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 Historia wystaw 
w Klikowej doczekała się 
kolejnego rozdziału. Po
4. latach przerwy ta największa 
w naszym regionie  impreza 
hodowlana powróciła w roku 
bieżącym na teren byłego 
Stada Ogierów w Klikowej. 
To dzięki determinacji Izby 
i pomocy przedstawicieli 
związków hodowców,

a także pomocy fi nansowej uzyskanej od Marszałka 
Województwa Małopolskiego, Funduszu Promocji 
Mleka oraz Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 
udało się doprowadzić to przedsięwzięcie
do szczęśliwego fi nału.

 Decyzja o powrocie do Klikowej nie była 
łatwa. W momencie podjęcia rozmów o rozpoczęciu 
organizacji tegorocznej edycji imprezy padło kilka 

XVI R  W  Z  H  
K  - 

różnych propozycji jej lokalizacji. Jednym z poważniej 
rozważanych projektów była organizacja wystawy
w Krakowie. Ostatecznie jednak zalety byłego Stada 
Ogierów (istniejąca infrastruktura, położenie oraz 
przede wszystkim utrwalona w świadomości hodowców 
lokalizacja) przeważyły szalę na korzyść Klikowej.

 W tegorocznej edycji wystawy udział wzięło 
ponad 120 hodowców z terenu 4 województw. 
Zaprezentowane zostało ponad 500 zwierząt 
reprezentujących główne gatunki hodowlane. Wystawę 
odwiedziło ok 4.000 osób. 

 Poniżej prezentujemy informacje
o zwierzętach, które uzyskały tytuły Czempionów i 
Wice Czempionów w poszczególnych gatunkach.

 NR ZWIERZ CIA  RASA  HODOWCA 

 PL 100010528898  polska owca górska 
 PL 100010528126  cakiel podhala ski 
 PL 100014059824  polska owca górska odmiana barwna   Józef Kula, Maruszyna 
 PL 100007733250  owca olkuska  Tomasz Korczy ski, Imbramowice 
 PL 100015936650  czarnog ówka  Roman Wasylczak, Owczary 
 PL 100009834719  polska owca pogórza  Leszek Fr czek, Przyszowa 
 PL 100004784538  wrzosówka  Instytut Zootechniki PIB, Kraków 
 PL 100006797482  winiarka  ZDIZ PIB Chorzelów 

 PL 100010528935  polska owca górska 
 PL 100010528429  cakiel podhala ski 
 PL 100014059794  polska owca górska odmiana barwna   Józef Kula, Maruszyna 
 PL 100010755249  owca olkuska  Tomasz Korczy ski, Imbramowice 
 PL 100013361621  czarnog ówka  Roman Wasylczak, Owczary 
 PL 100009080635  polska owca pogórza  Leszek Fr czek, Przyszowa 
 PL 100008108897  wrzosówka  Instytut Zootechniki PIB, Kraków 
 PL 100018155317  winiarka  ZDIZ PIB Chorzelów 

 TRYKI - CZEMPIONY 

 MACIORKI - CZEMPIONY 

 Stanis aw Rekowski, Szlachtowa 

 Stanis aw Rekowski, Szlachtowa 

w
k
4
w
h
b
S
T
i



2 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej

 Od kilku lat 
mamy nową strukturę 
organizacyjną - LGD. 
Wiązaliśmy z nią wiele 
nadziei na uspołecznienie 
i upodmiotowienie życia
w środowisku wiejskim. 
Dzisiaj możemy ocenić 
skuteczność ich działalności, 

zasadność wydatkowania środków fi nansowych oraz 
przejrzystość procedur.

 Prezentujemy krótkie informacje nt. 4. LGD 
z 4. regionów naszego województwa chcąc przybliżyć 

L  G  D

 Na podkreślenie zasługuje fakt, iż według 
zgodnej opinii sędziów, niejednokrotnie 
posiadających uprawnienia do oceny zwierząt na 
poziomie wystaw krajowych i międzynarodowych 
poziom wszystkich prezentowanych zwierząt 
był bardzo wysoki. Potwierdza to, iż hodowcy
z naszego regionu są najwyższej klasy specjalistami 
w swojej dziedzinie. Niejednokrotnie już zwierzęta 
prezentowane na Regionalnych Wystawach Zwierząt 
Hodowlanych w Klikowej odnosiły również sukcesy 
podczas wystaw organizowanych na poziomie 
krajowym jak również poza granicami kraju.

 Czy wystawa będzie miała swoją dalszą 
historię? Bardzo wiele zależy od pomocy, szczególnie 
fi nansowej, władz województwa. Mamy nadzieję, 
że w dalszym ciągu będą one życzliwie spoglądać
w kierunku Klikowej.

M. Słowik

ich działalność. Robimy to również z tego powodu, że 
wielokrotnie zgłaszano nam niepokojące informacje
nt. funkcjonowania LGD - przede wszystkim 
rozmijającymi się w swojej działalności z oczekiwa-
niami rolników.

 Zachęcamy wszystkich do aktywnego 
uczestnictwa w działalność LGD, zaś struktury 
zarządzające i administracyjne do bycia otwartymi 
na informacje, pomoc dla mieszkańców wsi oraz 
modyfi kacje obowiązujących procedur.

Henryk Dankowiakowski
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Wywiad z Panem Janem 
Czają – Kierownikiem biura 
LGD „ Dunajec - Biała”

Kiedy zawiązała się LGD, 
jakiej pomocy udzielacie 
mieszkańcom wsi i jakie 
możliwości stwarzają 
fundusze unijne?

LGD powstała 2005 
roku i działa w osi IV Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Kiedy w Polsce powstawały pierwsze LGD, 
ich założycielami były najczęściej lokalne samorządy. 
Tworzyły one nowe struktury zakładając, że gdy LGD 
okrzepną i zaczną się samodzielnie rozwijać nastąpi 
stopniowe wycofywanie się samorządu z zarządzania 
działalnością grupy. Ich miejsce zająć mieli lokalni 
przedsiębiorcy, stowarzyszenia czy osoby fi zyczne. 
W skład naszej grupy LGD weszły cztery gminy: 
Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. Grupa działa
w formie stowarzyszenia, którego siedzibą jest
Zakliczyn. Realizujemy nowatorskie projekty 
ukierunkowane na wyk orzystanie unikatowych walorów 
przyrodniczych i kulturowych naszego regionu. W chwili 
obecnej, poza gminami, które tutaj wymieniłem, udział 
w działalności LGD mają również m.in. Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Zakliczyn i Stowarzyszenia Pszczelarzy 
oraz kilku lokalnych przedsiębiorców.

W ramach poprzedniego schematu 
fi nansowania pozyskaliśmy 700 tys. złotych 
na działania informacyjne i materiały wdrożeniowe. 
Środki te przeznaczone zostały na wykonanie tablic 
informacyjnych jak również na opracowanie materiałów 
promocyjnych szlaków bojowych z okresu I Wojny 
Światowej, szlaków wypraw rowerowych, konnych 
i narciarskich oraz ścieżek turystycznych.

W chwili obecnej zbliżamy się do końca 
naboru wniosków o dofi nansowanie projektów 
w ramach obecnej strategii. W roku bieżącym będziemy 
prowadzić po raz ostatni nabory na: „Różnicowanie 
w kierunku działalności nie rolniczej” oraz „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Niestety te dwa działania 
nie cieszą się dużym zainteresowaniem społeczności 
lokalnej, wśród której wciąż pokutuje przeświadczenie  
(ponieważ obserwujemy takie przeświadczenie),
że ludzie korzystają tylko z programów pomocowych 
dostępnych w ARiMR zapominając, że na te programy 
mogą uzyskać środki w LGD. 

Do końca przyszłego roku planujemy 
prowadzić działania z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”. 
Realizujemy także fi nansowanie wdrażania małych 
projektów, czyli oddalonych inicjatyw najbardziej 
popularnych wśród stowarzyszeń, osób fi zycznych, 
lokalnych przedsiębiorców i rolników. Benefi cjenci 

tych programów mogą się starać o wsparcie fi nansowe 
w wysokości 80%  planowanych kosztów przedsięwzięcia. 
Kwota pomocy na jeden projekt nie może przekroczyć 
25 tys. zł jest to jednak, jak na warunki środowiska 
wiejskiego, kwota wystarczająca do realizacji większości 
zamierzeń. Dodatkowym atutem tego programu jest 
fakt, iż pozostałe 20% ogólnych kosztów realizacji 
benefi cjent może wnieść w postaci niepieniężnej.

Obecnie przystępujemy do prac mających
na celu opracowanie nowej strategii obejmującej lata 
2014 – 2020 r.

Jak wygląda współpraca z lokalną społecznością?

Istotą naszego działania jest współpraca
ze  społecznością   lokalną. To  ona  musi  udzielić   odpowiedzi 
na pytanie: dofi nansowanie jakich konkretnie działań 
jest najbardziej interesujące? Wykorzystujemy w tym 
celu lokalne kanały informacyjne. Dzięki współpracy 
z sołtysami, prosiliśmy kilkakrotnie mieszkańców
o przedstawienie konkretnych pomysłów, 
na realizację których ubiegać się będą o dofi nansowanie. 
Na podstawie tych informacji przygotowujemy 
następnie odpowiednią lokalną strategię rozwoju
i występujemy o przyznanie środków na jej realizację.

Dlatego też, wciąż zwracam się do mieszkańców 
naszego regionu z prośbą o większą aktywność
i zainteresowanie . Jeżeli chcemy dobrze wykorzystać 
szansę na pozyskanie dodatkowych środków, 
prosimy o kontakt z biurem LGD i przedstawienie 
zarysu pomysłów przyszłych wniosków. Pozwoli to
na precyzyjne dostosowanie opracowywanej strategii do 
oczekiwań przyszłych benefi cjentów. Pamiętać również 
należy o tym że środki, które ma do wykorzystania LGD, 
systematycznie rosną. W poprzednim okresie mieliśmy 
do dyspozycji 700 tys. zł. W następnej edycji programu 
LEADER kwota przeznaczona na dofi nansowanie 
działań LGD osiągnie 7 milionów zaś w przyszłości 
będziemy dysponować kwotą od 10 do 30 milionów 
zł. Są to więc ogromne środki umożliwiające realizację 
wielu ciekawych projektów.

W chwili obecnej kładziemy również nacisk 
na rozwój turystyki. Po kilku latach rozwoju agroturystyki 
okazało się, że turystyka bez wartości dodanej
w postaci produktu lokalnego nie ma możliwości 
przetrwania. Turystom korzystającym z tej formy 
wypoczynku znudziło już się wypoczywanie 
na wsi na 20 ha działce. W swoich wyprawach poszukują 
czegoś więcej. Dlatego ważnym jest powiązanie oferty 
turystycznej z wdrażaniem produktu lokalnego. 
Musimy przyciągnąć turystów tradycyjną kuchnią 
i dobrymi produktami regionalnymi. Jesteśmy 
na etapie rejestracji wielu produktów tradycyjnych 
w skład których wchodzą m.in. konfi tury 
borówkowo-jabłkowe, sok malinowy, ogórki 
kiszone w studni, rzuchowskie wino gronowe, dżem 
aroniowo-jabłkowy, masło rzuchowskie, dżem

LGD D -B
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S  LGD
"T  P "

 S t o w a r z y s z e n i e 
Lokalna Grupa Działania 
„Turystyczna Podkowa” 
powstało w 2006r., 
ale inicjatywa jego 
utworzenia sięga 2004r. 
Celem Stowarzyszenia 
była promocja pięciu 
sąsiadujących ze sobą 
Gmin: Siepraw, Dobczyce, 

Raciechowice, Wiśniowa i Pcim.

 Zarząd Stowarzyszenia LGD „Turystyczna 
Podkowa" składa się z pięciu osób. Reprezentują 
oni każdą z gmin wchodzącą w skład „Turystycznej 
Podkowy": Jan Marek Lenczowski – Prezes, Członkowie: 
Janusz Ambroży, Maria Brożek, Leszek Leśniak oraz 
Jolanta Majka - Skarbnik. 

 Nazwa Stowarzyszenia „Turystyczna 
Podkowa” pochodzi od wcześniejszej propozycji nazwy 
dla wspólnych działań turystycznych planowanych dla 
samorządów wchodzących w skład LGD pod nazwą: 
„Zapomniany Raj Turystyczna Podkowa” oraz kształtu 
podkowy jaki te Gminy tworzą na mapie.

 Za pośrednictwem LGD można składać 
wnioski o pomoc unijną na własne projekty w ramach 
działań operacyjnych: małe projekty, odnowa wsi, 
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 Wnioski na realizację swoich pomysłów mogą 
składać zarówno osoby prywatne jak i Organizacje 
Pozarządowe tj. Koła Gospodyń Wiejskich, Gminne 

 z płatków róż. Poprzez inwestycję w produkty tradycyjne, 
pragniemy szerzej zająć się promocją regionu. 

Nasze produkty 
i usługi prezentujemy 
również na szeregu imprez 
w y s t a w o w o - t a r g o w y c h .
W sierpniu będziemy brać 
udział w małopolskim 
Festiwalu Smaku, we wrześniu 
jedziemy do konsulatu 
polskiego w Monachium 
promować polską tradycję 
m.in. przez fasolę. Nasz napięty 
kalendarz kończy projekt 
współpracy, który wdrażamy 

Ośrodki Kultury i Sportu, Kluby Sportowe, Ochotnicze 
Straże Pożarne, Parafi e. 

 Jeżeli projekt jest zgodny z zapisami „Lokalnej 
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
Turystyczna Podkowa", wówczas jest przekazywany
do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie jest podejmowana 
ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy w formie 
dofi nansowania.

 Dotychczas największym zainteresowaniem 
cieszyły się tzw. Małe Projekty, w ramach których 
zrealizowano m.in. następujące projekty: 

- W Sieprawiu OSP złożyła wniosek na remont 
świetlicy wiejskiej. W ramach projektu wykonano 
m.in. remont pomieszczeń sanitarnych wraz
z wyposażeniem,

- Również w Sieprawiu z inicjatywy GOKiS 
opracowano konspekt opisujący zwyczaje, gwarę, 
stroje, obrzędy oraz teksty piosenek i przyśpiewek 
ludowych. Na bazie konspektu został przygotowany 
scenariusz widowiska. W ramach projektu 
zakupiono stroje ludowe.

- W Dobczycach, Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu, przygotował zajęcia dla Zespołu 
Pieśni i Tańca „Dobczyce”. Zajęcia miały na 
celu kultywowanie tradycji tańca regionalnego 
i narodowego. Polskich tańców ludowych
i narodowych uczyło się czterdzieści dzieci
i młodzieży. Jako doposażenie zespołu zakupiono 
pięć kompletów strojów ludowych.

- OSP w Kwapince (gmina Raciechowice) złożyła 
wniosek na wyposażenie świetlicy wiejskiej 
(zakupiono dwieście krzeseł, czterdzieści stolików
i pięć szaf). 

z partnerami z Anglii i Austrii.

Rozmawiała: 
Barbara Czapla
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Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Turystyczna Podkowa"

Siepraw 616/3
32-447 Siepraw

Tel.: 12 27 46 299, Fax: 12 27 46 299
biuro@turystycznapodkowa.pl

STOWARZYSZENIE LGD
„PODBABIOGÓRZE”

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Podbabiogórze” powstało 
28 lutego 2006 roku. Partnerstwo 
obejmuje swoim zasięgiem siedem gmin 
powiatu suskiego: Budzów, Bystra-
Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, 

Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce. 

 Głównym celem Stowarzyszenia 
jest wspólne działanie na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich regionu 
Podbabiogórskiego ze szczególnym 

- Gmina Wiśniowa przygotowała wniosek
na utworzenie „Astronomicznej Ścieżki 
Dydaktycznej", składającej się z ośmiu tablic 
dydaktyczno-turystycznych i ławek usytuowanych 
obok tablic.

- Uczniowski Klub Sportowy „Konik z Pcimia", 
z  myślą o rozwijaniu uzdolnień młodych  mieszkańców 
Gminy, realizował projekt pn. „Na sportowo
i ludowo - zajęcia szachowe i taneczne dla dzieci
i młodzieży” . W ramach projektu organizowano 
zajęcia szachowe i taneczne - zorganizowano 
Międzyklubowy Towarzyski Turniej Szachowy 
i pokaz taneczny, zakupiono sprzęt szachowy
i nagłaśniający . 

- Gmina Siepraw przeprowadziła prace renowacyjne 
w zabytkowym kościółku św. Marcina.

- Wyremontowano świetlice wiejskie w Trzebuni, 
Stróży (Gmina Pcim) i w Mierzeniu (Gmina 
Raciechowice).

- Izba Gospodarcza Dorzecza Raby złożyła wniosek 
na promocję wyrobów tradycyjnych i turystycznych 
poprzez wydanie katalogu.

- Na wniosek GOKiS w Wiśniowej zakupiono 
wyposażenie do świetlicy wiejskiej.

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi"
za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Turystyczna 
Podkowa" zrealizowano następujące inwestycje:

-Gmina Wiśniowa: w centrum Wiśniowej oraz przy 
budynku remizy OSP w Kobielniku wyremontowano 
parking, wybudowano nowe wiaty, a na potrzeby 
imprez lokalnych - wyremontowano w Kobielniku 
scenę taneczną.

-Gmina Raciechowice: w Kwapince wybudowano 
wielofunkcyjne boisko do: piłki nożnej, piłki 
ręcznej, siatkówki, koszykówki, a dla najmłodszych 
mieszkańców - atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw.

- Gmina Pcim: w Pcimiu przebudowano 
skrzyżowanie drogi do szkoły z drogą na Pcim 

Kąt, ponadto uporządkowano i obsadzono skarpę
i parking pod kościołem.

 Działania: „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” (którego celem jest wzrost 
zatrudnienia na terenach wiejskich poprzez rozwój 
przedsiębiorczości) oraz „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” (gdzie celem jest rozwój 
działalności pozarolniczej), dotychczas nie cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, a te wnioski które były 
złożone, odrzucono w drodze dalszej weryfi kacji.

 Stowarzyszenie LGD „Turystyczna Podkowa" 
organizuje szkolenia i konkursy kierowane
do mieszkańców np. tradycyjna szopka, doświadczony 
ekolog, jak również fi nansuje zakupy drobnych nagród
w konkursach muzycznych i sportowych. Stowarzyszenie 
kładzie duży nacisk na promocję poprzez: uczestnictwo 
zarówno w targach turystycznych, imprezach lokalnych 
jak również wydając ciekawe materiały promocyjne
tj. mapy, ulotki, biuletyny i inne efektowne gadżety. 

 W powiecie myślenickim obok „Turystycznej 
Podkowy" są jeszcze LGD „Klimas" oraz LGD „Miedzy 
Dalinem a Gościbią". Wszystkie te grupy, w trosce 
o wspólny interes powiatu, planują w przyszłości
w ramach jednego projektu współpracy stworzyć portal 
internetowy oraz wydać księgę potraw regionalnych, 
rękodzieł i tradycji powiatu myślenickiego. 

Na podstawie informacji przekazanych przez
Panią Urszulę Dąbrowa i Zbigniewa Sanowskiego

Dorota Korepta -Kura
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naciskiem na zachowanie i kultywowanie dziedzictwa 
kulturowego, rozwój turystyki oraz promocję produktu 
lokalnego. Ponadto Stowarzyszenie realizuje cele 
zapisane w „Lokalnej Strategii Rozwoju Podbabiogórza” 
takie jak:

Cel ogólny I - Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
obszaru LGD „Podbabiogórze".

1. Rozwój turystyki szczególnie aktywnej i opartej 
o zasoby przyrodnicze i kulturowe.
2. Wsparcie MŚP w zakresie innowacji i nowych 
technologii oraz dostępu do rynków zbytu.

Cel ogólny II - Poprawa jakości życia oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego.
2. Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego 
czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Cel ogólny III - Wzrost kapitału społecznego obszaru 
LGD „Podbabiogórze" i poziomu współpracy ze 
społecznościami innych obszarów.

1. Edukacja i rozwój lokalnej społeczności.
2. Wykorzystanie lokalnych walorów
przyrodniczych, historycznych i kulturowych dla 
rozwoju obszaru Podbabiogórza.

 Realizując te cele, Stowarzyszenie przygotowało
w ramach II Schematu Pilotażowego Programu 
Leader + projekt „Turystyka, kultura i produkt 
lokalny - największą wartością Podbabiogórza”, 
który po ocenie formalno-merytorycznej zajął drugą 
lokatę w skali kraju i I miejsce w województwie 
małopolskim pod względem ilości otrzymanych
w ocenie punktów. Projekt był wdrażany od 08 lutego 
2007 roku do 14 kwietnia 2008 roku. Do głównych 
celów projektu należało: kształtowanie społeczeństwa 
informacyjnego Podbabiogórza i wspieranie 
rozwoju nowoczesnych kadr lokalnego sektora 
gospodarczego, rozwój innowacyjnej infrastruktury 
informacyjnej oraz wspieranie procesu wdrażania 
nowoczesnych technologii w sektorze „Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości", aktywizacja społeczna i zawodowa 
mieszkańców poprzez rozwój różnych form edukacji 
i wsparcia, poprawa jakości życia poprzez tworzenie 
nowoczesnej infrastruktury społecznej i technicznej, 
wyodrębnienie, tworzenie i promocja regionalnych 
produktów i usług, promocja Podbabiogórza jako 
regionu, rozwój systemu dystrybucji produktów
i usług Podbabiogórza, waloryzacja atrakcyjnych 
obszarów przyrodniczych oraz waloryzacja
i rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego 
Podbabiogórza, jak również wdrażanie innowacyjnych 

technik i technologii w celu ochrony zasobów 
naturalnych i kulturowych Podbabiogórza. Dążąc do 
osiągnięcia założonych celów zrealizowano ponad 
siedemdziesiąt zadań m.in. takich jak: szkolenia
i warsztaty tematyczne dla określonych grup społecznych 
m.in. język angielski w fi rmie turystycznej, szkolenia
z sektora turystycznego i drzewnego, z zakresu podstaw 
przedsiębiorczości, zarządzanie fi rmą w warunkach 
międzynarodowej konkurencyjności oraz warsztaty 
muzyki regionalnej podczas których młodzież poznawała 
tajniki muzyki regionalnej. Prowadzono szereg działań
na rzecz promocji regionu, w ramach których opracowano
i wydano folder promocyjny „Nowoczesne produkty 
i usługi Podbabiogórza 2007”, opracowano serwis 
internetowy „Podbabiogórskich Punktów Informacji 
Turystycznej”. Ważną inicjatywą było utworzenie 
wirtualnego „Sklepiku Babiogórskiego” jako sieci 
promocji i dystrybucji. Przeprowadzono certyfi kację 
oraz nadano znaki promocyjne produktom lokalnym 
z terenu Podbabiogórza w trzech kategoriach: produkt 
artystyczno-rzemieślniczy, produkt usługowy
i produkt spożywczy. Łącznie LGD przyznało 
50 znaków promocyjnych „Łączy nas Babia Góra”. 

 Od 2009 roku Stowarzyszenie wdraża 
„Lokalną Strategię Rozwoju Podbabiogórza”, 
opracowaną wspólnie z mieszkańcami obszaru 
objętym partnerstwem, angażując w działania 
objęte LSR m.in. samorządy, instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe, organizacje społeczne
i przedsiębiorców. 

 W ramach wdrażania 
strategii LSR i funkcjonowania LGD 
zrealizowano wiele projektów związanych
z dziedzictwem kulturowym. Do ważniejszych należą: 
remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Grzechyni, 
Żarnówce, Kojszówce i Budzowie, utworzenie
i wyposażenie świetlicy w Juszczynie, organizacja 
warsztatów muzycznych w Sidzinie, Osielcu, Łętowni, 
Makowie Podhalańskim, Zawoi i Stryszawie, 
organizacja warsztatów tańca i śpiewu w Kojszówce oraz 
warsztatów potraw i rękodzieła ludowego w Kukowie
i w Makowie Podhalańskim, zakup strojów regionalnych 
i instrumentów muzycznych dla zespołów regionalnych 
„Budzowska Nutka” w Budzowie, „Juzyna” w Zawoi
i „Zbójnik” w Skawicy oraz Orkiestry Dętej „Rytm”
w Zembrzycach i Sidzinie, zakup strojów regionalnych 
dla Kół Gospodyń Wiejskich w Palczy i Kojszówce, zakup 
umundurowania dla Szwadronu Kawalerii Ochotniczej 
w Jordanowie, opracowanie materiałów promocyjnych 
m.in. mapy turystycznej Podbabiogórza, katalogu 
produktów lokalnych, bazy noclegowej Podbabiogórza, 
folderu i mapy „Podbabiogórskie Ekomuzeum”, 
realizację z TVP Kraków fi lmu promocyjnego 
pt. „Szlaki Podbabiogórza”, odnowienie elewacji 
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LGD "K  P  K "

zabytkowego budynku w Makowie Podhalańskim. 
Poprzez realizację projektów w ramach wdrażania 
LSR, Stowarzyszenie wpływa na podniesienie estetyki 
gmin powiatu suskiego m.in. poprzez odnowienie 
centrów wsi w Sidzinie, Zembrzycach, Zawoi, Wysokiej 
i Budzowie. 

 Ponadto LGD aktywnie promuje region 
Podbabiogórza uczestnicząc w imprezach targowych 
m.in. w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej 
„Agropromocja" w Nawojowej, Targach Turystycznych 
„Tour Salon" w Poznaniu, Małopolskiej Giełdzie 
Agroturystycznej, Gdańskich Targach Turystycznych, 
Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki w Kielcach, Targach Turystycznych 
„TT Warsaw" oraz „Market Tour" w Szczecinie, 
podczas których otrzymało wyróżnienia w konkursie 
na najciekawsze stoisko targów.

 Od pięciu lat Stowarzyszenie organizuje stoiska 
promocyjno–informacyjne podczas siedmiu imprez
w gminach obszaru działania LGD podczas których 
promuje produkt lokalny i twórców lokalnych. 

 Stowarzyszenie także wspiera lokalnych 
twórców i promuje produkt lokalnych poprzez realizację 
projektów współpracy. Do tej pory zrealizowano 
już krajowy projekt współpracy pt. „Lokalni twórcy 
ostoją dziedzictwa kulturowego” i obecnie realizuje 
międzynarodowy projekt współpracy pt. „Polski i 
Szwedzki Szlak Lokalnego Produktu".

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Podbabiogórze” wraz z partnerem Leader Gränslandet 
od 5 lipca 2011 r. realizuje projekt współpracy pod nazwą: 
„Polski i Szwedzki Szlak Lokalnego Produktu”. Celem 

projektu współpracy jest ochrona i wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych
w regionie Podbabiogórza i części hrabstw 
Södermanland, Östergötland i Örebro oraz rozwój 
różnorodnych form turystyki aktywnej. Projekt 
skierowany jest do twórców ludowych, młodzieży, 
organizacji pozarządowych, a także lokalnych 
przedsiębiorców i liderów oraz rolników i rodzin 
rolników. 

 LGD „Podbabiogórze” podejmuje 
również działania mające na celu promowanie 
charakterystycznych produktów związanych z obszarem 
objętym „Lokalną Strategią Rozwoju Podbabiogórza”,
a także wyłonienie najbardziej charakterystycznych dla 
regionu, atrakcyjnych i przyjaznych dla turystów miejsc 
i usług w szczególny sposób promujących teren obszaru 
działania LGD i przyczyniających się do wzrostu 
konkurencyjności turystycznej naszego regionu.
Wspierany jest  również folklor,  poprzez cykl konkursów 
tj. konkurs „Produkt lokalny Podbabiogórza”, konkursu 
„Turystyka i rekreacja – dziedzictwem kulturowym 
Podbabiogórza” oraz konkurs „Kultura i folklor 
Podbabiogórza”. 

Jolanta Mocniak

„Korona Północnego 
Krakowa” jest lokalną grupą 
działania powstałą w 2006 
r., która obejmuje tereny 
siedmiu gmin powiatu 
krakowskiego tj. Igołomia 
Wawrzeńczyce, Kocmyrzów 
– Luborzyca, Liszki, 
Michałowice, Wielka Wieś, 
Zabierzów i Zielonki.

Głównym celem tego stowarzyszenia jest pomoc 
w zdobywaniu dofi nansowania przez mieszkańców
z poszczególnych terenów na których funkcjonuje 

LGD. Niewątpliwym sukcesem tej organizacji było 
otrzymanie na lata 2007-2013 kwoty 10 634 000 zł., która 
została przeznaczona na projekty tj. „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój 
wsi” oraz tzw. „Małych projektów”. Z podanej kwoty 
zrealizowane zostało już wiele projektów, a kilka 
wciąż jest w trakcie realizacji. Mieszkańcy, którzy 
są zainteresowani udziałem w jednym z programów 
mogą liczyć na bezpłatne konsultacje i porady 
z przedstawicielami stowarzyszenia LGD.

W procesie oceny wniosków szczególną uwagę 
zwraca się na wzmocnienie potencjału gospodarczego 
obszaru LGD, która jest wykorzystywana poprzez 
aktywność ekonomiczną mieszkańców, rozwój 
potencjału społecznego, zachowanie naturalnych
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i kulturowych zasobów, historii tradycji i zwyczajów. 
Aby to osiągnąć, lokalne grupy działania współpracują 
z innymi organizacjami tj. KGW, OSP, Ludowe Zespoły 
Sportowe oraz różnymi stowarzyszeniami powstałymi 
w gminach i wsiach, a także indywidualnymi 
wolontariuszami. Ponadto, LGD nawiązuje współpracę 
nie tylko z lokalnymi organizacjami ale również 
ze stowarzyszeniami znajdującymi się na terenie całej 
Polski, a także za granicą. W związku z tym, że LGD 
działa również poza granicami Polski, co jakiś czas 
organizowane są wyjazdy zagraniczne. Członkowie 
podobnych zagranicznych organizacji również mają 
okazję przyjechać do naszego kraju. Ostatni wyjazd 
został zorganizowany z inicjatywy LGD „Kraina 
Łęgów Odrzańskich”. Delegacji podczas tego wyjazdu 
przewodniczyła v-ce prezes Stowarzyszenia – Pani 
Barbara Kawa. Jednym z głównych wydarzeń podczas 
tego wyjazdu, który odbył się w „Stowarzyszeniu 
Jezierzyca” w Krzelowie, była propozycja organizacji 
pomocy dla grupy młodzieży z Ukrainy, która gościła 
w okolicach Wrocławia. Młodzieży zapewniono 
bezpłatny pobyt i zwiedzanie Krakowa oraz Wieliczki. 
Po licznych atrakcjach, nocleg i obiadokolacje 
zorganizowała delegatka MIR – sołtys Bębła 
Krystyna Janecka. Podczas tego spotkania młodzież 
zaprezentowała piękny spektakl oraz obejrzała  występ 

miejscowego zespołu „Bębłanie". 

Od 25 stycznia do 20 kwietnia br.
w Stowarzyszeniu „Korona Północnego Krakowa” 
pracowało dwóch stażystów z Wielkiej Brytanii. 
Przyjechali oni do Polski w ramach wymiany stażowej 
zorganizowanej przez Fundację „Partnerstwo 
dla Środowiska”.  Stażystów zapoznano z jednym
z projektów ekologicznych oraz z założeniami  projektu 
„Energia z kosza”, którego celem jest promowanie 
działań proekologicznych wśród młodzieży szkolnej. 

Współpraca międzynarodowa placówek 
oświatowych działających na obszarze Stowarzyszenia 
Korona Północnego Krakowa jest  zasługą działalności 
nauczycieli. Przykładem takiego aktywnego działania 
jest Gimnazjum w Luborzycy. Pomysłodawcą 
współpracy z angielską szkołą był Aleksander Lipiński 
- nauczyciel matematyki i języka angielskiego. Dzięki 
jego działaniom, w czerwcu 2009 r., grupa uczniów
i nauczycieli z Anglii przyjechała do Polski. Nie tylko 
zwiedzali oni zabytki znajdujące się w Krakowie
i Wieliczce ale także aktywnie uczestniczyli
w spotkaniach z gimnazjalistami oraz ich rodzicami. 

Poprzez uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych 
i kołach zainteresowań, Młodzi Anglicy mieli 
możliwość poznania polskiej kultury i historii, 
a Polscy gimnazjaliści dowiedzieli się o zwyczajach 
współczesnych Brytyjczyków. Do rewizyty doszło już w 
październiku 2009 roku. Zainaugurowane w roku 2008 
kontakty rozwijają się pomyślnie,  jeszcze w tym roku 
kolejna grupa młodzieży wyjedzie na Wyspy Brytyjskie. 

To tylko niektóre przykłady działania  LGD 
„Korona Północnego Krakowa”. W 2012 roku Zarząd 
Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa” 
planuje kolejny nabór wniosków i  zachęca wszystkich 
mieszkańców do korzystania z bezpłatnych form 
doradztwa.  

Katarzyna Węgiel

VI  Ś  C   O

 W niedzielę 29 sierpnia 2012 r.
w Obrażejowicach (gmina Radziemice), odbyło się VI 
Małopolskie Święto Czosnku organizowane po raz 
kolejny przez Wójta Gminy Radziemice i Burmistrza 
Gminy Słomniki. Patronat honorowy nad imprezą 
objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek 
Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego – Czesław 
Siekierski.
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 Imprezę poprzedziła Msza Święta w kościele
w Łętkowicach w intencji rolników i producentów 
rolnych.  Ofi cjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy 
Tomasz Wilk, który powitał wszystkich przybyłych 
na  uroczystość Posłów, Burmistrzów, Wójtów 
oraz przedstawicieli  instytucji współpracujących
z rolnictwem. 

 Po raz kolejny wybrano Cesarza i Cesarzową 
Czosnku. Tym razem tytuł czosnkowej pary Cesarskiej 
przypadł  Pani Danucie Podsiadło zamieszkałej 
w Muniakowicach oraz Arturowi Michalskiemu 
zamieszkałemu w Wierzbicy. 

 Wójt Gminy Radziemice - Tomasz Wilk oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki - Paweł Knafel  
dokonali koronacji cesarskiej pary. Nowi Władcy 
otrzymali puchary i dyplomy Prezesa Małopolskiej 

w którym „Te co grzebią i fruwają” były inspiracją 
do plastycznych fantazji. Warto było wykazać się 
zaangażowaniem, gdyż można było wygrać parowary 
do przygotowywania zdrowych, szybkich posiłków, 
dzieciaki za swe plastyczne potyczki nagradzane były 
zestawami kibica: piłkami, czapeczkami, smyczami 
i kubeczkami. Laureatom, gorąco oklaskiwanym 
przez zebraną publiczność, nagrody wręczali: 
Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej - Pan Ryszard 
Czaicki wraz z Dyrektorem - Panem Henrykiem 
Dankowiakowskim. W imprezie uczestniczyli 
również Wiceprezes - Pan Karol Zachwieja z rodziną, 
Pani Krystyna Janecka oraz Pan Marek Lenczowski. 
Po konkursie dorośli mogli schłodzić swoje emocje 
w cieniu namiotu, gdzie odbywała się degustacja 
przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich, 
dzieciaki mogły poszaleć w „miasteczku zabaw 
dziecięcych” na tzw. „dmuchańcach i skakańcach”.

 

P  

 Małopolska Izba 
Rolnicza kolejny rok 
uczestniczy w organizacji 
pikników - imprez 
propagujących polską 
żywność. W poprzednich 
dwóch latach były to pikniki 
zbożowe, w tym roku 
przyszła pora na pikniki 
mięsne. 

 Pierwszy z nich odbył się w piękną, 
słoneczną niedzielę lipca w Modlniczce koło 
Krakowa. Impreza, którą sfi nansował Fundusz 
Mięsa Drobiowego, zorganizowana została
w ramach obchodów IX Dni Wielkiej Wsi w dniu
1 lipca 2012 roku.

 Głównym celem pikniku było zaprezentowanie 
walorów smakowych i odżywczych mięsa drobiowego. 
Zwiedzający mieli więc okazję wysłuchać prezentacji 
nt. zalet jego spożywania, oglądać przygotowaną przez 
pracowników MIR wystawę przedstawiającą między 
innymi rasy drobiu, w żywej zagrodzie spotkać 
się oko w oko z gęsią garbonosą, czy przekonać się 
o intensywności kolorów korali indyka. Rozdawane 
były broszury oraz ulotki informujące o walorach 
odżywczych i smakowych mięsa drobiowego. Ta 
teoretyczna część pikniku pomocna była dorosłym 
w prawidłowym wytypowaniu odpowiedzi 
w konkursie wiedzy: „Jedz drób – będziesz 
zdrów”, a dzieciom w konkursie rysunkowym, 

Izby Rolniczej - Ryszarda Czackiego.

 Pomimo deszczu  miłośnicy czosnku zjawili 
się tłumnie. Na  zwiedzających czekały atrakcje, 
występ zespołu Koła Gospodyń Wiejskich z  Łętkowic 
– Kolonii , występ kabaretu ,,Skeczów męczących”, 
występ orkiestry dętej ,,Sygnał” z Zielenic.

 Koła Gospodyń Wiejskich z okolicznych 
miejscowości przygotowały potrawy  które kusiły 
aromatem i wyglądem. Każdy mógł popróbować 
czosnkowej zupy, pasty czosnkowej, różnych ciast
i wypieków. Uroczystości zakończył występ zespołu 
,,Pod Budą” 

Katarzyna Węgiel
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C   WPR    ?

 W piątek 6 lipca br. 
w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie odbyła 
się międzynarodowa 
konferencja naukowa:  
„Wspólna Polityka 
Rolna wobec drobnych 
gospodarstw rolnych”, 
zorganizowana z 

okazji 50-lecia WPR Unii Europejskiej. Jednym
ze współorganizatorów konferencji była Małopolska 
Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa Ryszarda 
Czaickiego. W spotkaniu uczestniczyli również 
członkowie Zarządu MIR oraz kilkudziesięciu 
delegatów Izby.

 W konferencji wzięło udział ponad 300 osób – 
gości z kraju i z zagranicy, w tym wiele znamienitych 
osobistości m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej - 
Władysław Kosiniak-Kamysz, zastępca dyrektora Dep. 
Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW - Magdalena 
Nowicka, Wiceminister Polityki Agrarnej i Żywności 
Ukrainy - prof. Sergiej Kvasha, przedstawiciel 
Kancelarii Prezydenta RP - dr Andrzej Hałasiewicz, 

Ogromną pracę i trud w przygotowanie imprezy 
wniosły panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
w Modlniczce, Modlnicy i Bęble, które w pełni 
wykorzystały swoje zdolności i doświadczenie
w kulinarnym kunszcie, racząc gości specjałami 
z kurczaka. Rozkoszowaliśmy się między innymi: 
delikatnymi szaszłykami, roladkami z piersi 
kurczaka faszerowanymi szpinakiem i fetą, potrawką 
z kurczaka. Nie zabrakło „kęsków piwnych”, 

ani galaretki drobiowej, a wszystko to przyprawione 
uśmiechem uroczych hostess. I mimo leniwie 
upływającej niedzielnej, poobiedniej pory, z talerzy 
szybko znikały kolejne dania. 

 Na osobnym stoisku swe wyroby prezentowała 
Grupa Konspol – jeden z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie i przetwórczo producentów żywności 
z kurczaka, lider na skalę krajową i europejską. 

 Piknikową atmosferę uczestnikom umilały 
występy artystyczne. Oklaskiwaliśmy zatem 
dziewczęce formacje: „Modlniczanki, „Białe 
różyczki” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Swą 
siłę i sprawność prezentował Krakowski Klub Karate 
Koyokushinkai, śmiałkowie mogli zmierzyć się
z siłą Strong Man’ów, odbył się pokaz akrobatyki oraz 
mix trail rowerowy. Muzycznie oprawę zapewniały 
orkiestra dęta, U.G.H.T.Jarek oraz gwiazda wieczoru 
ABBA SHOW.

 Przed nami organizacja kolejnego pikniku, 
9 września w Nawojowej. Miejmy nadzieję, że będzie 
równie udany jak ten lipcowy.

Katarzyna Pniak

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu 
Europejskiego  - dr Czesław Siekierski, Członek Komisji 
Rolnictwa PE - Elisabeth Köstinger, Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak 
oraz przewodniczący Sejmiku - Kazimierz Barczyk. 
Na zaproszenie organizatorów przybyli również 
specjaliści ds. rolnictwa z Austrii, Niemiec, Francji, 
Włoch, Węgier, Rumunii i Ukrainy oraz eksperci
z Polski.

 Otwarcia konferencji dokonał Rektor 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Janusz Żmija, 
który zwrócił uwagę na rosnącą rolę rolnictwa i coraz 
częściej poruszane w UE kwestie dotyczące drobnych 
gospodarstw rolnych. Zaznaczył również, że każdy 
region powinien wypracować własną ścieżkę rozwoju 
obszarów wiejskich.

 Wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak
w swoim wystąpieniu wskazał na główne problemy 
obszarów wiejskich: rozdrobnienie produkcji
i przywiązanie do ziemi. Wyraził też przekonanie, 
że dzięki zjednoczeniu wysiłków samorządów 
wojewódzkich, w przyszłej perspektywie fi nansowej 
możliwe będzie uzyskanie wsparcia unijnego na rozwój 
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MIR w sprawie drobnych gospodarstw rolnych:
• Kwiecień 2009 r., Węgrzce k. Krakowa – posiedzenie „Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-

Wschodniej" poświęcone WPR po 2013 r. i przyszłości małych gospodarstw rolnych;
• Jesień 2011 r. – organizacja konferencji powiatowych „Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw 

rolnych” (19 konferencji, 924 uczestników);
• Luty 2012 r., Kraków – konferencja podsumowująca spotkania w powiatach (95 uczestników);
• 26 kwietnia 2012 r., Karniowice – posiedzenie „Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej": 

najważniejsze założenia przyszłej polityki rolnej w krajach UE (WPR po 2014 r.) w odniesieniu do działań 
realizowanych w specyfi cznych warunkach Polski południowo-wschodniej, oraz rozwiązań możliwych do 
realizacji dzięki wprowadzeniu regionalnego PROW;

Ponadto wielokrotne interwencje do MRiRW w sprawach:
• zmiany rozporządzenia dot. zasad przyznawania pomocy dla młodych rolników (sposób określania 

minimalnej powierzchni użytków rolnych);
• wdrożenia wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych;
• dofi nansowania, w ramach obszarów ONW (strefa górska i podgórska), do krów mamek i owiec mamek;
• wprowadzenia dodatkowych dopłat za wypas owiec na górskich halach.

drobnych, lokalnych przedsiębiorców rolnych, oraz 
na stworzenie alternatywy dla osób zatrudnionych
w sektorze rolniczym. Zdaniem wicemarszałka, 
przyszłość dla Małopolski to żywność ekologiczna
i agroturystyka.

 Kolejne panele sesyjne konferencji 
moderowali: Rektor UR - prof. Dr hab. J. Żmija, dr Cz. 
Siekierski, Dyrektor OT ARR w Krakowie - Bogusław 
Wiśniewski, prof. Dr hab. Wiesław Musiał, oraz prof. 
Józef Kania.

 Podczas I sesji głos zabrali m.in. członkowie 
Komisji Rolnictwa PE: dr Cz. Siekierski, który przybliżył 
zgromadzonym historię WPR, i Pani E. Köstinger, 
która przedstawiła propozycje reformy polityki 
rozwoju obszarów wiejskich UE, oraz doświadczenia 
austriackie w zakresie drobnych gospodarstw rolnych. 
Dr Stanisław Sorys - członek Zarządu WM, mówiąc
o obszarach wiejskich w nowej perspektywie fi nansowej 
UE i Strategii dla województwa na najbliższe lata 
zaznaczył, że inwestycje w gminach realizowane 
z pomocą pieniędzy unijnych muszą generować 
przychód dla benefi cjentów i wspierać dalszy rozwój 
gmin. Wskazał też na główne problemy obszarów 
wiejskich w Małopolsce: niski poziom zatrudnienia 
poza rolnictwem, niską towarowość rolnictwa i silne 
rozdrobnienie gospodarstw rolnych, których scalanie 
jest jednym z priorytetów województwa.

 II sesja poświęcona była zagadnieniom 
naukowo-badawczym. Szczególne zainteresowanie 
wzbudził wykład prof. Józefa Zegara z IERiŻ pt. 
„Gospodarstwa rodzinne wobec podstawowych 
wyzwań – wyżywienie świata i ochrona 
środowiska”. Podczas tej sesji wystąpili również 
goście z zagranicznych uniwersytetów i instytutów 

badawczych m.in. z Węgier, Rumunii i Ukrainy.

 Podczas popołudniowej, III z kolei sesji,
dr Mirosław Drygas z IERiŻ przedstawił propozycje 
wsparcia dla drobnych gospodarstw rolnych
w planowanych reformach WPR po 2013 r., natomiast 
przedstawiciele instytucji działających na rzecz 
rolnictwa z Francji, Niemiec, Bułgarii i Włoch, 
podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie 
przekształceń strukturalnych w rolnictwie oraz 
rozwiązań zastosowanych w odniesieniu do małych 
gospodarstw rolnych.

 W ostatniej, IV części obrad, dyskutowano 
zarówno o wyzwaniach jakie stają przed drobnymi 
producentami rolnymi (prof. Wiesław Musiał
z UR w Krakowie) jak też o oczekiwaniach małych 
gospodarstw wobec reformy WPR, oraz o podjętych 
dotychczas działaniach. W tej części, prezes MIR - 
R. Czaicki przedstawił m.in. propozycje zmian, oraz 
wprowadzenia nowych działań w ramach regionalnego 
PROW, których realizacja przyczyni się do poprawy 
obecnej sytuacji małych producentów rolnych. 
Zwrócił też uwagę na niezwykle istotne problemy
z jakimi obecnie borykają się drobni producenci, 
którzy chcą prowadzić sprzedaż bezpośrednią.

 Nawiązując do wystąpienia R. Czaickiego, 
Wiceprzewodniczący Sejmiku WM - Jacek Soska, 
scharakteryzował opracowany w marcu tego roku 
„Memoriał Racławicki”. Autorzy tego dokumentu 
postulują wyodrębnienie małopolskiego - makro-
regionalnego PROW, którego celem będzie 
wypracowanie i przedstawienie systemu wsparcia 
dla województw o tzw. rozdrobnionej strukturze 
agrarnej i dla najbardziej zaludnionych obszarów 
wiejskich w UE oraz zagwarantowanie im możliwości 
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zrównoważonego rozwoju, wyrównywania poziomu 
życia, a także niwelacji dysparytetu dochodów rodzin 
rolniczych w stosunku do innych grup społecznych.

 W drugim dniu konferencji (7 lipca) podczas 
spotkania w CDR o/Kraków, opracowano komunikat 
końcowy konferencji. W tym samym dniu odbyły 
się również wyjazdy studyjne do kilku wybranych 
gospodarstw rolnych w Małopolsce w gminach:

• Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Pałecznica – rejon 
warzywniczy

• Niedźwiedź – rejon agroturystyczny
• Zakliczyn oraz Pleśna – rejon rolnictwa 

ekologicznego.

 Podczas wizyt w gospodarstwach uczestnicy 

konferencji mieli możliwość bezpośredniego 
zapoznania się z aktualną sytuacją drobnych 
gospodarstw w regionie, z warunkami produkcji 
w tych gospodarstwach, a przede wszystkim
z barierami i trudnościami wiążącymi się ze zbytem 
wytworzonych produktów i sprzedażą bezpośrednią. 
W części studyjnej odbyły się również otwarte 
spotkania z producentami rolnymi w terenie, podczas 
których przybyłym rolnikom przekazano ustalenia 
wypracowane w pierwszym dniu konferencji. Z kolei 
rolnicy zgłosili szereg wniosków związanych z obecnie 
funkcjonującą WPR (do 2013 r.),oraz wiele nowych 
propozycji programów możliwych do realizacji
w nowej perspektywie, w latach 2014-2020.

Jolanta Kałmuk

OCZEKIWANIA DROBNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH WOBEC WPR

 W 2012 r. MIR przy współpracy UMWM, UR, CDR, ARiMR i WUP, zorganizowała cykl 19 konferencji 
powiatowych poświęconych problemom drobnych gospodarstw rolnych. W konferencjach tych uczestniczyły 
924 osoby, głównie właściciele drobnych gospodarstw funkcjonujących na terenie małopolski.
 Dotychczasowe zasady wsparcia polskiego rolnictwa w ramach WPR sprawiają, że możliwości dostępu 
do tego typu pomocy dla drobnych gospodarstw rolnych są niewielkie. Tymczasem niepodważalnym faktem 
jest to, że małe gospodarstwa produkują żywność o wysokich parametrach jakościowych z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod wytwarzania. Utrzymanie funkcji produkcyjnych w małych gospodarstwach regionu 
południowo-wschodniej Polski jest warunkiem realizacji unijnego postulatu zrównoważonego rozwoju, 
w tym zachowanie walorów krajobrazowych i kulturowych regionu oraz atrakcyjnych miejsc do rekreacji 
i wypoczynku. Rolnictwo na obszarach o historycznie utrwalonej strukturze powierzchniowej gospodarstw 
,dostarcza usług społecznych na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, ekologicznej i kulturowej 
obszarów wiejskich. Większość z tych funkcji nie jest dostatecznie doceniona i właściwie wynagradzana według 
kryteriów rynkowych. Regiony o rozdrobnionej strukturze agrarnej ze względów historycznych, społecznych 
i kulturowych są mało podatne na klasyczne bodźce koncentracyjne – realizacja unijnego celu WPR, jakim 
jest restrukturyzacja gospodarstw rolnych na tych terenach, wymaga specyfi cznych i odrębnych w stosunku 
do innych regionów rozwiązań. Oparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w tym regionie wyłącznie na 
klasycznych działaniach proprodukcyjnych i efektywnościowych jest niemożliwe. Utrzymanie rolnictwa na 
wysokiej wartości przyrodniczej jest jednym z celów UE, wspólnym dla polityki rozwoju obszarów wiejskich
i polityki w zakresie różnorodności biologicznej. Jednak, jeżeli rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej ma 
przetrwać, to potrzebne jest nowe podejście, w tym skierowanie strumienia środków fi nansowych do rolników na 
tych terenach. Podstawowe wnioski wynikające z konferencji z udziałem małopolskich rolników oraz wyników 
Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. dotyczą:
• zasad udzielania wsparcia w ramach PROW. Konieczność tworzenia regionalnych programów oraz 

regionalizacji polityki rolnej, jako instrumentów mogących prowadzić proces restrukturyzacji rolnictwa
i obszarów wiejskich w odpowiednim kierunku;

• zagadnień związanych ze sprzedażą bezpośrednią i rynkiem lokalnym, jako niezbędnym instrumentem 
uzyskiwania, zwłaszcza dla drobnych rolników, dodatkowych źródeł dochodu. Wsparcie lokalnego 
przetwórstwa produktów rolnych;

• obrotu i zagospodarowania ziemi, infrastruktury i ekologii;
• kwestii ubezpieczeń w rolnictwie oraz ograniczenia występowania szkód łowieckich w uprawach rolnych.
Stopniowe i efektywne rozwiązanie tych problemów pozwoli na zachowanie funkcji rolniczej gospodarstw oraz 
terenów o wysokiej wartości przyrodniczej.

Ryszard Czaicki
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Komunikat końcowy Konferencji „Wspólna Polityka Rolna wobec drobnych gospodarstw rolnych”
Kraków, 6-7 lipca 2012

Konferencja (…) stanowiła pokłosie i kontynuację dyskusji na temat przyszłości drobnych gospodarstw w UE, 
jaka została zainicjowana rok temu, także na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, podczas konferencji pt. 
„Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej”. Wspomniana Konferencja była 
także odzewem na konferencję inaugurującą dyskusję dotyczącą drobnych gospodarstw na forum europejskim, 
która odbyła się w październiku 2010 r. w Sibiu, w Rumunii.

Tegoroczna Krakowska Konferencja dotycząca drobnych gospodarstw ponownie zgromadziła liczne grono 
uczestników z 11 krajów europejskich (Austria, Bułgaria, Francja, Kosowo, Niemcy, Rumunia, Turcja, Ukraina, 
Węgry, Włochy i Polska) – łącznie ponad 300 osób zawodowo zainteresowanych małymi gospodarstwami, 
tj. rolników, przedstawicieli uczelni i instytutów naukowych, doradców rolniczych, członków Parlamentu 
Krajowego i Europejskiego, kadrowych pracowników urzędów centralnych, agencji rządowych oraz samorządu 
terytorialnego i organizacji rolniczych.

W trakcie obrad podkreślono wielką rolę, jaką odgrywają drobne gospodarstwa w kontekście podtrzymywania 
żywotności wsi, a zatem i wzmacniania kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Żywotność i aktywność 
zawodowa mieszkańców wsi jest zarazem gwarantem zagospodarowania rolniczego przestrzeni produkcyjnej, 
zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji z wiejskim rodowodem.

Mając na uwadze fakt, że drobne gospodarstwa rolne prowadzą produkcję rolniczą (często ekstensywną 
i wielokierunkową) uczestnicy Konferencji wskazali na więcej niż proporcjonalny wkład drobnych gospodarstw 
w prośrodowiskowe zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej i w zachowanie bioróżnorodności 
na obszarach wiejskich.

• Uczestnicy Konferencji wyrazili zadowolenie, że jednym z efektów zeszłorocznej konferencji w Krakowie było 
utworzenie Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych przy UR w Krakowie, które 
współorganizowało tegoroczną konferencję. Wyrażono nadzieję, że Centrum stanie się wiodącym ośrodkiem 
badawczym wieloaspektowej polityki dotyczącej drobnych gospodarstw rolnych i będzie koordynatorem 
badań prowadzonych zwłaszcza w Europie środkowo-wschodniej, gdzie funkcjonuje większość drobnych 
gospodarstw w UE.

• Uczestnicy Konferencji z zainteresowaniem przyjęli pakiet propozycji rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 12.10.2011 r., dotyczących reformy WPR na lata 2014-2020, stwarzający użytkownikom drobnych 
gospodarstw rolnych szerokie możliwości wielokierunkowego i racjonalnego wyboru kierunków rozwoju 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem oferowanego w projektach wsparcia w ramach WPR.

• Uczestnicy Konferencji zwrócili szczególną uwagę na rolę drobnych gospodarstw w podtrzymywaniu 
żywotności terenów górzystych (górskich i pogórskich), postulując zwiększenie stawek wsparcia dla 
gospodarstw położonych na tych terenach o 20% w stosunku do stawki podstawowej, zwłaszcza dla tych 
gospodarstw, które poza produkcją roślinną prowadzą także produkcję zwierzęcą.

• Zaniepokojenie uczestników Konferencji wywołały dotychczasowe wyniki dyskusji nad propozycjami 
obniżenia poziomu i strukturą podziału budżetu UE na lata 2014-2020. Szczególnie niepokojące jest zagrożenie 
znacznego zmniejszenia środków fi nansowych przeznaczonych na II fi lar WPR. Stan taki oznaczałby 
faktyczne zubożenie źródeł wsparcia przemian i rozwoju oraz zamrożenie struktur rolnych, w szczególności 
w nowych krajach członkowskich UE. Dla dużej liczby drobnych gospodarstw rolnych, obniżenie poziomu 
fi nansowania oznacza także znaczne ograniczenie szans rozwojowych i dywersyfi kacji źródeł dochodów, tak 
w sferze rolnictwa, jak i działań komplementarnych oraz pozarolniczych.

• Uwzględniając zróżnicowanie i specyfi kę rolnictwa i gospodarstw rolnych w krajach UE-27 postulujemy 
uelastycznienie struktury fi nansowania I. i II. fi lara, tj. umożliwienie w politykach krajowych przesunięcia 
10% środków z I. fi lara do II., ale również z II. fi lara do I.

• Z uwagi na nasilające się zjawiska wieloaspektowej dezagraryzacji regionów, w których dominują gospodarstwa 
drobne, w tym masowe porzucanie drobnostadnego chowu zwierząt trawożernych i zaniechanie prowadzenia 
specyfi cznych upraw lokalnych, wnioskujemy aby gospodarstwa drobne nadal mogły korzystać z ograniczonego 
wsparcia związanego z produkcją, zwłaszcza z drobnostadnym chowem bydła, owiec i kóz.

• Uczestnicy Konferencji przyjęli z zadowoleniem zapowiedź ryczałtowej formy wsparcia małych gospodarstw 
w formie płatności bezpośrednich. Jednocześnie wyrazili nadzieję, że ryczałtowe dopłaty mogą być łączone 
z innymi formami wsparcia o charakterze inwestycyjnym, w tym nakierowanymi na rozwój wielofunkcyjny 
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gospodarstw oraz przedsiębiorczość rolniczą i pozarolniczą.
• Zdaniem uczestników Konferencji nadal celowe i konieczne dla drobnych producentów rolniczych 

i ogrodniczych jest podtrzymanie wsparcia fi nansowego w zakresie integracji pionowej i poziomej, rozwoju 
nowych form powiązań z rynkiem oraz adekwatnego doradztwa rolniczego.

• Uczestnicy Konferencji zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia w krajach o dużym rozdrobnieniu 
agrarnym koperty krajowej przeznaczonej na dopłaty bezpośrednie, wypłacane w formie ryczałtowej 
z planowanych 10% do 15%.

• Zaproponowano, aby środki fi nansowe przeznaczone na „zazielenienie” były rozliczane na poziomie kraju lub 
regionu, a nie na poziomie pojedynczych gospodarstw.

• Wymóg utrzymania 7% powierzchni gruntów ornych jako obszaru proekologicznego jest zbyt wysoki, 
w praktyce oznacza ugorowanie gruntów i stoi w sprzeczności z przyjętą „Strategią Europa 2020", 
tj. zwiększeniem wydajności rolnictwa i jego zrównoważonego rozwoju, a także tendencjami światowymi 
w zakresie wzrastającego popytu na żywność.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki

• Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa

• JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. 

dr hab. Janusz Żmija

• Poseł do Parlamentu Europejskiego – dr Czesław 

Siekierski

Patronat medialny:

• TVR Telewizja Polska 

Współorganizatorzy Konferencji:

• Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

• Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw 

Rolnych UR

• Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków

• Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

• Województwo Małopolskie

• Małopolski OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa

• Agencja Rynku Rolnego OT w Krakowie

• Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Karniowicach

• Małopolska Izba Rolnicza
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N    

 Na terenie nowosądecczyzny znajdują się 
gospodarstwa agroturystyczne, o których można 
powiedzieć, że są w szczególności przyjazne dzieciom. 
Należą do grupy 16 gospodarstw, umożliwiających 
najmłodszym bezpieczne i aktywne spędzanie 
czasu z rodzicami. Właściciele wszystkich obiektów, 
które znalazły się na nowym szlaku, przygotowali 
atrakcje umożliwiające przyjmowanie dzieci
w każdym wieku. Obiekty posiadają ogrodzony teren
z placem zabaw, a część gospodarstw atrakcje dodatkowe  
tj. park linowy czy basen. Z zaproponowanej oferty mali 
goście wraz z rodzicami, mogą korzystać przez cały 
rok. Poprzez zabawę mają okazję do poznania m.in. 
tradycji i obyczajów wiejskich, małopolskiej przyrody, 
legend i opowieści związanych z regionem. Szlak 
"Małopolska Wieś dla Dzieci" został tak dostosowany, 
by gwarantował pełne bezpieczeństwo odpoczynku 
i zabawy dla małych gości. Posiada kodeks małego 
gościa składający się z 10-ciu uwag, które są istotnym 
elementem dla gospodarstw, które podjęły się tak 
ważnego zadania, jakim jest zapewnienie odpowiednich 
i bezpiecznych warunków do spędzania wolnego czasu. 
Zawiera on m.in. to, iż dziecko poznaje i uczy się 
świata poprzez zabawę, a dorośli powinni to zrozumieć 
i akceptować, w końcu kiedyś też byli dziećmi. 

 W Beskidzie Sądeckim są trzy gospodarstwa 
agroturystyczne szczególnie przyjazne naszym 
dzieciom. 
 Jednym z takich miejsc jest gospodarstwo 
agroturystyczne Justyny i Grzegorza Królikowskich 
w Tyliczu ”AGROTURYSTYKA U GRZEGORZA”. 
Gospodarze od lat specjalizują się w organizacji 
wypoczynku dla maluchów, sami mają małe dzieci, 
stąd łatwiej im przewidzieć oczekiwania rodziców 
oraz je spełnić. Menu uwzględnia dietę dla dzieci 
i alergików. Dla maluchów przygotowano zielony 
ogród z ciekawym miejscem do zabawy z: basenami, 
chatką góralską z kamiennym paleniskiem, domkiem 
z pomostem, zjeżdżalnią, piaskownicami, huśtawką 
oraz boiskiem. W pokoiku zabaw znajduje się domek 
oraz wiele różnego rodzaju gier m.in. piłkarzyki, 
gry planszowe, puzzle, układanki oraz klocki.
W wyposażeniu obiektu są dodatkowe urządzenia 
takie jak: wanienki, łóżeczka turystyczne, foteliki 
do karmienia. W ofercie dla dzieci „BARWY 
WAKACYJNEJ PRZYGODY”, proponowane są: gry
i zabawy na zielonej trawce, gdzie można wzajemnie 
się poznać, porozmawiać, a także nauczyć rozróżniania 
zbóż i obserwacji przyrody. Organizowane
są również małe wyprawy poznawcze na farmę 
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zwierzęcą, na której dzieci mogą spróbować 
prawdziwego oscypka i koziego mleka, pooglądać 
zwierzęta, podoić kozy, nakarmić konie i kury oraz 
pojeździć sobie na kucyku. W pobliskiej stadninie koni
z mini ZOO są: kucyki, owce, gęsi, króliki. Dodatkowymi 
atrakcjami dla dzieci jest np. malowanie kredkami 
i farbami, zabawy nad strumykiem, zdobywanie 
dyplomu małego ekologa, bal małego przedszkolaka
z konkursem „tańca wygibańca" przy ognisku i 
dziecięcej muzyce. 

 Kolejnym gospodarstwem agroturystycznym na 
szlaku „Małopolska Wieś dla Dzieci” jest gospodarstwo 
Antoniny Nosal w Rytrze „ORLE GNIAZDO”. Jest 
to czynne gospodarstwo rolne, gdzie hodowane są 
zwierzęta: krowa, koń, króliki, kury. Jak na każdej 
góralskiej wsi, obejścia pilnuje przyjazny pies i kot. Przy 
domu jest ogrodzony teren, a w nim rozległy ogród, 
natomiast dla dzieci jest plac zabaw, a w nim huśtawka, 
piaskownica i zjeżdżalnia. Gospodyni przygotowuje dla 
dzieci całodzienne wyżywienie z produktów własnego 
gospodarstwa, m.in. pierogi z borówkami, naleśniki 
z serem, oraz piecze bułeczki maślane i przyrządza 
jogurty z dodatkami owoców na bazie kwaśnego mleka. 
Podczas pobytu dzieci nie mogą się tu nudzić, gdyż 
poznają legendy Szlaku Bursztynowego, Świętej Kingi
i jej dzielnych rycerzy, odwiedzą ruiny zamku w Rytrze. 
Poznają bajkową postać Rogasia z Ryterskiej Doliny i 
spacerują „Rogasiowym szlakiem”. Zajęcia z dziećmi 
prowadzi córka gospodyni posiadająca kwalifi kacje 
pedagogiczne.

 W programie „TAJEMNICE RYTERSKIEGO 
WZGÓRZA” gospodyni oferuje: poznawanie 
gospodarstwa, karmienie zwierząt, podglądanie prac 
polowych i gospodarskich. Dzieci mogą uczestniczyć 
w pokazach pieczenia chleba i podpłomyków, wyrobu 
masła i serów. Dzieci bardzo lubią spacery po lesie
i okolicy, zainteresowane są rozpoznawaniem drzew, 
runa leśnego i mieszkańców lasu. Innymi atrakcjami
są także: wyprawa do ruin zamku Ryterskiego, 
opowiadanie legendy i bajki przy ognisku,  
natomiast w zimie jazda na sankach, 
budowa igla i różnego rodzaju zabawy
na śniegu. 

 Następne gospodarstwo na szlaku 
znajduje się w Barcicach Dolnych, które położone
są w Dolinie Popradu w paśmie Beskidu Sądeckiego
w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego
z dala od drogi głównej łączącej Stary Sącz ze Słowacją. 
Gospodarstwo o nazwie „EKOLATKA”, prowadzi 
Kazimiera Łatka - emerytowana nauczycielka. Jest to 
czynne gospodarstwo ekologiczne, gdzie uprawiane 
są warzywa i zboża, hodowana krówka o imieniu 
„Malina" oraz kury. Gospodarstwa pilnuje przyjazny 

pies „Saba" i kot „Rudek", a w ogrodzie pasą się kózka
i baranek. Gospodyni w swoim królestwie, 
jakim jest kuchnia, przygotowuje 
wartościowe, dietetyczne, domowe posiłki
wykorzystując produkty pochodzące z własnego 
gospodarstwa ekologicznego. Piecze chleb
i ciasta, wyrabia masło i sery oraz przygotowuje 
przetwory owocowe. Jej specjalnością są pierogi
z owocami, pączki i rogaliki z różą. Dla małych gości 
przygotowane są: piaskownica, stół pingpongowy 
pod zadaszoną wiatą, drewniany domek widokowy, 
a w jadalni kącik zabaw. Podczas pobytu zaopiekuje 
się dziećmi organizując zajęcia edukacyjne poprzez 
zabawę. W ofercie dla dzieci „EKOLATKA SPEŁNIA 
MARZENIA DZIECI” przewidziane jest m.in. 
poznanie gospodarstwa ekologicznego - jego produktów 
i zwierząt oraz ich karmienie. Dzieci poznają najbliższą 
okolicę, chętnie wychodzą na wycieczki do lasu, 
zwiedzają przydrożne kapliczki. Wyprawa na łąki to 
cel poznania „Wielkiego Bożego Zielnika", w którym 
dzieci rozpoznają rumianek, macierzankę i dziurawiec, 
skrzyp polny. Organizowany jest wieczór bajek
z konkursami. Wyplatanie wianków, lepienie pierogów 
z niespodzianką, to kolejne atrakcje, które dzieci mają 
w gospodarstwie. W zimie również dzieci się nie nudzą,  
gdyż mają zabawy na śniegu, konkurs na lepienie 
bałwana, przejażdżki na sankach.

 Z oferty gospodarstw agroturystycznych 
mali goście wraz z rodzicami mogą korzystać przez 
cały rok i spędzać tam zarówno weekendy, jak
i całe wakacje. Dzieci poprzez zabawę poznają m.in. 
tradycje i obyczaje wiejskie, małopolską przyrodę, 
a także legendy i opowieści związane z regionem. 
Właściciele gospodarstw proponują różnorodne 
warsztaty edukacyjno-artystyczne, konkursy oraz 
wycieczki. Wszystkie zajęcia dla dzieci mają charakter 
zorganizowany i prowadzone są przez osoby posiadające 
wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne. Bo jak 
wiadomo: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat" (J. Korczak).

 Projekt „Małopolska Wieś dla Dzieci” został 
zorganizowany przez Sądecką Organizację Turystyczną 
w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” na zlecenie 
Województwa Małopolskiego. W ramach projektu, 
właściciele gospodarstw agroturystycznych odbyli 
szkolenia, kolejnym etapem było wydanie katalogu ofert 
gospodarstw agroturystycznych, przyjaznych dzieciom. 
Katalog ofert „Małopolska Wieś dla dzieci” można 
otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Marszałkowskim oraz 
w Sądeckiej Organizacji Turystycznej. 
Z ofertami można również zapoznać się na stronie 
www.agroturystyka.wrotamalopolski.pl

Lucyna Chęcińska
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W         .

 Rozpoczęły się 
wyczekiwane przez dzieci 
wakacje - czas odpoczynku 
od nauki i obowiązków 
szkolnych. Krajowa Rada 
Izb Rolniczych po raz 
kolejny zorganizowała 
letni wypoczynek w formie 
kolonii i półkolonii dla dzieci 
rolników. Przedsięwzięcie 

dofi nansowane zostało ze środków Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 
Jedynym warunkiem było, aby co najmniej jedno
z rodziców było ubezpieczone w pełnym zakresie lub 
pobierało rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Dla dzieci w wieku 7-16 lat 
pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej zorganizowali 
pięć 10–dniowych turnusów półkolonijnych oraz dwa 
14–dniowe turnusy kolonijne. Turnusy półkolonijne 
odbyły się  w powiatach w następujących terminach:

• powiat limanowski: 3-13 lipca – Krasne 
Lasocice, dla 30 dzieci

• powiat nowosądecki: 16 – 27 lipca – Przydonica 
dla 50 dzieci

• powiat wadowicki: 30 lipca – 10 sierpnia – 
Wieprz dla 50 dzieci

• powiat nowotarski: 13 – 27 sierpnia – Sromowce 
Wyżne dla 53 dzieci

• powiat gorlicki: 16 – 29 września – Stróżówka  
dla 51 dzieci

 Natomiast turnusy kolonijne zorganizowane 
były w: Świebodzinie w dniach 1-14 lipca oraz
w Kościelisku 12-25 sierpnia. Łącznie wyjechało 104 
dzieci.
 
 
 

 

 Przygotowany atrakcyjny program pobytu,
w tym zaplanowane wycieczki, umożliwiły zwiedzenie 
najciekawszych miejsc w danym regionie. Dzieci 

mogły korzystać z kąpieli w basenach, oglądać fi lmów 
w 4D, uczestniczyć w rejsach statkiem po jeziorze 
czy odwiedzać atrakcje turystyczne. W trakcie zajęć 
dzieci uczyły się samodzielności i zdobywały wiele 
przydatnych umiejętności. Liczne konkursy zachęcały 
do aktywnego wypoczynku, a zdobyte nagrody dawały 
wiele radości. W programie znalazł się również czas na 
dyskoteki, turnieje sportowe oraz wycieczki. Dobrych 
humorów nie popsuł nawet deszcz. Kadrę stanowili 
doświadczeni wychowawcy kolonijni, którzy czuwali, 
aby dzieci wróciły bezpiecznie z walizką pełną wrażeń. 

 Najpełniej wdzięczność dzieci za możliwość 
spędzenia pięknych i niezapomnianych wakacji 
wyrażają słowa:

„Państwa życzliwe starania sprawiły, 
że mamy szczęśliwe wakacje.

Państwo swym sercem i czynem zdobyli dla nas dotacje.
Nasza niewielka gromadka beztroskie wakacje miała,

dlatego za dobroć  państwa serdecznie 
będzie wszystkim dziękowała.”

Alicja Kostuś
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VI K  W  C  B  P   S

 W dniach 26-27 maja br. po raz szósty odbyła 
się Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w 
Szczyrzycu. Głównymi organizatorami Wystawy byli: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Wójt Gminy Jodłownik, Krajowy Związek Hodowców 
Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku oraz Polska 
Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w 
Warszawie - Przedstawicielstwo i Biuro w Krakowie.

 W pierwszym dniu, Wystawy komisja 
sędziowska dokonała oceny 79 sztuk bydła rasy polskiej 
czerwonej, zgłoszonych do konkursu w 8. kategoriach 
przez 45 hodowców z terenu całego kraju. Najwięcej 
wystawców przybyło z  powiatów: limanowskiego, 
nowotarskiego, tatrzańskiego, gorlickiego, 
nowosądeckiego i bocheńskiego. Najwyższym 
wyróżnieniem dla hodowców były zdobyte tytuły 
czempionów oraz superczempionów ocenianych sztuk . 

 Superczempionem Wystawy z Programu 
ochrony zasobów genetycznych została krowa „Jodła” 
hodowcy Wojciecha Gala z Mochnaczki Wyżnej z 
powiatu  nowosądeckiego , natomiast tytuł drugiego 
Superczempiona Wystawy z Programu doskonalenia 
rasy otrzymała krowa „Bika” Jana Solarczyka z 
Wróblówki z powiatu nowotarskiego.
Tytuły czempionów otrzymały najładniejsze sztuki 
bydła w ocenianych kategoriach:

 Podczas ofi cjalnego otwarcia w drugim dniu 
Wystawy, Wójt Gminy Jodłownik - Paweł Stawarz, 
podkreślił rangę Wystawy oraz podziękował wszystkim 
hodowcom, którzy zaprezentowali najlepsze sztuki 
hodowlane podczas wystawy. Podziękował również 
Wacławowi Drożdżowi - Prezesowi Krajowego Związku 
Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego w Szczyrzycu, 
za wytrwałość i determinację w doprowadzeniu

do rejestracji „Mleka od krów rasy polskiej czerwonej”, 
jako produktu tradycyjnego, które zostało 9 maja 
bieżącego roku pozytywnie ocenione przez Radę ds. 
Produktów Tradycyjnych. 

 Po odczytaniu ofi cjalnego protokołu oceny 
bydła,  hodowcom wręczono puchary, medale, nagrody 
oraz pamiątkowe dyplomy. W tych uroczystościach  
udział wzięli Wojciech Kozak – Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego, Andrzej Harężlak – 
Wicewojewoda Małopolski, Paweł Stawarz – Wójt 
Gminy Jodłownik, Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu 
Małopolskiej Izby Rolniczej, Bronisław Dutka - dyrektor 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Leszek 
Hondzlik – Prezydent Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka, Wacław Drożdż – Prezes 
Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła 
Polskiego, Prof. Eugeniusz Herbut – dyrektor Instytutu 
Zootechniki W Balicach, Jarosław Jędraszczyk – 
dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechniki.

 Dodatkowo specjalne nagrody dla hodowców 
zostały ufundowane przez Wójtów Gmin : Lecha 
Nowaka – Wójta Gminy Tymbark, Stanisława Ślimaka 
- Wójta Gminy Szafl ary, Władysława Pazdana – 
Wójta Gminy Limanowa, Jana Kuliga – Wójta Gminy 
Łapanów. Nagrody dla hodowców zostały wręczone 
również przez Józefa Urbańskiego – prezesa Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Limanowej.

 W trakcie Wystawy odbyły się liczne 
konkursy, w tym konkurs wiedzy dla hodowców. 
Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej - Ryszard Czaicki 
wręczył zwycięzcom nagrody ufundowane przez Radę 
Powiatową Małopolskiej Izby Rolniczej w Limanowej.
Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji i ofert 
prezentowanych na licznych stoiskach wystawien-
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niczych, w tym degustacja potraw z mięsa pochodzącego 
od bydła polskiego czerwonego przygotowane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Jodłownik. 

 W trakcie trwania Wystawy odbyła się loteria 

fantowa, której nagrodą główną, ufundowaną przez 
Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła 
Polskiego, było cielę rasy polskiej czerwonej.

Alicja Kostuś

C  GMO    ?

 Nic tak nie wzbudza kontrowersji wśród 
naukowców i praktyków w ostatnich latach jak temat 
GMO. Dlatego też przedstawiamy trzy opinie na ten 
temat, abyśmy mogli mieć również swoje własne zdanie.

 Każda nowość w życiu na początku jest 
traktowana jak herezja, aby z czasem stać się 
przesądem. W świecie nauki nie koniecznie. Wszyscy 
doskonale pamiętamy historię DDT, który miał być 
zbawieniem na wszelkie plagi tego świata w tym na 
stonkę ziemniaczaną i malarię. Okazał się skutecznym 
środkiem do czasu kiedy przyroda poprzez mutację 
zaczęła się do niego przystosowywać, ale przede 
wszystkim w przyrodzie pozostał (nie rozkłada się i 
pozostanie w środowisku na wieki).

 To doświadczenie pokazuje jak trzeba być 
ostrożnym w stosunku do osiągnięć nauki szczególnie 
tej ingerującej w delikatną materię środowiska.

 Trzeba jednak pamiętać, że świat staje przed 
wyzwaniem, o którym my Europejczycy nie mamy 
pojęcia. Światu brakuje żywności. Zapominamy o 
głodzie na Ukrainie i głodzie po II Wojnie Światowej, 
który dał podstawy do utworzenia Unii Europejskiej, 
nie pamiętamy już także naszych "kartek".

 Ostatni znaczny przyrost produkcji żywności 

miał miejsce podczas tzw. "zielonej rewolucji". Nie 
rozumiem hipokryzji bogatych krajów akceptujących 
śmierć tysięcy ludzi spowodowaną brakiem żywności. 
Nie rozumiem tych, którzy mówią, że śmierć ludzi 
spowodowana głodem w Afryce i Azji jest naturalnym 
czynnikiem regulacji urodzin. GMO jest szansą na 
wzrost produkcji żywności. Przyszłość pokaże czy ją 
wykorzystamy  i jakie ewentualne konsekwencje z tego 
tytułu poniesiemy.

 Małopolska Izba Rolnicza bardzo ostrożnie 
podchodzi do kwestii akceptacji GMO w Małopolsce. 
Uważamy, że struktura obszarowa nie daje dostatecznej 
gwarancji izolacji upraw roślin GMO. Nie możemy 
jednak zaakceptować uchwał Sejmiku Małopolskiego, 
który swoją uchwałą tworzy z województwa wolną 
strefę od GMO, bo to jest niemożliwe. W ponad 1000 
produktów, które kupujemy codziennie znajdują się 
modyfi kowane płody rolne, koncentraty paszowe 
zawierające zmodyfi kowaną soję wędrują swobodnie 
po Europie i kraju. A więc nie można skutecznie 
egzekwować uchwalonego prawa, które nie uwzględnia 
tych warunków. Ważne jest również to, że na następne 
4 lata, zezwala się na wykorzystanie pasz zawierających 
rośliny zmodyfi kowane.

Henryk Dankowiakowski

E    
 GMO     P

dr hab. Józef Tyburski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Zgodnie z wyliczeniami ekspertów IERiGŻ 

rezygnacja ze stosowania w produkcji pasz z udziałem 

zmodyfi kowanej genetycznie soi i zastąpienie 

jej przez tradycyjnie uprawiane w Polsce rośliny 

strączkowe (łubiny, grochy, bobik) przy jednoczesnym 

niewycofaniu soi transgenicznej z rynku pasz 

Przedruk z materiałów Forum Debaty Publicznej Kancelarii 

Prezydenta RP 8.02.2012 r.

w pozostałych krajach, spowoduje obniżenie 
konkurencyjności naszych producentów żywności
i pasz na rynku wspólnotowym. Wobec powyższego 
przedstawiono poniżej alternatywne podejście
do problemu pasz z udziałem soi GMO w Polsce.

 Z uwagi na mniejszą (w porównaniu do soi) 
zawartość białka w tradycyjnie uprawianych roślinach 
strączkowych, a zatem wyższą cenę jednostki białka, 
można upowszechnić uprawę nowych, wcześnie 
dojrzewających, nietransgenicznych odmian soi
w Polsce. Możliwość taką potwierdzają wieloletnie już 
obserwacje plonowania soi m.in. w północnej Polsce, 
gdzie plon nasion soi nigdy nie spadł poniżej 2 t
z ha, co przy obecnej cenie soi na rynkach światowych 
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G   

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska 

Członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska, 

biolog molekularny 

Jakie będą w perspektywie najbliższych 20-30 lat – 

ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje 

wprowadzania do polskiego rolnictwa upraw roślin 

modyfi kowanych genetycznie, a jakie konsekwencje 

wprowadzenia zakazu ich uprawy? 

 Zgodnie z Konstytucją RP, podstawą ustroju 

rolnego ma być gospodarstwo rodzinne. Błędne koncepcje 

przekształceń polskiego rolnictwa po roku 1989 doprowadziły 

do bankructwa ponad 1,5 mln drobnych gospodarstw rolnych. 

„Restrukturyzacja” rolnictwa prowadzona w Polsce nie ma 

celów społecznych - ma charakter destrukcyjny: generuje 

bezrobocie, rosnące obszary biedy na wsi, kumulację ziemi w 

wielkoobszarowych gospodarstwach.

Zezwolenie na komercyjne uprawy odmian GMO 

spowoduje dalsze nasilenie tych niekorzystnych procesów. 

 Polska nie ma żadnego powodu, by sięgać

po uprawy GMO, mając nadprodukcję własnej, cieszącej 

się dobrą marką i renomą żywności. Wprowadzenie

do obrotu i uprawy roślin GMO zagraża głównym 

priorytetom w rozwoju polskiego rolnictwa i strategii 

eksportu naszych produktów rolnych, które mają dobrą 

markę na rynkach europejskich, preferujących żywność 

bez GMO. Konkurentom zagranicznym może zależeć

na wymuszeniu na Polsce zgody na uprawy GMO, aby 

podważyć nasz atut czystej ekologicznie i genetycznie 

żywności. 

 Olbrzymia presja polityczna na poszerzanie 

światowego areału upraw zbóż GMO i metody, jakimi jest to 

realizowane, rodzi zasadnicze obawy i wątpliwości w zakresie 

skutków socjo-ekonomicznych. Podstawą do rozważań nad 

grożącymi nam negatywnymi skutkami może być obecna 

sytuacja w USA, gdzie od kilkunastu lat testowana jest 

technologia GMO w rolnictwie. Należy zadać następujące 

pytania:

• Czy upowszechnianie się modelu agrobiznesowego 

i prymat koncernów agrochemicznych nie zagraża 

niezależności tradycyjnych rolników? Kontrakty

z fi rmami nasiennymi (technology agreements) zmuszają 

amerykańskich rolników nie tylko do corocznego 

zakupu nowego ziarna siewnego, ale także pestycydów 

oferowanych przez tę samą fi rmę. Przykładowo, w 2003 

roku, dzięki tego typu kontraktom, fi rma Monsanto 

Przedruk z materiałów Forum Debaty Publicznej Kancelarii 

Prezydenta RP 8.02.2012 r.

daje przychód około 3 250 zł z ha. Jednocześnie 
parametry technologiczne współczesnych odmian soi, 
dostosowanych do uprawy w naszym klimacie, czynią 
z niej atrakcyjny surowiec paszowy, nieustępujący soi 
z importu.

 W celu zaspokojenia potrzeb przemysłu 
paszowego na soję w Polsce należałoby przeznaczyć 
pod jej uprawę około 1 mln ha. Stałoby się to kosztem 
zbóż, których areał uległby zmniejszeniu z ok. 8 do 7 
mln ha. Należy zaznaczyć, że soja jest bardzo dobrym 
przedplonem dla zbóż, co pozwala na odejście od 
niekorzystnych monokultur zbożowych, poprawiając 
wydajność ziarna przy mniejszych kosztach 

środowiskowych.

 Coraz szersze wprowadzanie do uprawy soi 
nietransgenicznej w Polsce pozwoliłoby na: 

• stopniową redukcję importu soi GMO począwszy 
od 2013 roku, przy zachowaniu konkurencyjności 
polskiego przemysłu paszowego i mięsnego 

• lepszą ochronę praw konsumentów, którzy 
odrzucają żywność GMO 

• dalsze wzmocnienie wysokiej oceny jakości polskiej 
żywności, a zarazem poprawę jej atrakcyjności
w oczach konsumentów w Europie.

Zboża paszowe 3 500 zł
Soja – nasiona 3 250 zł

Wstępna kalkulacja uprawy współczesnych odmian soi w Polsce
Konkurencyjność przychodu rolniczego z uprawy zbóż i soi: 

5 t ziarna z ha po 700 zł za 1 tonę 
2,5 t nasion z ha po 1300 zł za 1 tonę 

Dodatkowa dotacja do uprawy roślin strączkowych 220 zł
Razem przychód z uprawy soi 4 464 zł

Soja – 
dodatkowe korzyści: 

80 kg N w resztkach 
pożniwnych 

294 zł

Wzrost wydajności zbóż uprawianych po soi o 1 t z ha 700 zł
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zarobiła zaledwie 1.6 miliarda na sprzedaży ziarna GMO, 

wobec 3.1 miliarda USD na sprzedaży pestycydów.

W celu kontroli przestrzegania kontraktów oraz ścigania 

przypadków uprawy odmian GMO bez licencji, Monsanto 

zatrudnia do inspekcji pól w USA znaną z brutalnych 

metod działania Agencję Pinkertona. Od połowy lat 90-

tych XX wieku do roku 2007, Monsanto złożyła w sądach 

ponad 112 pozwów przeciw 372 rolnikom i 49 drobnym 

przedsiębiorstwom rolnym, o łamanie praw patentowych. 

Wyroki w 57 wygranych sprawach przyniosły Monsanto 

łącznie ponad 21,5 mln USD. Średni wyrok opiewał na ok. 

385 tys. USD, a najwyższy (sprawa Andersona) na ponad 

3 mln USD. Dzisiaj z kolei toczy się postępowanie sądowe 

przeciwko Monsanto wytoczone przez tysiące rolników 

i przetwórców amerykańskich, a w Indiach Monsanto 

ma sprawę o biopiractwo. Podobne scenariusze mogą się 

powtórzyć w Polsce. 

• Czy korporacje powinny mieć prawo patentowania 

organizmów żywych? Są one przecież wytworem ewolucji, 

a nie człowieka; powinny zatem pozostawać dobrem 

wspólnym. Zaangażowanie wielkich funduszy ze strony 

agrobiznesu przesądza sprawę: prawo patentowe USA 

umożliwia patentowanie genomów i ich fragmentów. 

Rośliny GMO są opatentowane, a ich właścicielami 

są wielkie międzynarodowe koncerny. Ustawia to 

plantatorów roślin GM oraz producentów żywności 

w pozycji podmiotów uzależnionych od właścicieli 

patentów.

• Czy koncentracja światowego rynku nasion w rękach 

kilku potężnych koncernów nie jest zagrożeniem dla 

światowego bezpieczeństwa żywieniowego? Monsanto 

dostarcza dziś rocznie ok. 90% ziarna GM na całym 

świecie. Równocześnie nasila się proces przejmowania 

fi rm nasiennych przez kilka korporacji, a w niektórych 

krajach gwałtownie maleje dostępność konwencjonalnego 

ziarna siewnego. Polska bezrefl eksyjnie pozbawia się 

tego strategicznego zaplecza wyprzedając rodzime 

stacje nasienne! Warto też pamiętać, że fi rma Monsanto 

jest właścicielem patentu „terminator technology”, 

pozwalającego produkować zboża, które plonują dając 

„sterylne” ziarno. Ziarno takie nie nadaje się do siewu, bo 

nie kiełkuje. 

Podsumowując – uważam, że w interesie polskiego 

rolnictwa, ludności wiejskiej, ale również konsumentów, 

należy wprowadzić zakaz upraw GMO oraz podjąć pilne 

działania na rzecz rozwoju gospodarstw rodzinnych, 

odbudowy drobnotowarowej produkcji spożywczej, 

lokalnych rynków handlu bezpośredniego i spółdzielczości 

oraz uzyskania niezależności w produkcji białka 

paszowego. 

Czy wprowadzenie do środowiska w Polsce roślin 

modyfi kowanych genetycznie zagrozi bioróżnorodności? 

 Tradycyjne gatunki i stare odmiany roślin to nasze 

bogactwo biologiczne, które Polska wniosła do zubożonej 

przyrodniczo zachodniej Europy. Przemiany zachodzące 

w rolnictwie, powodujące przekształcanie tradycyjnego 

polskiego rolnictwa w wielkotowarowy agrobiznes, 

nieuchronnie będą prowadzić do utraty bioróżnorodności 

w krajobrazie rolniczym i w ekosystemach rolniczych, a także 

do ubożenia puli genowej rodzimych odmian uprawnych. 

Te niekorzystne zjawiska ulegną nasileniu, jeżeli Polska 

zdecyduje się na akceptację upraw GMO. 

 Warto podkreślić, że kraje bogatsze od nas

i o większej kulturze przestrzegania prawa wprowadziły 

zakazy upraw GMO w obawie, że niekorzystne skutki są

nie do uniknięcia. 

Czy możliwa jest i na jakich zasadach koegzystencja 

wysokotowarowego rolnictwa z udziałem GMO i rolnictwa 

tradycyjnego oraz ekologicznego? 

 W warunkach gospodarstw średnioobszarowych 

nie ma możliwości bezpiecznych upraw zbóż GMO obok 

upraw zbóż tradycyjnych (koegzystencja). Zanieczyszczenie 

obejmuje przenoszenie się cech roślin GMO na rośliny 

tradycyjne na drodze przepylenia, poprzez rozsiewanie się 

GM nasion przeniesionych na sąsiednie pola przez wiatr, 

poprzez maszyny rolnicze, elewatory itp. Proponowane pasy 

ochronne, rozdzielające oba typy upraw są niewystarczającym 

zabezpieczeniem. Sytuacja byłaby natomiast bezwzględnie 

niebezpieczna, gdyby obok upraw tradycyjnych zbóż 

spożywczych były stosowane uprawy zbóż GMO z nowymi 

cechami przydatnymi np. dla celów chemii przemysłowej

lub produkcji biopreparatów farmaceutycznych. 

 Aktualnie żadne przepisy nie regulują sposobu 

prowadzenia upraw GMO w Polsce. Ustawa o GMO z 2001 

roku w ogóle nie obejmuje tego problemu. Obowiązuje co 

prawda zakaz obrotu materiałem siewnym GMO, ale nie ma 

zakazu prywatnego importu „na własne potrzeby”. Raport 

NIK z 2009 r. stwierdza, że istniejące w Polsce półlegalne 

uprawy GMO są poza jakąkolwiek kontrolą – żaden urząd 

nie jest w stanie powiedzieć, ile jest tych upraw, gdzie one

są i jakie odmiany się uprawia. To oznacza, że łamiemy unijne 

przepisy regulujące koegzystencję. 

 Urzędy państwowe czerpią wiedzę o areale upraw 

GMO z prasy, a prasa podaje informacje przekazywane 

przez fi rmy reklamowe i PR działające na rzecz przemysłu 

biotechnologicznego. To nie świadczy dobrze o nas, jako 

o państwie prawa. Raczej przypomina sytuację w krajach 

Ameryki Południowej, gdzie koncerny zadbały o szerokie 

upowszechnienie nielegalnych upraw GMO, aby rządy, stojąc 

wobec faktów dokonanych, musiały uprawy te zalegalizować. 

Polscy rolnicy, którzy uprawiają GMO „na własne potrzeby”, 

oddają swoje plony do skupu nikogo o tym nie informując. 

Taka beztroska może spowodować realne straty ekonomiczne: 

już mieliśmy przypadek, kiedy Szwecja zwróciła do Polski 
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transport kukurydzy, ponieważ ich testy wykazały, że zawiera 

4% GMO. 

 Zgodnie z przepisami UE produkty zawierające 

powyżej 0,9% GMO muszą być oznakowane. Tymczasem 

bardzo rzadko widać tego rodzaju oznaczenia

na żywności sprzedawanej w Polskich sklepach. Nasuwa 

się podejrzenie, że producenci nie przestrzegają przepisów,

a z kolei odpowiednie inspekcje tego nie kontrolują. De facto 

konsument pozbawiony jest więc prawa wyboru, na jakie 

powołują się zwolennicy GMO. 

 Dziś może się wydawać, że uprawa GM kukurydzy 

MON 810 jest opłacalna dla polskich producentów. Jednak 

w rachunku ekonomicznym należy wziąć pod uwagę,

że uprawa ta odbywa się bez przestrzegania unijnych zasad 

koegzystencji i z pominięciem kosztów, które stosowanie 

tych zasad generuje. Jak czytamy w dokumencie Komisji 

Europejskiej [1], w 2006 r. szacowano, że jest to dodatkowy 

koszt w wysokości ok. 84 Euro/hektar. Zalecane środki 

zapobiegania zanieczyszczeniom i mające na celu rozdzielenie 

upraw ekologicznych oraz tradycyjnych od upraw GMO 

to: prowadzenie upraw GMO w znacznej odległości

od upraw tradycyjnych, wysiew odmian zwykłych w pasach 

buforowych wokół upraw GMO oraz pośrodku (tzw. ostoje 

dla zachowania bioróżnorodności i zmniejszenia ryzyka 

powstawania oporności u chwastów i szkodników) oraz 

czyszczenie maszyn rolniczych. Unijny dokument szacuje, 

że wydatki te stanowią o mniejszej opłacalności upraw 

GMO w stosunku do tradycyjnych w Europie. Nie można 

więc robić szacunków na podstawie dzisiejszej sytuacji, 

kiedy polski rolnik uprawiający GMO nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności fi nansowej za swoją działalność. 

 Jeżeli miałoby dojść w Polsce do legalizacji upraw 

GMO, muszą zostać najpierw stworzone przepisy prawne 

zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci” oraz mechanizmy 

egzekwowania tych przepisów. Trzeba też wziąć pod 

uwagę, jakie skutki fi nansowe pociągnie za sobą stworzenie 

systemu monitoringu zanieczyszczeń i przestrzegania zasad 

koegzystencji. Będą to koszty, które obciążą polskiego 

podatnika. Powstaje pytanie, czy zgoda na uprawy GMO 

będzie opłacalna dla kraju? Wiele państw europejskich 

odpowiedziało na to pytanie negatywnie i wprowadziło 

zakazy upraw GMO. Zapewne lepiej i taniej będzie kierować 

się doświadczeniami krajów, które eksperyment z GMO mają 

już za sobą, niż uczyć się na własnych błędach. 

 Zgodnie z doświadczeniami innych krajów, 

koegzystencja upraw GMO i tradycyjnych jest

w praktyce niemożliwa. Rocznie notuje się po kilkadziesiąt 

potwierdzonych przypadków zanieczyszczenia produktów 

tradycyjnych przez GMO. Straty rolników i eksporterów 

idą w miliony dolarów. Podam tylko jeden przykład 

– zanieczyszczenie dostaw amerykańskiego ryżu 

eksperymentalną nieautoryzowaną odmianą fi rmy Bayer - 

GM LL601. 

 Ryż GM LL601 był uprawiany tylko przez rok 

w ramach doświadczeń polowych w USA, lecz wkrótce 

znaleziono jego domieszkę w ziarnie eksportowanym 

do Afryki, Europy i Ameryki Środkowej. Amerykański 

Departament Rolnictwa szacuje, że do końca sezonu 

handlowego 2006/2007 załamanie na rynku kontraktów 

terminowych kosztowało każde z 6 085 gospodarstw 

ryżowych w USA średnio 70 000 USD. W lipcu 2010 Bayer 

przegrał proces z powództwa rolnika z Luizjany i wypłacił 

500 248 USD odszkodowania. W poprzednich procesach 

Bayer przegrał 52 mln USD, a kolejnych 500 indywidualnych 

procesów właśnie się toczy. 

Koegzystencja jest niemożliwa do przeprowadzenia 

w praktyce, a skutki zanieczyszczeń domieszką GMO 

generują ogromne koszty. 

 Wśród kosztów wtórnych, jakie generują 

w dalszej perspektywie uprawy GMO nie można pominąć 

problemu tzw. superchwastów, uodpornionych na herbicydy 

stosowane w uprawie GMO. Wobec faktu, że około 80% 

światowego areału upraw GMO to odmiany oporne na 

herbicydy, problem ten zaczyna mieć znaczenie globalne. 

Plaga superchwastów jest szczególnie dotkliwa w Argentynie

i USA, zmusza rolników do stosowania coraz większych 

dawek herbicydów oraz herbicydów bardziej toksycznych, 

a nawet do ręcznego usuwania chwastów czy wręcz

do porzucania zachwaszczonych upraw. Raport 

Amerykańskiej Akademii Nauk z 2010 roku [2] kilkakrotnie 

podkreśla, że zyski z upraw GMO mogą się okazać przejściowe 

wobec problemu superchwastów, których zwalczanie jest 

kosztowne i trudne, często wręcz niemożliwe. 

Czy w związku z tym, że już obecnie składnikiem pasz 

wysokobiałkowych są rośliny genetycznie modyfi kowane, 

możliwa jest produkcja zwierzęca z zakazem stosowania 

GMO jako składnika pasz? 

 W obecnej sytuacji nie jest możliwa produkcja 

zwierzęca bez importowanych składników białkowych. Warto 

poszukać odpowiedzi na pytanie kto i dlaczego doprowadził 

do sytuacji, w której Polska utraciła samowystarczalność 

w zakresie produkcji białka paszowego i w niebezpieczny 

sposób uzależniła się od importu praktycznie z jednego 

źródła? 

 Jest to niewątpliwie sytuacja, której należy pilnie

przeciwdziałać, zarówno poprzez rozwój własnej produkcji 

białka paszowego jak i dywersyfi kację dostaw z zagranicy. 

Należy stworzyć system zachęt do produkcji roślin 

strączkowych w Polsce oraz poszukać dostawców w sąsiedztwie 

(Ukraina, Niemcy). Dobrym, ale niewystarczającym 

działaniem jest program Ministerstwa Rolnictwa dotyczący 

wspierania produkcji roślin strączkowych. 
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Przeświadczenie, że jesteśmy skazani na GM surowiec 

paszowy jest mylne i celowo umacniane przez podmioty, które 

czerpią zyski z obecnej patologicznej sytuacji. W mediach 

największą siłę przebicia mają komunikaty organizacji 

których celem jest promowanie GMO, a rolnictwo mają tylko 

w nazwie. Przykładowo, „Koalicja na Rzecz Nowoczesnego 

Rolnictwa” to stowarzyszenie, które działa poprzez Niezależną 

Agencję Prasową, a ta z kolei – wbrew swojej nazwie - nie jest 

żadną agencją prasową, tylko fi rmą PR (Public Relations). 

Niezależna Agencja Prasowa jest właścicielem domeny 

gbepolska.pl należącej do międzynarodowego zrzeszenia 

największych fi rm z branży biotechnologicznej. Członkami 

grupy GBE Polska są fi rmy BASF, Bayer CropScience, 

Dow AgroSciences, DuPont, KWS, Monsanto i Syngenta, 

czyli największe koncerny z branży biotechnologicznej, 

wytwarzające i sprzedające GMO. Te same fi rmy są członkami 

organizacji Biopol – Zielona Biotechnologia w Polsce, która 

na swojej stronie internetowej oferuje „pomoc dla mediów w 

redagowaniu artykułów prasowych dotyczących zagadnienia 

GMO oraz branży biotechnologicznej”. I tak poprzez 

odpowiednie komunikaty prasowe trafi a do społeczeństwa

i polityków fałszywy przekaz, że „jesteśmy skazani na GMO”. 

W gospodarce światowej toczy się bezpardonowa rywalizacja. 

Wprowadzenie na wielkich areałach upraw zbóż GM jest 

jednym z elementów procesu przejmowania gruntów rolnych 

dla celów agrobiznesu i przemysłu biotechnologicznego.

Z procesem tym wiążą się zabiegi polityczne koncernów, 

mające za cel wymuszanie dopuszczenia na rynki spożywcze

i paszowe produktów GM przez kolejne państwa. Narzędziami 

w tym dziele są rządy państw już zaangażowanych w masowe 

uprawy GM zbóż, a głównym graczem są USA. Wielkie 

organizacje międzynarodowe, np. Światowa Organizacja 

Handlu (WTO) są często używanym narzędziem w procesie 

wywierania nacisków na kraje, które nie zezwalają na uprawy 

GMO. Pod presją WTO Komisja Europejska kilkakrotnie 

bezskutecznie próbowała dyscyplinować kraje, które 

zakazały GM upraw (Francja, Niemcy, Austria i inne). Stale 

podejmowane są także starania, aby żywność wytworzona 

z udziałem GMO nie była znakowana. W tym celu 

wykorzystywane są WTO i Codex Alimentarius. W interesie 

przemysłu biotechnologicznego jest także, aby znieść

w prawodawstwie kolejnych krajów zakaz patentowania 

organizmów żywych; naciski ze strony USA są wywierane 

m.in. na Indie, Danię i Tajlandię. Protokół z Kartageny

o bezpieczeństwie biologicznym, który reguluje m.in. kwestie 

międzynarodowe odnośnie GMO, jest stale kontestowany 

i nie został podpisany przez kraje tzw. „Grupy Miami” 

(Argentyna, Australia, Kanada, USA i inni), skupiającej 

największych producentów GM zbóż i żywności. 

 Amerykańskie depesze dyplomatyczne ujawnione 

w 2010 i 2011 r. przez portal Wikileaks potwierdzają, że kwestia 

upraw GMO w różnych krajach, w tym w Polsce, jest obiektem 

stałych nacisków ze strony USA. Powiększanie światowego 

areału GM upraw jest w tych depeszach przedstawiane 

jako strategiczny rządowy i komercyjny imperatyw. Z tych 

uwarunkowań i ze skali zagrożeń społeczno-ekonomicznych 

zdały sobie sprawę te kraje europejskie, w których rolnictwo 

ma duży udział w gospodarce. Największe potęgi rolnicze 

UE – Niemcy i Francja wycofały się z upraw kukurydzy 

MON810; podobne zakazy obowiązują we Włoszech, Austrii, 

Grecji, Luksemburgu, na Węgrzech i w Bułgarii. Irlandia 

i Walia niemal w 100% objęte są strefą wolną od GMO, 

Anglia w 50%. Także w niezrzeszonej Szwajcarii obowiązuje 

moratorium na wszelkie uprawy GMO. Warto więc również 

zauważyć, że wbrew propagandzie sukcesu uprawianej przez 

propagatorów GMO, w Europie areał tych upraw wcale nie 

rośnie, a wręcz przeciwnie - maleje! 

 Rozwiązania, które mają polegać na intensyfi kacji 

produkcji rolnej w Polsce poprzez akceptację technologii 

GMO, są to propozycje oderwane od realiów polityczno-

ekonomicznych. Po pierwsze, obowiązują nas unijne zasady 

wspólnej polityki rolnej, które ograniczają naszą produkcję 

poniżej obecnych możliwości. Po cóż więc mielibyśmy 

zwiększać wydajność poprzez uprawy GMO? Po drugie, 

rynki europejskie coraz bardziej poszukują wyrobów wolnych

od GMO i mięsa od zwierząt karmionych paszami bez GMO 

– w tej sytuacji uwikłanie się w produkcję GMO jest wbrew 

naszym interesom ekonomicznym. Dlatego uprawy GMO

w Polsce nie mają żadnego uzasadnienia. 

Podsumowanie 

W podsumowaniu warto przytoczyć trzy najistotniejsze 

nurty krytyki jakie pojawiły się w odniesieniu do projektu 

nowej ustawy o GMO z 2009 r. (zaczerpnięte z opracowania 

Biura Analiz Sejmowych; Stankiewicz, 2010 [3]), a które nic 

nie straciły na swojej aktualności. 

1. Skutki uwalniania GMO do środowiska są dalekosiężne 

i nieodwracalne, a równocześnie znacznie groźniejsze 

od skutków powodowanych przez jakiekolwiek inne 

czynniki zagrażające obecnie bioróżnorodności i jakości 

środowiska, przy czym rzeczywista skala zagrożeń 

pozostaje wciąż nierozpoznana. 

2. Koegzystencja upraw GM i tradycyjnych oraz 

ekologicznych jest de facto niemożliwa (zbyt wiele 

nieprzewidywalnych czynników decyduje o „ucieczce 

genów”, czyli o niekontrolowanym rozprzestrzenianiu 

Areał upraw GMO w Europie maleje
(lata 2008-2010) 

Kraj 2008 (ha) 2009 (ha) 2010 (ha) zmiana
Hiszpania 79,269 76,057 67,726 -15%
Portugalia 4,856 5,202 4,869 -0,3%
Rumunia 6,130 3,244 823 -87%
Niemcy 3,173 30 28 -99%
Czechy 8,380 6,480 4,830 -42%
Słowacja 1,931 875 875 -55%
Polska 3,000 3,000 3,000 -0%
Szwecja 0 0 103 100%

Łącznie 106,739 94,888 82,254 -23%
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się pyłku lub nasion) oraz ze względu na rozdrobnioną 

strukturę agrarną polskiego rolnictwa; rolnictwo 

ekologiczne i transgeniczne wykluczają się. 

3. Uprawa GMO jest sprzeczna z dalekowzrocznym 

interesem polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego; 

dopuszczenie odmian GMO uderzy w tradycyjny model 

polskiego rolnictwa, zagrozi konkurencyjnej pozycji 

polskiej żywności w UE i może doprowadzić do szybkiego 

wzrostu bezrobocia. 

 Na zakończenie należy przypomnieć, że ramowe 

stanowisko rządu przyjęte w 2008 roku [4] mówi, że Polska 

dąży do tego, aby być krajem wolnym od GMO w zakresie 

rolnictwa. Realizacja tego stanowiska leży w najgłębszym 

interesie naszego kraju. Trudno zatem zrozumieć, 

dlaczego, zamiast wprowadzenia zakazu upraw GMO,

co jak widać na przykładzie innych krajów UE – jest 

możliwe, w Polsce trwają niekończące się debaty? 
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GMO   

Rozmawiamy z prof. dr hab. rol. Franciszkiem 
Brzóską, kierownikiem Działu Żywienia Zwierząt i 
Paszoznawstwa, Instytutu Zootechniki Państwowego 
Instytutu Badawczego w Krakowie.

Panie Profesorze jakie są Pana związki z Tarnowem?

 Z okolic Tarnowa pochodził mój przyjaciel 
poseł Wiesław Woda, kolega ze studiów rolniczych 
w Krakowie, który tragicznie zginął w katastrofi e 
smoleńskiej. Wiesiek w tych samych latach 1964-1969 
studiował rolnictwo, a ja zootechnikę. W każdy wtorek 
rano o godzinie 7, spotykaliśmy się w mundurach
na zajęciach z przysposobienia wojskowego. W latach 
naszych studiów mundury i podkute buty wojskowe 
trzymało się w szafach w akademiku „Blokada” przy 
obecnej ul. Wolskiej, a dawniej Ziaji. Spotykaliśmy
się  również później kiedy pracował na uczelni jako 
asystent, a także jako nauczyciel w Technikum Rolniczym 
w Czernichowie. Znacznie później spotykaliśmy
się w pociągu do Warszawy, w poniedziałki, kiedy wracał 
z Tarnowa do obowiązków posła, a ja do Komitetu 
Badań Naukowych lub do Ministerstwa Rolnictwa. 
Ja urodziłem się na dawnym Śląsku Austriackim, 
ziemi cieszyńskiej, od 50 lat mieszkam w Krakowie 
i okolicy. Z nieodległej od Tarnowa Bochni pochodzi 
moja żona Barbara z domu Stańczewska i tam urodził 
się mój syn Grzegorz, córka Marta urodziła się już
w Krakowie. Z żoną poznaliśmy się w czasie studiów 
i zimowego wypadu w Beskid Żywiecki. W Bochni 
mamy chrześniaków i krewnych. Region tarnowski 
darzę wielkim sentymentem, cieszą mnie duże zmiany 
cywilizacyjne tego regionu, duża w tym zasługa 
posła Wiesława Wody, jakkolwiek mam świadomość 
uwarunkowań z jakimi boryka się tamtejsze rolnictwo.

Dlaczego nasz kraj dąży do wprowadzenia zakazu 
stosowania pasz modyfi kowanych genetycznie
w żywieniu zwierząt, pomimo że Unia Europejska tego 
od nas nie wymaga, a co więcej - przepisy wspólnotowe 
wręcz nam tego zabraniają?

 Na to pytanie powinni odpowiedzieć politycy. 
Przecież mają oni świadomość wiedzy „przeciętnego" 
obywatela, wyborcy. Wmawiają społeczeństwu,
że polska żywność jest zdrowa, bo produkowana 
na paszach niezmodyfi kowanych. Tymczasem, jest 
to oczywiste kłamstwo. Jest ona zdrowa, ponieważ 
pasze GM nie wpływają na zdrowie zwierząt i jakość 
żywności. Cała żywność, poza chowem zwierząt na tzw. 
samozaopatrzenie, jeśli w żywieniu stosuje się mieszanki 
paszowe,  czy koncentraty białkowe, wytwarzana jest
z udziałem pasz zmodyfi kowanych genetycznie, głównie 

śruty sojowej GMO. Badania medyczne nie wykazały 
aby żywność wytwarzana na paszach GMO ujemnie 
wpływała na zdrowie ludzi. Żywność pochodzenia 
zwierzęcego jest u nas wytwarzana, jak w pozostałych 
krajach, na białku paszowym z roślin modyfi kowanych 
genetycznie. Na zwierzętach laboratoryjnych 
prowadzimy badania wielopokoleniowe, stosując
w diecie pasze GM. Negatywnych efektów po sześciu 
pokoleniach nie widać. Podobne badania wykonał
w Niemczech prof. Gerard Flachowski, bez ujemnych 
skutków na 10 pokoleniach zwierząt laboratoryjnych.

 W Polsce, dla produkcji zwierzęcej rzędu 
ok. 3,5 mln t. bitych zwierząt i spożycia ok. 72 kg 
mięsa/mieszkańca rocznie potrzeba 1,2 mln t białka 
paszowego. Krajowe zasoby nasion roślin strączkowych 
i pasz rzepakowych, biorąc pod uwagę niewielki import 
śruty słonecznikowej, zapewniają 20-25% tej ilości. 
Pozostałe pasze białkowe - to importowana śruta 
sojowa, która w 95% jest zmodyfi kowana genetycznie. 
Podobna sytuacja jest we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej, która importuje łącznie 34 mln t soi,
z czego 2 mln t przypada w udziale Polsce.

Jak mogłaby się zmienić sytuacja na rynku produkcji 
zwierzęcej po wprowadzeniu zakazu stosowania 
surowców modyfi kowanych genetycznie w żywieniu 
zwierząt?

 Białko sojowe jest najbardziej potrzebne 
młodym zwierzętom, jak kurczęta brojlery, prosięta, 
ale również lochom karmiącym i warchlakom do ok. 
30 kg masy ciała. Zwierzęta pozbawione odpowiedniej 
ilości białka i aminokwasów zawartych w paszy sojowej 
rozwijają się wolniej, przyrastają słabiej, częściej 
zapadają na schorzenia, co wpływa na gorsze efekty 
ekonomiczne chowu. Wie o tym każdy hodowca świń 
czy kurcząt brojlerów. Produkcja pasz uzupełniających, 
popularnie nazywanych koncentratami białkowymi,
w ilości 1,6 mln t rocznie w Polsce wymaga użycia 0,7-0,9 
min t śruty sojowej. Brak soi pozwoli otrzymać, zamiast 
koncentratu 1:10, koncentrat 1:30. Nie przekonamy 
żadnego wytwórcy mieszanek paszowych do takiego 
eksperymentu. W Instytucie Zootechniki wykazaliśmy, 
że można pominąć soję w tuczu trzody chlewnej
(u świń powyżej 50-60 kg masy ciała), stosując
w żywieniu bobik lub groch z paszami rzepakowymi
z dodatkiem aminokwasów syntetycznych.

 Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań,
tj. białka zastępczego dla śruty sojowej, powoduje,
że w każdej sytuacji pogarsza się ekonomika produkcji 
wieprzowiny, gdyż zmniejsza się wykorzystanie paszy, 
czyli zwiększa się zużycie mieszanki na l kg przyrostu 
masy ciała. Koszty produkcji rosną ze względu na wyższe 
nakłady pasz i stajemy się jeszcze mniej konkurencyjni, 
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przegrywamy na rynku.

Czy naprawdę nie da się produkować żywności bez 
surowców modyfi kowanych genetycznie?

 Naturalnie, można produkować żywność 
ekologiczną, wytwarzaną bez soi GM. Produkcja 
ekologiczna nie dopuszcza stosowania w żywieniu 
zwierząt pasz poddanych obróbce chemicznej. Należy 
jednak pamiętać, że gospodarstwa ekologiczne
w „starej" Unii Europejskiej, wg ofi cjalnych danych, 
wytwarzają 3-5% żywności. W Polsce nie wiadomo 
ile. Szacuje się, że poniżej 2%. Można zapytać, czy 
gospodarstwa ekologiczne w naszym kraju wyprodukują 
bez śruty sojowej GM 3,5 mln t żywca po obecnych 
cenach: Jeśli szczerze odpowiemy na tak postawione 
pytanie, to obraz produkcji zwierzęcej i stosowania pasz 
modyfi kowanych genetycznie staje się oczywisty. Brak 
zamiennych pasz białkowych uniemożliwia produkcję 
zwierzęcą na obecnym poziomie. Ale można zadać 
dalsze pytania. Czy środowiska naukowe i rządzący 
np. w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, 
Australii i Rosji potracili zmysły i dążą do samozagłady 
własnej ludności, podając jej żywność wytwarzaną 
na paszach GM? Środowiska naukowe w UE
i Polsce, zajmujące się paszami 
modyfi kowanymi genetycznie w żywieniu 
zwierząt, nie zgłaszają sprzeciwu wobec pasz
i żywności GMO, bo (zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy) spożywanie takiej żywności nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Dlaczego w Polsce nie udaje się zwiększyć areału upraw 
roślin strączkowych? W jakim stopniu maksymalnie 
mogłyby one zastąpić białko sojowe w paszach?

 Przed 1990 r., kiedy mieliśmy gospodarkę 
nakazową, państwowe gospodarstwa rolne uprawiały 
(wg GUS) rośliny strączkowe na 300 tys. ha, głównie 
bobik, groch i łubiny. Po rozwiązaniu pegeerów areał 
strączkowych systematycznie malał do 78 tys. ha.
Po zastosowaniu dopłat w ostatnich latach - wzrósł
do 115 tys. ha, a obecnie ponownie zmalał. Rolnicy mają 
świadomość korzystnego znaczenia roślin strączkowych 
w płodozmianie, szczególnie na glebach lekkich IV i V 
klasy bonitacyjnej, ale uprawa roślin strączkowych jest 
nieopłacalna. Z ekonomią nikt nie wygra. Dotacja 150-
200 zł do tony ziarna niczego nie załatwia. Dobre plony 
zbóż, rzepaku czy buraków cukrowych dają lepszy zysk 
niż rośliny strączkowe. Problemem są słabsze gleby 
właściwe dla łubinów, ale w tej kwestii nie wypowiadamy 
się.

 Corocznie przeglądam Listę odmian roślin 
rolniczych. Postęp biologiczny w zakresie otrzymywania 
nowych odmian roślin strączkowych, o mniejszej 

zawartości substancji antyodżywczych, jak alkaloidy 
czy taniny, poza grochem, jest co najmniej mizerny. 
Podobnie jest w innych krajach europejskich. Nie 
opanowano chorób roślin strączkowych powodujących, 
że przekwitające strąki zamierają i opadają. We Francji 
duże nadzieje wiązano z roślinami strączkowymi 
w ostatniej dekadzie minionego wieku. Pomimo 
korzystniejszych warunków klimatycznych tj. w Polsce, 
produkcja rodzimej soi i innych roślin strączkowych nie 
wystarcza na krajowe potrzeby żywienia zwierząt.

Czy wzrost udziału pasz rzepakowych w diecie zwierząt 
(świń, drobiu) nie spowoduje pogorszenia wyników 
produkcyjnych? Czy prace nad wykorzystaniem 
potencjału genetycznego zwierząt nie pójdą na marne?

 Jak wspomniałem wcześniej, pasz rzepakowych 
nie należy stosować w żywieniu zwierząt młodych 
i rozrodczych. Prowadziliśmy badania nad ograniczeniem 
śruty sojowej w żywieniu brojlerów o 30, 45 i 60%. 
W miarę wzrostu ilości paszy rzepakowej w diecie, 
malały tempo wzrostu i końcowa masa ciała kurcząt, 
zatem pogarszały się warunki ekonomiczne produkcji, 
szczególnie gdy udział surowców rzepakowych w 
diecie wynosił 60%. Prosiętom nie odważyliśmy się 
podawać pasz rzepakowych. Są one bowiem gorzkie, 
źle wyjadane i powodują poważne problemy trawienne. 
Najwięcej dań z tego zakresu wykonano w Niemczech. 
Pasze rzepakowe dawały dobre wyniki w połączeniu
z nasionami grochu, bobiku i soją w drugiej połowie 
tuczu, powyżej 50-60 kg masy ciała świń. Stąd 
powtarzamy i nagłaśniamy informację, że nie na się 
wykluczyć śruty sojowej z żywienia zwierząt w Polsce. 
Można ją zastąpić w drugim okresie tuczu świń, 
powyżej 50-60 kg masy ciała, w ilości 30-40%, pod 
warunkiem że ilość białka krajowego, grochu, bobiku, 
śruty rzepakowej lub makuchu będą odpowiednie.

Z czego wynikają, Pana zdaniem, obawy co do 
stosowania surowców modyfi kowanych genetycznie? 
Skąd ten strach?

 W moim i kolegów naukowców przekonaniu, 
obawy przed produktami GM wynikają z niewiedzy
i strachu przed „nowym". Taka jest natura człowieka. 
Przeciwnicy GMO nie zauważają, że najlepsza insulina 
dla człowieka jest wytwarzana dzięki bakteriom 
zmodyfi kowanym genetycznie. Chorzy nie obawiają się 
insuliny GM, bo ona pozwala żyć godnie.

 Mój współpracownik, który uzyskał doktorat
na Uniwersytecie Technicznym w Zurychu wspomina 
o wywiadzie, kiedy dziennikarka pytała przechodniów 
na ulicy, co sądzą o żywności uzyskanej z pasz GM. 
Odpowiedź brzmiała: „Ja genów nigdy nie jadłem". Jak 
wiadomo, geny znajdują się w każdej komórce, w mleku 
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matki i żywności, którą spożywamy od pierwszego
do ostatniego dnia życia.

 Nad produktami GM w Unii Europejskiej 
czuwa Biuro Bezpieczeństwa Żywnościowego (EFSA). 
Należy przypomnieć, że w żywieniu zwierząt i ludzi
w Unii mogą być stosowane wyłącznie pasze i żywność 
zarejestrowana w EFSA. Grupa oceniająca nowe 
materiały i dodatki paszowe składa się z 40 najlepszych 
specjalistów, nie tylko rolników, ale również lekarzy. 
Nowe pasze GM wymagają udokumentowanych badań, 
których nie żąda się od jakiejkolwiek rośliny tradycyjnej. 
Liczbę publikacji naukowych z tego zakresu można 
obecnie liczyć w setkach. Polska w tych badaniach była 
do niedawna zapóźniona.

Co należy uczynić, aby stosowanie GMO w żywieniu 
zwierząt (a co za tym idzie później ludzi) było 
bezpieczne? 

 Pani pytanie sugeruje, że pasze GM są 
niebezpieczne. Dotychczasowa wiedza wskazuje, 
że tak nie jest. Należy w sposób systematyczny 
edukować społeczeństwo co to jest biotechnologia
i jakie korzyści daje jej wykorzystanie, zaczynając
od dzieci szkolnych, informując co to są organizmy 
GMO, jakie ma zastosowania . Chodzi o zdjęcie straszaka
z modyfi kacji genetycznej. W bieżącym roku ogromne 
straty w plonach zbóż, w tym kukurydzy poniesiono 
w Ameryce na skutek suszy. Wpływa to na relatywnie 
wysokie ceny zbóż na całym świecie, w tym w Polsce, 
a jak zbóż to chleba, makaronów i żywności. Rolnicy
i farmerzy z niecierpliwością oczekują na odmiany zbóż 
GMO odporne na susze. Trwają zaawansowane badania 
w tym zakresie w korporacjach które przedstawia się jako 
znienawidzone w Polsce. Otrzymanie takich zbóż byłoby 
podstawowym orężem w walce z głodem na świecie. 
Pewne organizacje i środowiska w kraju, jakby nadal 
nie rozumiały tego problemu lub obojętny jest im fakt,
że z głodu i braku miski ryżu dla kilkaset milionów ludzi.
Ale z suszą spotykamy się również w Polsce, na dużych 
połaciach gleb Wielkopolski i Podlasia. 

 Nasze wyniki badań , pomimo że opóźnione, 
potwierdziły dane prezentowane w stanowisku Unii 
Europejskiej opublikowane w raporcie EFSA (EFSA 
Journal, 2007, vol. 5, str. 1-8).

 W niskim odczynie (pH) żołądka właściwego 
białka ulegają denaturacji, unieczynnieniu. Począwszy 
od dwunastnicy poprzez całe jelito cienkie białka ulegają 
hydrolizie enzymatycznej do aminokwasów, które dalej są 
wchłaniane do krwi i włączane do przemian ustrojowych. 
Transgenicznego, tj. obcego dla rośliny, białka nie 
stwierdzano już w jelicie cienkim. Nie było go również
w mikroorganizmach przewodu pokarmowego

i w odchodach zwierząt. Oznacza to, że żywienie 
zwierząt paszami GM jest bezpieczne dla środowiska 
glebowego, że nie przenosi się na bakterie. Nasze wyniki 
badań, pomimo że opóźnione, potwierdziły dane 
prezentowane w stanowisku EFSA.

Jakie widzi Pan szansę na zniesienie zakazu stosowania 
mączek mięsno-kostnych w żywieniu świń i drobiu?

 Takie starania są podejmowane przez 
europosłów różnych opcji, w tym z Polski. W tej 
sprawie trwają konsultacje i nie wiadomo kiedy 
Komisja Europejska podejmie decyzję. Sprawa nie jest 
prosta ze względu na trudny i kosztowny nadzór nad 
produkcją mączek, które musiałyby być wytwarzane 
w różnych zakładach lub w tym samym miejscu, ale 
na różnych liniach technologicznych, bez możliwości 
ich zmieszania. Podobna sprawa dotyczy zbiórki
i przechowywania odpadów z rzeźni oraz padłych 
zwierząt. 

Jeśli chodzi o najmłodsze grupy zwierząt (prosięta),
to jakie surowce mogłyby ewentualnie zastąpić soję?

 Jak już wcześniej mówiłem, nie ma całkowitych 
zamienników śruty sojowej GMO w żywieniu młodych 
zwierząt. Możliwości nabycia soi niemodyfi kowanej 
genetycznie kurczą się z każdym rokiem. Przewidujemy, 
że za 5-10 lat tradycyjne ziarno soi zniknie z rynku 
surowców paszowych. Śruta arachidowa ma sporo 
białka, ale wytwarza się ją głównie w Afryce, zagrożona 
jest występowaniem afl atoksyny B1 najgorszej trucizny 
pleśniowej. Śruta słonecznikowa charakteryzuje 
się wysoką zawartością włókna (celulozy), co 
obniża strawność diety, stąd nie należy jej stosować
w żywieniu świń i drobiu. Nadaje się do produkcji pasz 
dla bydła. Udział drożdży paszowych w żywieniu świń 
i drobiu nie powinien przekraczać 2-4%, a suszonego 
wywaru gorzelnianego (tzw. DDGS) 6-8%.

 Krajową paszą wysokobiałkową są surowce 
rzepakowe. Ich produkcja sięga 1-1,3 mln t. Mogą 
one zastąpić ok. 50% śruty sojowej w żywieniu świń 
i drobiu, za wyjątkiem prosiąt i warchlaków oraz 
kurcząt brojlerów do 21. dnia życia. To są w zasadzie 
wszystkie możliwe zamienniki śruty sojowej GM
w Polsce oraz we wszystkich krajach UE. Mówi się
o soi niezmodyfi kowanej genetycznie odmiana Anuszka 
pochodzącej z Ukrainy. Odmiana ta nie została 
przebadana w Polsce, a zainteresowany powinien być 
jej autor i producent. Każdy nowy ród rośliny uprawnej 
pretendujący do miana odmiany, zanim zostanie 
dopuszczony do uprawy w jakimkolwiek kraju, w tym 
w Polsce musi przejść 3-letnie badania w Centralnym 
Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej (woj. Wielkopolskie) i zakładach 
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doświadczalnych rozmieszczonych w całym kraju, 
w różnych warunkach glebowych i klimatycznych. 
Aktualnie oceniane są tam 3-4 odmiany soi nie GMO 
pochodzenia ukraińskiego. Wyniki znane będą za 1-2 
lata.

Czy polski konsument mógłby zyskać
na wprowadzeniu zakazu stosowania pasz GM
w żywieniu zwierząt? A jeśli nie on, to kto?

 Polski konsument po wprowadzeniu zakazu 
używania pasz GM mało, że nie zyska, ale straci, 
ponieważ żywność zdrożeje i to nie o 10-15%. Różni 
autorzy podają wartości 30-40%, a nawet 70%. Stracą 
również producenci świń i drobiu rzeźnego, bowiem 
otrzymają pasze gorszej jakości, a nie koniecznie tańszą. 
Pogorszy się kondycja ekonomiczna wielu gospodarstw 
towarowych. Wydłużą się cykle hodowlane, zmniejszą 
przyrosty masy ciała zwierząt i ich wydajność rzeźna, 
zwiększą się nakłady paszy na produkcję. Zmaleje lub 
ustanie eksport polskich produktów mięsnych. A jeśli 
ktoś powie nam, że brak mięsa krajowego zastąpimy 
importowanym, to odpowiemy, świnie i kurczęta całej 
Unii Europejskiej, Ameryki Południowej
i Północnej, Afryki Południowej i Australii, Japonii
i Rosji zjadają śrutę sojową GM. Pyta pani, kto zyska?
Z całą pewnością zyskają importerzy mięsa oraz 
żywności pochodzenia zwierzęcego. Stracą również 
konsumenci, bowiem spożywać będą mięso i produkty 
pochodzenia zwierzęcego otrzymane od zwierząt 
żywionych paszami GMO za granicą.

 Identyczne jak w Polsce były intencje 

wprowadzenia zakazu stosowania pasz GM w Turcji. 
Po dwóch latach kraj ten wycofał się z zakazu, 
jednakże ceny drobiu, które gwałtownie wzrosły
po zakazie, spadły tylko minimalnie po jego odwołaniu. 
Produkcja krajowych roślin strączkowych zwiększyła 
się w niewielkim zakresie. Dlaczego? Soję uprawia
się na olbrzymich areałach w Argentynie, Brazylii i USA. 
Są to plantacje dochodzące do l tys. ha i więcej. Koszty 
produkcji soi w doskonałych warunkach glebowych
i klimatycznych są co najmniej o połowę niższe niż np. 
w południowej Europie, w tym na Ukrainie, w Turcji na 
polach wielkości 10-200 ha.

 Pomimo transportu soi lub śruty sojowej 
statkami z odległych krajów, pasza sojowa jest 
nadal bezkonkurencyjna w żywieniu zwierząt, 
pomimo że jest droższa od innych materiałów 
(surowców) wysokobiałkowych. Jej przewaga wynika 
z wyższej wartości pokarmowej, braku substancji 
antyodżywczych, dobrego składu aminokwasowego
i wysokiej strawności jelitowej białka. Jest dostępna
w dużych, jednolitych partiach. Ma to duże znaczenie 
w produkcji przemysłowych mieszanek paszowych, 
dominujących w produkcji drobiu rzeźnego, jaj
i koncentratów białkowych dla świń. Posiadamy polskie 
odmiany soi nie GMO uzyskane przez prof. Szyrmera 
w IHAR Radzików. W naszym klimacie ich plonowanie 
nie gwarantuje opłacalności produkcji na poziomie 
średniego plonu zbóż.

Artykuł stanowi przedruk wywiadu zamieszczonego
w "Tygodniku Rolniczym" nr 29 z 29 lipca 2012.  Został 

on rozszerzony o uwagi naniesione przez Proferora.

J  "    "

 Wydawało by się, że hasło to głoszone przez 
wiele lat jest nie aktualne. Niestety poziom szkolnictwa 
rolniczego i kształcenia dorosłych jest opłakany. 
Większość reform oświatowych jakie mamy za sobą 
przeprowadzone w minionych latach to decyzje 
absurdalne grzebiące cel jakim im przyświecały czyli 
uczynienia z kształcenia efektywnej formy nauczania 
zawodu odpowiadającym potrzebom rynku .

 Podstawowy grzech oświaty rolniczej to brak 
z prawdziwego zdarzenia nauki praktycznej zawodu. 
Gdy sięgam pamięcią wstecz istniejące zespoły szkół 
rolniczych miały nie tylko gospodarstwa, warsztaty ale
i również obory, chlewnie i sady. Jak dzisiaj można uczyć 
nowoczesnego rolnictwa bez maszyn z komputerami 
bez sadów obór, chlewni itd. Odpowiedź jest jedna – 
nie da się! i taką opinie o efektywności tego szkolenia 
mają absolwenci. Z badań przeprowadzonych przez 
WUP w Krakowie wśród absolwentów do największych 

mankamentów nauczania należy fatalny poziom 
nauczania zawodu lub w wielu wypadkach jego brak. 
Wielu absolwentów wręcz stwierdza, że niczego
w szkole się nie nauczyło. Pytaniem retorycznym jest 
więc cel wydatkowania średnio na jednego ucznia 
prawie 6 tys., zł w ciągu roku. Czy tylko po to aby 
utrzymać grono pedagogiczne?

 W poprawie szkolnictwa rolniczego miało 
pomóc podział na szkoły ministerialne i samorządowe. 
Te pierwsze miały priorytet w dofi nansowaniu
i usprzętowieniu, uczy się w nich 13 tys, uczniów 
z którymi pracuje 1700 nauczycieli. Trzy kierunki 
dominują w kształceniu: agrobiznes, kształtowanie 
krajobrazu i gastronomia. W szkołach samorządowych 
funkcjonuje plejada kierunków m.in. technik spedytor, 
archiwista, organizator reklamy, cukiernik, mechanik 
urządzeń technicznych, rzeźnik i wiele innych, które
z czystym rolnictwem nie mają wiele wspólnego.
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 Rozumiem, że szkoły chcą przetrwać,
ale jakim kosztem? Swoje nazwy rolnicze maja tylko
z nazwy podtrzymując dawne tradycje kiedy przyciągały 
do oświaty rolniczej przekonując, że tradycje
z dziada pradziada nie wystarczą aby nowocześnie 
gospodarować. Znamienne do przekształceń jakie 
zachodzą w rolnictwie jest to, że tylko nie wielki procent 
absolwentów szkół rolniczych trafi a do rolnictwa, 
dotyczy to również szkół wyższych. Na jednym
ze spotkań na UR w Krakowie w którym uczestniczyło 
ponad 200 studentów rolniczych kierunków tylko 4
z nich określiło swoją przyszłość związaną z produkcją 
rolniczą.

 Chcąc nadążać za postępem aby kształcić 

przyszłych rolników posiadających wysoką wiedzę 
teoretyczną a przede wszystkim praktyczną istnieje 
konieczność stworzenia niewielkiej ilości centrów 
szkolenia z odpowiednim zapleczem do nauki 
praktycznej zawodu w konkretnych dziedzinach np.: 
ogrodnictwa, mechanizacji rolnictwa, hodowli. Bez 
praktycznej nauki zawodu będziemy w dalszym ciągu 
udawać, że kształcimy ludzi nie dopowiadając, że są oni 
nie przygotowani do wezwań jakie czekają w produkcji. 

Henryk Dankowiakowski

PS. Tytułu tego artykułu użyłem świadomie po raz drugi 
gdyż sprawy kwalifi kacji rolniczych są nadal aktualne. 
Pierwszy artykuł o tym tytule opublikowałem w 1978
w "Trybunie nowych rolników".

D    

 W dniach 12-13 
czerwca 2012 r. uczestniczyłem 
w naukowej konferencji
i praktycznych warsztatach
na gospodarstwie CDR Radom 
i Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach. Powyższe 
zajęcia zawierał program 
tegorocznych „Dni z Rolnic-
twem Ekologicznym”. 

Rolnictwo ekologiczne – jest to system gospodarowania, 
w którym wyklucza się stosowanie syntetycznych 
nawozów mineralnych, regulatorów wzrostu, 
pestycydów i syntetycznych dodatków paszowych. 
Charakteryzuje się produkcją w cyklu zamkniętym 
przy zachowaniu dużej samowystarczalności.
W tym rolnictwie wolno stosować nawozy i środki 
poprawiające właściwości gleby, środki ochrony roślin, 
nasiona oraz materiał siewny i wegetatywny materiał 
rozmnożeniowy zakwalifi kowany do stosowania
w rolnictwie ekologicznym. Okres przestawiania trwa 
przynajmniej 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich 
takich jak sady oraz plantacje jagodowe 3 lata.

 Zyski z założenia gospodarstwa ekologicznego:

 - dodatkowe dopłaty do użytków rolnych,

 - uzyskanie znaku towarowego „Produkt Rolnictwa 
Ekologicznego”,

 - dużo lepsza jakość produktów,

 - prawo do sprzedaży produktów po wyższych 
cenach,

 Na początku konferencji głos zabrał
dr hab. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin 

w Poznaniu. Zapoznał On uczestników konferencji 
ze szkodliwością głównych agrofagów w uprawach 
rolniczych. Po wystąpieniu uczestnicy udali
się do pokazowego gospodarstwa ekologicznego
w Chwałowicach prowadzonego przez CDR
w Brwinowie oddział w Radomiu (gmina Iłża, powiat 
radomski, województwo mazowieckie). Powyższe 
gospodarstwo ma powierzchnię 51,82 ha, z czego 
użytkowane rolniczo jest 47,19 ha. Na danym terenie 
prowadzone jest modelowe gospodarstwo ekologiczne 
z uprawą zbóż, warzyw, ziemniaków, kolekcją roślin 
zielarskich składającą się z roślin przyprawowych 
jak również tych wykorzystywanych w kosmetyce 
i ziołolecznictwie. Utrzymuje się tam również 
bydło mięsne. W gospodarstwie można zobaczyć 
park maszyn rolniczych, a wśród nich unikalne 
maszyny dostosowane do produkcji ekologicznej 
jak wypalacz płomieniowy, brony drgające, aerator
do pryzm kompostowych, bronę chwastownik, opielacz 
szczotkowy, agregat do podsiewu łąk, pług wahadłowy, 
siewniki do nawozów oraz opryskiwacze. Specjaliści 
CDR oraz Centrum Szkolenia Techniki ochrony roślin 
w Radomiu-Wacynie, przeprowadzili pokaz atestacji 
i kalibracji opryskiwaczy. Uczestnicy warsztatów 
mieli również możliwość zobaczenia uruchomionej 
w roku 2011 pokazowej linii do przemiału zbóż,
w której zamontowany jest młyn żarnowy o wydajności 
80 kg drobnej mąki/h. Dzięki młynowi gospodarstwo 
może pozyskać między innymi mąkę razową z pełnego 
przemiału. Celem podniesienia, jakości produkowanej 
mąki zainstalowano separator, który pozwala
na wydzielenie czterech frakcji przemielonego materiału 
(trzy frakcje mąki i otręby). Prezentacji gospodarstwa 
ekologicznego w Chwałowicach dokonał kierownik Pan 
Włodzimierz Stachura. Zaprezentowane gospodarstwo 
w ramach doświadczalnictwa odmianowego bada 
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wiele odmian zbóż: 26 pszenicy, 20 pszenżyta ozimego,
13 żyta ozimego, 7 owsa, 18 jęczmienia, 6 kukurydzy
i 6 odmian ziemniaków.

 W przeprowadzanych doświadczeniach 
oceniany jest plon oraz porażenie głównymi chorobami. 
Praktyczne warsztaty z rozpoznawania chorób oraz 
oceny stopnia porażenia roślin uprawowych przez 
szkodniki przeprowadził dr hab. Marek Korbas

 W prezentowanym gospodarstwie prowadzony 
jest ścisły wieloletni płodozmian, który może pomóc 
w wyborze najbardziej dobranego płodozmianu 
w rolnictwie ekologicznym. Ocenia się tu również 
plonowanie mieszanek grochu z pszenicą jarą, oraz 
plonowanie pszenic ozimych i jarych w płodozmianie 
czteropolowym. Obecnie trwają wieloletnie 
doświadczenia występowania toksycznych, wtórnych 
metabolitów, niektórych grzybów strzępkowych 
zwanych – mykotoksynami na ziarnach zbóż
w zależności od odporności odmian na choroby
i prowadzonych zmianowań. W drugim dniu uczestnicy 
konferencji „Dni z Rolnictwem Ekologicznym” mogli 
zwiedzać ekologiczny sad doświadczalny i ogrody 
warzywne Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. 
Po pięknym sadzie oprowadzała nas Pani dr Elżbieta 
Rozpara. Ekologiczny sad doświadczalny powstał
w 2004 roku. Są w nim prowadzone kompleksowe 
badania związane z produkcją owoców. Sad 
zlokalizowany jest w miejscowości Nowy Dwór 
– Parcela, w odległości ok. 15 km od Skierniewic. 
Powierzchnia sadu wynosi ok. 5 ha. Położony jest blisko 
kompleksu leśnego, w dużej odległości od szlaków 
komunikacyjnych i przemysłu. Sąsiadujące grunty 
należą do rolników indywidualnych, którzy preferują 
nawożenie organiczne gleb. Nawozy mineralne oraz 
środki ochrony roślin są tam stosowane w minimalnych 
ilościach. Teren został przeznaczony pod sad zgodnie
z opinią jednostki certyfi kującej – „Ekogwarancja” PTRE 
w Lublinie. Wiosną 2004 roku posadzono pierwsze 
drzewka do uprawy ekologicznej. Gleba w rzędach 
utrzymywana jest w czarnym ugorze mechanicznym 
przy użyciu glebogryzarki i płytko spulchniającego 
urządzenia. Dla zachowania bioróżnorodności|
w międzyrzędziach utrzymywano murawę samosiewu. 
W rzędach drzew stosowane są różne rodzaje ściółek 
oraz nisko rosnące rośliny okrywowe takie jak aksamitka, 
facelia, koniczyna biała. W sadzie od początku istnienia 
przeprowadzano wiele badań naukowych, między 
innymi „Dobór odmian dla ekologicznych sadów
i doskonalenia ekologicznej ochrony roślin sadowniczych 
przed chorobami i szkodnikami” i „Ocena przydatności 
do uprawy ekologicznej różnych podkładek dla jabłoni”. 
W danym doświadczeniu materiałem doświadczalnym 
są drzewka odmiany „Szampion”, i „Piros” szczepione 

na czterech podkładkach wegetatywnych: karłowej 
– M.9, półkarłowej – P60 i M26, w rozstawie 4 m 
między rzędami i 2 m w rzędzie. Najsłabszym wzrostem 
charakteryzowały się drzewa szczepione na podkładce 
M.9 a najsilniejszym na M.7. Najlepiej plonowały 
drzewa na podkładce M.7.

 Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski z Zakładu 
Uprawy i Nawożenia Roślin wprowadził nas na terenie 
ogrodów warzywnych w tajniki uprawy fasoli szparagowej 
i pomidorów systemem ekologicznym. Zaznajomił nas 
również z wdrażanym projektem o nazwie „Biorewit”. 
Nadmierny rozwój rolnictwa, związany głównie
ze stosowaniem nawozów mineralnych i chemicznych 
środków ochrony roślin, doprowadza w wielu regionach 
do degradacji gleb w wyniku niekorzystnych zmian 
właściwości biologicznych, chemicznych i fi zycznych. 
Powodują one obniżenie lub zniszczenie aktywności 
biologicznej gleby, a co za tym idzie zmniejszenie jej 
produktywności. Intensyfi kacja rolnictwa powoduje 
stałe zmniejszenie żyzności gleb.

 Wyniki doświadczeń wskazują, że rocznie 
żyzność gleb spada o 2,5 %, a przy rolniczym 
wykorzystaniu gleb następuje to znacznie szybciej nawet 
o 1000 razy. Szczególnie przy produkcji intensywnej, 
jak produkcja foliowa, szklarniowa, skoncentrowana
na małej powierzchni.

 Stwarza ona duże ryzyko zanieczyszczenia 
gleb, wód gruntowych i jest bardzo niebezpieczna
dla środowiska naturalnego, ludzi i zwierząt.

Celem realizacji projektu jest wypracowanie 
nowoczesnych technologii, mających na celu 
wytworzenie środków polepszania gleby i nowych 
podłoży do upraw bezglebowych. 

Przewidziane do unowocześniania produkty to:

 - biodegrowalne podłoża organiczne dla upraw 
szklarniowych opracowane na bazie naturalnych, 
organicznych surowców odpadowych,

 - ekoaktywatory organiczne z celowo uprawianych 
roślin bobowatych,

 - biodegradowalne włókniny zawierające bogatą
w azot materię organiczną,

 - ekoaktywatory glebowe wytworzone z odpadów
z przemysłu włókienniczego, drzewnego i produkcji 
roślinnej.

Wdrożenie powyższych produktów pomoże w realizacji 
założeń UE w ochronie środowiska.

Zaliczamy do nich:
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 - ograniczenie zanieczyszczenia ekosystemu 
glebowego, wód gruntowych i powierzchniowych 
składnikami mineralnymi,

 - ograniczenie degradacji gleb i rewitalizacji systemu 
glebowego,

 - uzyskanie ekoaktywatorów z masy organicznej 
roślin bobowatych,

 - zagospodarowanie odpadów organicznych,

 - uzyskanie biodegradowalnych włóknin
na surowcach włókienniczych wzbogaconych
w materię organiczną,

Projekt podnosi świadomość ekologiczną środowiska 
rolniczego. Ma za zadanie zmniejszenie zanieczyszczenia 
obszarowego pochodzenia rolniczego oraz ograniczenie 
stosowania syntetycznych podłoży w uprawach 
foliowych i szklarniowych.

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu konferencji 
„Dni z rolnictwem ekologicznym” wyjeżdżali bardzo 
zadowoleni, bo byli wzbogaceni o obszerną wiedzę na 
temat uprawy ekologicznej.

Karol Zachwieja

B  K

Forma wniosku o udostępnienie informacji 
publicznej: wyrok WSA

Data dodania: 23 lipca 2012, 12:00

 Jednym z problemów, stale pojawiających się
w związku z tematyką partycypacji publicznej, 
jest kwestia udostępniania obywatelom informacji 
publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Lublinie 30 marca bieżącego roku wydał orzeczenie 
(sygn. akt II SAB/Lu 10/12), w którym wypowiedział
się na temat dopuszczalnej formy wniosku
o udostępnienie tego rodzaju informacji.

 Rozpoznawana przez WSA skarga 
dotyczyła wniosku skierowanego przez pewne 
stowarzyszenie do burmistrza gminy z prośbą
o udostępnienie informacji związanych z fundu-
szem sołeckim. Stowarzyszenie przesłało wniosek 
w formie dokumentu elektronicznego i zostało 
wezwane przez burmistrza do uzupełnienia braków 
formalnych wniosku. Burmistrz wskazał, że „podania 
wnoszone w formie dokumentu elektronicznego 
powinny być uwierzytelnione przy użyciu 
mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 
2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne i powinny zawierać dane w ustalonym 
formacie, zawartym we wzorze podania określonym 
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują 
wnoszenie podań według określonego wzoru.” 
Stowarzyszenie odmówiło uzupełnienia tego braku 
argumentując, że zgodnie z przepisami ustawy o 
dostępie do informacji publicznej, wniosek może być 
złożony nawet ustnie, bez zachowania jakichkolwiek 
wymogów formalnych. W odpowiedzi burmistrz 
poinformował stowarzyszenie o pozostawieniu 

jego wniosku bez rozpoznania. Stowarzyszenie 
skierowało więc skargę na bezczynność organu
do sądu administracyjnego.
 Sąd uznał, że okoliczności sprawy nie 
uzasadniają bezczynności burmistrza. Jak 
czytamy w uzasadnieniu wyroku, „podmiot 
zobowiązany do udzielenia informacji publicznej 
(…) nie ma prawa żądać przy wniosku przesłanym 
w formie elektronicznej autoryzowania go 
przez wnioskodawcę bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, chyba że wnioskodawca 
domaga się informacji przetworzonej. Intencją 
ustawodawcy w zakresie udostępniania informacji 
publicznej było bowiem odformalizowanie 
postępowania w tym zakresie, w celu zapewnienia 
realizacji konstytucyjnej zasady jawności życia 
publicznego.” Ustawa o dostępie do informacji 
publicznej dopuszcza nawet – w przypadkach, 
gdy informacja może być udzielona niezwłocznie 
– jej udostępnienie w formie ustnej lub pisemnej
bez konieczności składania pisemnego wniosku. 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może 
więc przybrać dowolną formę, „a osoba jej żądająca
nie musi nawet w pełni być zidentyfi kowana, 
tym bardziej, że nie musi wykazywać ani 
interesu faktycznego ani prawnego (o ile
nie dotyczy udzielenia informacji przetworzonej).” 
Brak autoryzowanego podpisu pod wnioskiem 
przesłanym w formie elektronicznej
nie stanowi zatem braku formalnego. WSA uznał 
więc, że burmistrz pozostawał w bezczynności 
 zobowiązał go do rozpoznania złożonego przez 
stowarzyszenie wniosku.

Autor: Anna Krajewska
Źródła: www.rp.pl, http://orzeczenia.nsa.gov.pl
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Spotkanie z przedstawicielami organizacji ICPPC

W dniu 29 
czerwca 2012 roku,
w biurze Małopolskiej Izby 
Rolniczej w Krakowie, 
miało miejsce spotkanie 
Zarządu Izby z przedstawi-
cielami organizacji ICPPC 
(Międzynarodowa Koalicja 
dla Ochrony Polskiej Wsi): 
Sir Julianem Rosem oraz 

Panią Jadwigą Łopatą. Rozmowom tym przewodniczył 
Prezes Zarządu MIR Pan Ryszard Czaicki. 

Głównym celem spotkania było omówienie 
możliwości podjęcia działań w celu wsparcia drobnego 
przetwórstwa w Polsce i  stworzenia możliwości 
sprzedaży przez polskich rolników produktów, 
przetworzonych w swoich gospodarstwach. Podczas 
spotkania poruszono również temat organizmów 
genetycznie modyfi kowanych, bowiem organizacja 
ICPPC od 2004 śledzi sytuację związana z GMO
w Polsce, Europie i na świecie oraz dysponuje opiniami 
50 naukowców głoszącymi duże wątpliwości odnośnie 
wprowadzania GMO. 

Przy okazji tego zagadnienia poruszono 
także inną istotną kwestię jaką jest płynące zagrożenie 
dla „polskich nasion” poprzez dominację wielkich 
korporacji w tym sektorze. Zauważano również,
że w przypadku przemysłu paszowego sytuacja wygląda 
podobnie i Polska pozwoliła uzależnić się od importu 
dużych korporacji.  Pani Jadwiga dodała, że koszt 
importu soi do Polski wynosi ok. 3-4 mld złotych 
rocznie i zaznaczyła, że te pieniądze mogłyby trafi ć
do rolników. 

W spotkaniu głos zabrał także Pan Julian 
Rose, który wyraził swoje zdumienie odnośnie 
sytuacji panującej w Polsce, w wyniku której polski 
rolnik nie może sprzedać produktów przetworzonych 
w swoim gospodarstwie. Przedstawił zebranym 
przepisy jakie obowiązują w Anglii, które zezwalają
na sprzedaż bezpośrednią przez rolnika swoich 
wyrobów we własnym domu, na pobliskich targach, 
sklepach i przydomowych sklepikach. Na poparcie 
swojej wypowiedzi przytoczył przykład swojego 
gospodarstwa, które niegdyś specjalizowało się w 
wyrobach z mleka niepasteryzowanego.  Przedstawiciele 
ICPPC zwrócili również uwagę, że brakuje edukacji 
rolników w tych tematach i zwrócili się do władz MIR 
o aktywne włączenie się w uświadamianie rolników.  
Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard 
Czaicki zauważył, że od momentu wejścia Polski do 
Unii Europejskiej, rolnictwem rządzi ekonomia i 
jakiekolwiek zmiany należy rozpoczynać od zmian  
Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku jej regionalizacji. 
Dodał również, że na wszelkie problemy należy patrzeć 
kompleksowo.

Głównym wynikiem rozmów było podjęcie 
decyzji o opracowaniu wspólnego projektu dotyczącego 
ustawy o sprzedaży bezpośredniej produktów 
przetworzonych oraz chęć nawiązania bliższej 
współpracy pomiędzy Małopolską Izbą Rolniczą
a Międzynarodową Koalicją dla Ochrony  Polskiej Wsi. 
Kończąc spotkanie Pan Prezes Czaicki wyraził również 
nadzieję, że podjęte wspólnie działania przyniosą 
sukcesy.  

Joanna Krasicka
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