceramicznych, których efektem były oryginalne figurki aniołów,
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i w grach terenowych, aż po smakowanie lokalnych
kulinariów. Wizyta studyjna jest kolejną inicjatywą,
mającą przysłużyć się aktywizacji obszarów wiejskich
naszego regionu.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Wielkopolskiego
„Wielkopolska euro-PROW-incja”
Ponad 500 osób z całej Wielkopolski uczestniczyło 17 października 2013 r. w konferencji
„Wielkopolska euro-PROW-incja”, która odbyła
się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich.
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Celem spotkania było podsumowanie procesu
wdrażania działań delegowanych Samorządowi
Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
oraz podsumowanie działalności „Szkoły Liderek
Rozwoju Lokalnego”, która powstała z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
zima 4/2013

»Z ŻYCIA KSOW
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele gmin i powiatów, a także liczna reprezentacja
uczestniczek Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego.
Jest to projekt sieciowy, realizowany w ramach kolejnych planów działania Sekretariatu Regionalnego KSOW począwszy od 2010 roku, we współpracy
z wszystkimi wielkopolskimi LGD. W obszernym foyer przy Sali Ziemi zaprezentowana została także wystawa rękodzieła artystycznego, przygotowanego
przez wielkopolskie liderki.
Konferencję otworzył Pan Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który
w swoim wystąpieniu zaznaczył, że realizowany
w latach 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich był odpowiedzią na potrzeby wielkopolskiej wsi oraz wskazał, że projekty, których celem
jest wzrost aktywności lokalnych społeczności i rozwój kapitału społecznego, są zazwyczaj inicjowane
przez kobiety.
Konferencja podzielona została na trzy panele.
W pierwszym, pod nazwą „Jesteśmy Europejczykami”, z interesującymi prezentacjami wystąpiły trzy
kobiety sukcesu. Pani Zofia Szalczyk, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podsumowała efekty wdrażania PROW w latach 20072013 w Polsce, wskazując ciekawe przykłady wpływu unijnych funduszy na rozwój polskiej wsi.
Pani Maria Małgorzata Janyska, posłanka na Sejm
RP mówiła o aktywności kobiet w polityce, biznesie
i w domu. Z kolei Pani dr Danuta Kitowska z Wyższej
Szkoły Biznesu w Pile w swym wystąpieniu zatytułowanym „3D z Krajny – czyli o nauczycielkach liderkach”, pokazała, że kobiety mogą odnosić sukcesy
w nauce, a prowadzona na dobrym poziomie edukacja dzieci z terenów wiejskich, otwiera mieszkańcom wsi drogę do życiowego sukcesu.
W ramach pierwszego panelu wystąpił również
Pan Zbigniew Mamys, doradca sekretarza stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przekazał
informacje w imieniu pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania.
Drugi panel konferencji zatytułowany „Wielkopolski sukces” otworzyła Pani Emilia Dunal – Dyrekwww.ksow.gov.pl

Tomasz Bugajski z Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Emilia
Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z autorkami hymnu pt. „Liderbabki”, który został hymnem wielkopolskich liderek
Źródło: Archiwum Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie wielkopolskim

tor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich, prezentując efekty wdrażania obecnej
perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Przykłady
dobrych praktyk w zakresie wykorzystania środków
PROW zaprezentowali również przedstawiciele samorządów, omawiając inwestycje zrealizowane
w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi oraz Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
a także osi 4 Leader.
Na zakończenie panelu, Pan Tomasz Bugajski
wręczył dyplomy uznania najaktywniejszym beneficjentom PROW 2007-2013 oraz autorkom najlepszych projektów zgłoszonych w konkursach „Liderki w akcji” i „Hymn liderek”.
W ostatnim panelu, pod nazwą „Liderki rozwoju”,
wystąpiła ponownie Pani Minister Zofia Szalczyk,
przekazując informacje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej. Poinformowała ona nie tylko
o planowanych działaniach, ale także o wyzwaniach
stojących przed Wspólną Polityką Rolną: rosnącym
zapotrzebowaniu na żywność na świecie i malejącej
liczbie ludności w Europie oraz o wpływie tych wyzwań na kształt przyszłego PROW-u.
Po tym wystąpieniu uczestniczki Szkoły Liderek, wspólnie z przedstawicielkami lokalnych
grup działania, zaprezentowały kilka przykładów
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ciekawych projektów. Jedna z pań zainspirowana
zajęciami w Szkole Liderek zrealizowała swoje marzenie i wydaje lokalną gazetę, inne powołały do
życia stowarzyszenie, a kolejne zorganizowały ciekawe wydarzenia dla lokalnych społeczności: „Noc
Kupały” oraz „Festiwal kwiatów, zboża i trawy oraz
dobrej zabawy”.
Na zakończenie konferencji wszyscy goście, wspólnie z liderkami z LGD „Między ludźmi i Jeziorami” oraz
Kapelą „Z kopyta”, zaśpiewali zwycięski hymn liderek
pt. „Liderbabki”.
Przebieg konferencji, przykłady świetnych projektów i dobrych praktyk kolejny raz pokazały, że
środki unijne nie tylko zaktywizowały lokalne społeczności, ale także bardzo zmieniły oblicze wielkopolskiej wsi.

Wszyscy Biskupianie świata
Po raz trzeci, w dniach 7-8 września odbył się
w Domachowie, w gminie Krobia, Festiwal Tradycji i Folkloru. Jego współorganizatorem był
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2012-2013.
III Festiwal Tradycji i Folkloru odbył się pod hasłem „I Światowego Zjazdu Biskupian” czyli wszystkich, który pochodzą z Biskupizny, gościli na Biskupiźnie i chcieliby odwiedzić ją ponownie. A także
wszystkich tych, którzy identyfikują się z Biskupizną
albo po prostu – lubią ten region.
Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu
była biskupiańska muzyka i ludowe instrumenty. W
pierwszym dniu festiwalu odbył się konkurs kapel dudziarskich, warsztaty gry na dudach, pokazy tańców
i śpiewów biskupiańskich. Wieczorne kino biskupiańskie
„pod chmurką”zaprosiło licznie zgromadzonych widzów
do obejrzenia dwóch archiwalnych filmów nakręconych
w 1936 roku, dokumentujących biskupiańskie zaręczyny i wesele. Filmy te posłużyły jako podstawa do przygotowania inscenizacji wesela wystawionego podczas
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Podczas festiwalu można było kupić bombki z wizerunkiem biskupińskiej pary
Źródło: Archiwum Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

I Festiwalu Tradycji i Folkloru.W niedzielne popołudnie
festiwal rozpoczął się od mszy w intencji muzyków,
która została odprawiona w przepięknym drewnianym
kościele w Domachowie. Następnie, barwny korowód
festiwalowy, którego uczestnicy ubrani byli w stroje ludowe, dotarł na festiwalowy plac, obstawiony licznymi
stoiskami z ludowym rękodziełem, a także z wyrobami
lokalnych przedsiębiorców.
„Dzioło się jednygu razu w biskupiańskiej chałupie” – widowisko przygotowane przez dziecięco-młodzieżowy teatr „Na fali”, w którym zaprezentowane zostały przygotowania do wesela w gwarze
biskupiańskej, rozpoczęło festiwalowe prezentacje.
Ogłoszenie wyników i koncert laureatów Konkursu
Kapel Dudziarskich pokazały, że tradycja ludowego

Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic oraz Młodzi
Biskupinie ze Starej Krobi na festiwalowej scenie
Źródło: Archiwum Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
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muzykowania na dudach i skrzypcach podwiązanych jest wciąż kultywowana. W koncercie wzięło
udział dwudziestu dwóch młodych muzyków z całej
Wielkopolski. Przygrywali oni potem do tańca „Biskupiańskiemu Zespołowi z Domachowa i Okolic”
oraz Zespołowi „Młodzi Biskupinie” ze Starej Krobi.
Biskupiański festiwal miał także akcent międzynarodowy. Jako gwiazda wieczoru, na zakończenie
festiwalu, wystąpił gruziński kwintet „Urmuli”.

Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie jest
prawdziwym świętem Biskupian, ale także kultury ludowej. Mieszkańcy biskupiańskich wiosek
– od seniorów po małe dzieci – zakładają wtedy
barwne stroje, te pieczołowicie przechowywane
w domach od wielu lat, i te specjalnie uszyte dla
zespołów folklorystycznych, i z dumą mówią o sobie: „Jesteśmy Biskupinie. Jesteśmy z tej ziemi, jak
nasi przodkowie”.

Biskupizna – region w południowej części powiatu gostyńskiego w Wielkopolsce obejmujący 13 wsi w okolicach
Krobi. Nazwa tego regionu pochodzi od przynależności tych terenów do biskupów poznańskich od czasów średniowiecza do końca XVIII w.
Ludowa kultura regionu biskupiańskiego jest nadal żywa. Zwyczaje, obrzędy, gwara, instrumenty, muzyka i ludowy
strój „przechowywane” są cały czas w biskupiańskich rodzinach. Festiwal Tradycji i Folkloru organizowany w Domachowie od 2011 r. jest jednym z działań podejmowanych przez Samorząd Gminy Krobia we współpracy z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego w celu zachowania unikatowej kultury ludowej mikroregionu biskupiańskiego, a także
wykorzystania jej jako atrakcyjnego elementu w budowaniu produktu turystycznego przez podmioty gospodarcze
działające na terenie gminy Krobia i powiatu gostyńskiego.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Zachodniopomorskiego
XXVI Targi Rolne w Barzkowicach
Już po raz 26. odbyły się Barzkowickie Targi Rolne „Agro Pomerania 2013”, które w tym roku odbyły
się w dniach 6-8 września. Organizatorem targów
był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego
we współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Targi Rolne w Barzkowicach są największym wydarzeniem plenerowym na Pomorzu Zachodnim skierowanym do rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, wytwórców produktów regionalnych,
mieszkańców obszarów wiejskich, amatorów roślin
ozdobnych i tych wszystkich, którzy są zainteresowani prezentowaną tematyką. Targi to przede wszystkim
www.ksow.gov.pl

przedstawienie szerokiej oferty handlowej producentów maszyn i sprzętu rolniczego, firm oferujących pojawiające się dopiero na rynku i nowoczesne środki
do produkcji rolnej, firm z sektora przetwórstwa rolno-

„II Przegląd Kapel Ludowych”

Źródło: Archiwum KSOW

Biuletyn KSOW

47

»Z ŻYCIA KSOW
-przemysłowego oraz budowlanego. To także doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz wiedzy dla
wszystkich, którzy prowadzą działalność w obszarze
turystyki wiejskiej i działają na rzecz jej rozwoju.
Dodatkową atrakcją targów były liczne konkursy,
warsztaty i pokazy rękodzielnicze, m.in. hafciarskie,
plecionkarskie, koronkarskie, malarskie, witrażowe
oraz prezentacje wyrobów z siana i gliny, a także
wystawy ukazujące dziedzictwo kulturowe zachodniopomorskiej wsi. Ponadto, na stoiskach wystawienniczych swoje unikatowe regionalne wyroby,
wytwarzane od lat wedle oryginalnych receptur,
mieli okazję zaprezentować liczni lokalni przetwórcy i producenci, a na zwiedzających czekały m.in.
produkty piekarnicze, przetwory ekologiczne, wędliny, miody, ryby wędzone i przetwory rybne oraz
wiele innych produktów regionalnych.
W trakcie targów przeprowadzone zostały warsztaty rękodzielnicze z zakresu scrapbookingu, podstaw malarstwa – malowania na sklejce, filcowania
na mokro i malowania na ceramice, w których łącznie udział wzięło 60 osób. W ramach warsztatów
uczestnicy wykonywali szale z wełny czesankowej,
szkatułki, kartki okolicznościowe, notes na przepisy kucharskie, malowali na sklejce oraz nauczyli się
projektowania wzorów i malowania na ceramice.
Drugiego dnia targów miał miejsce „II Przegląd
Kapel Ludowych”, którego celem była prezentacja
kapel ludowych z województwa zachodniopomorskiego, rozpowszechnienie wiedzy o tradycjach regionalnych wśród mieszkańców województwa, ocalenie od zapomnienia zwyczajów i pieśni ludowych,
a także prezentacja ludowej kultury muzycznej Pomorza Zachodniego.
Jak co roku, na zakończenie Barzkowickich Targów
Rolnych odbyły się Dożynki Wojewódzkie, w ramach
których dwadzieścia sześć delegacji z całego województwa zachodniopomorskiego przyjechało z uplecionymi wieńcami, aby wziąć udział w ceremonii Święta Plonów. Misternie uplecione z kłosów zbóż wieńce
wzięły udział w konkursie na „Najładniejszy wieniec
dożynkowy”, a w uznaniu najefektowniejszych kompozycji, komisja konkursowa przyznała nagrody.
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Liderzy Pomorza Zachodniego wybrani!
Uroczyste wręczenie nagród w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lider Pomorza Zachodniego”
odbyło się w Szczecinie w dniu 24 października br.
Celem konkursu było promowanie wiedzy i dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wyłonienie
i nagrodzenie najbardziej aktywnych i kreatywnych
liderów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej, aktywizują społeczności wiejskie,
propagują nowoczesne metody gospodarowania,
a także aktywnie uczestniczą w unijnych programach rozwoju wsi.
Konkurs miał służyć zwróceniu uwagi na pomysłowość, oryginalność i innowacyjność zrealizowanych projektów unijnych oraz aktywność mieszkańców obszarów wiejskich, wpływającą na rozwój
gospodarczy regionu i tworzenie nowych miejsc
pracy.
Konkurs trwał od 19 sierpnia i realizowany był w
dwóch kategoriach: „Małe projekty PROW” i „Lider
wiejski”. W każdej kategorii wyłonionych zostało
trzech zwycięzców, którzy otrzymali nagrody finansowe. Laureatami konkursu „Lider Pomorza Zachodniego” zostali:
a. w kategorii „Małe Projekty PROW”:
I miejsce: Róża Ryczańczyk z Trzcińska-Zdrój
– właścicielka gospodarstwa agroturystycznego
w Gogolicach, prezes Regionalnego Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich „Gogolander” i konsultant
społeczny Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, aktywnie
działa na rzecz społeczności lokalnej gminy Trzcińsko-Zdrój, prowadzi działania informacyjno-edukacyjne
dotyczące pozyskiwania funduszy z PROW, wspiera
inicjatywy o charakterze turystycznym i krajoznawczym; realizuje wiele projektów w dziedzinie rekreacji,
sportu i kultury.
II miejsce: Adam Andziak z Białokur k. Siemyśla – przedsiębiorca z Siemczyna, inicjuje i realizuje
zima 4/2013
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projekty, które przyczyniają się nie tylko do rozwoju
prowadzonej działalności gospodarczej, ale także
do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz stworzenia większych możliwości rekreacyjnych dla dzieci.
III miejsce: Joanna Budasz z Karkowa k. Chociwla – założycielka i prezes Stowarzyszenia Gospodyń Karkowa oraz członek Stowarzyszenia Forum
Chociwelskie, aktywnie działa na rzecz społeczności
lokalnej gminy Chociwel m.in. poprzez organizację
warsztatów rękodzielniczych.
a. w kategorii „Lider wiejski”:
I miejsce: Irmina Łachacz z Czarnocina k. Stepnicy - prezes Centrum Edukacji Nieformalnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka, aktywnie
działa na rzecz społeczności lokalnej gminy Stepnica, inicjatorka i organizatorka licznych warsztatów
tanecznych, zawodów sportowych, imprez integracyjnych, zajęć rękodzielniczych; propagatorka ak-

Laureaci konkursu „Lider Pomorza Zachodniego”
www.ksow.gov.pl

tywnego stylu życia, współorganizuje kursy i szkolenia animacyjno-pedagogiczne.
II miejsce: Małgorzata Piotrowska z Żabowa
k. Pyrzyc – sołtys Żabowa, założycielka Stowarzyszenia „Aktywni Zawsze”, członek Lokalnej Grupy
Działania „Ziemia Pyrzycka”, prezes Ludowego Zespołu Sportowego Goplana Żabów i Spółdzielni
Socjalnej „Aktywni Zawsze”, podejmuje liczne inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej
mieszkańców wsi, organizuje warsztaty i szkolenia;
inicjatorka i organizatorka spotkań okolicznościowych, imprez kulturalnych i sportowych.
III miejsce: Barbara Świeczka z Zwartowa
k. Karlina – na co dzień pracuje w swoim gospodarstwie, od trzech kadencji pełni funkcję sołtysa wsi,
inicjatorka i organizatorka spotkań okolicznościowych oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, aktywnie działa na rzecz rozwoju sołectwa
i poprawy warunków życia jego mieszkańców –
przyczyniła się m.in. do remontu świetlicy wiejskiej.

Źródło: Archiwum KSOW

Biuletyn KSOW

49

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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