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Czy to jest to właśnie miejsce na Ziemi, w którym się Pani od-

najduje i realizuje?  

Teraz już tak, mam tutaj swoją rodzinę a mój czas mogę również 

przeznaczać na swoją pasję.  

Skąd Pani do nas przyjechała, tu do Małopolski?  

Biała Podlaska, natomiast tutaj w góry to już z Krakowa, ponie-

waż tam poznaliśmy się z mężem i jak dobrze wychowana ko-

bieta pojechałam za mężem, nie wiedząc nawet gdzie.  

Długo Państwo już tutaj mieszkacie?  

Jak sobie tak rozmawiamy, to uświadomiłam sobie, że już ponad 

27 lat mija od kiedy przywiozłam swoje walizki.  

Co Panią najbardziej zachwyca w tym miejscu?  

Na początku, jak przyjechaliśmy to z całą pewnością ludzie. Była 

bardzo fajna atmosfera między sąsiadami, posesje nie były 

ogrodzone. Nie było barier, które teraz możemy zobaczyć. 

Wszyscy wieczorami się spotykali, dzieci wychowywałam razem 

z sąsiadkami. Taka wspólnota bardzo mi się spodobała. Wycho-

wywałam się w mieście,  mieszkałam w jeszcze większym mie-

ście i dla mnie taka celebracja świąt kościelnych jak tutaj była 

czymś nowym. Ja tego nie znałam z domu, a tu okazało się że 

mamy ich tak dużo i że wtedy się nie pracuje a idzie na kawę do 

sąsiadki i przez pół dnia rozmawia. Moje sąsiadki były ode mnie 

starsze, były kobietami na emeryturze.  

I one Panią tak od razu przyjęły? 

Bardzo mnie to zdziwiło ale właśnie tak było, nie miały żadnych 

oporów, aby zapraszać mnie do swoich domów czy abyśmy roz-

mawiały o różnych nawet osobistych sprawach.  

Bardzo dużą rolę odegrała rodzina mojego męża, przede wszyst-

kim ciocia – teściowie wcześniej zmarli – która dzisiaj ma 91 lat, 

wprowadzała mnie w ten nowy świat. Pomimo, że mieszka po-

nad 2 kilometry stąd, codziennie przychodziła do swoich sąsia-

dek. Trzeba wziąć pod uwagę, że przyjechałam tutaj z Krakowa, 

nikogo nie znając więc ogromnym oparciem była rodzina męża 

– szczególnie siostra Zosia, która w pierwszych latach bardzo mi 

pomagała.  

Skansen tętniący życiem 
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Potem urodziły się dzieci. 

Najpierw trójka, później dwójka. Mieliśmy plany, że jak trójka 

najstarszych pójdzie do szkoły to ja wracam do pracy – z zawodu 

jestem pielęgniarką, jak tutaj przyjechałam to był najgorszy mo-

ment, aby zmieniać adres zamieszkania. W Krakowie nie chcieli 

mnie wypuścić ze szpitala Rydygiera, to był szpital który wtedy 

ruszał, z koleżankami organizowałyśmy izbę przyjęć więc kie-

rownictwo nie było zainteresowane moim odejściem. Natomiast 

tutaj pielęgniarki były zwalniane ze szpitala, więc w tych pierw-

szych latach nie było szans aby znaleźć pracę. W chwili, gdy syn 

Tomek najmłodszy z trójki szedł do szkoły to wtedy pomyślałam, 

że to jest ten czas aby wrócić na zawodowe tory. Jednak te pla-

ny musiałam odłożyć w czasie, ponieważ byłam w kolejnej ciąży. 

Tak zostałam w domu na dłużej.  

Dzieci rosły, szły do szkoły… 

Trochę wcześniej wplotła się pasja męża – skansen. Od chwili 

gdy tutaj zamieszkaliśmy, zbierał różne stare przedmioty, rze-

czy, ogólnie był bardzo wrażliwy na punkcie starych przedmio-

tów. Może opowiem anegdotę. Byliśmy u mojej rodziny na 

cmentarzu, przechodzimy koło kontenera na cmentarzu, a na 

ziemi leży krzyż. Mój mąż nagle się zatrzymał, patrzy a tu XIX-

wieczny krzyż, widząc jego reakcję mówię do niego żeby to zo-

stawił, ale on tak nie może. Wrócił się, wziął go pod pachę  

i przyniósł do samochodu i koniec końców przywieźliśmy go 

tutaj do nas do domu. To jest właśnie ta wrażliwość, że on nie 

może tego tam zostawić, on musi to uratować, pomimo, że bar-

dzo dziwnie to wyglądało, jak przez cały cmentarz szedł z tym 

krzyżem pod pachą. Ze względu na tą wspomnianą wrażliwość 

gromadzi rzeczy, aby uchronić je przed zniszczeniem. Z biegiem 

czasu pojawiły się u nas także zabytkowe budynki. 

Obecnie jest ich 25… 

No sporo się nagromadziło. Następnie pojawiły się u nas wy-

cieczki. Nasze dzieci poszły do szkoły i zaczęły się pytania od 

nauczycieli, czy mogą przyjść z dziećmi pokazać te zabytki. Poza 

tym w tamtym okresie modne były wyjścia do domu któregoś  

z dzieci z całą klasa aby można było oderwać się na chwilę od 

nauki. W ten sposób co roku, miałam dzieci z naszej szkoły. 

Przychodziły do nas w domu aby pozwiedzać. To były nasze 

pierwsze wycieczki.  

Jak radziła sobie Pani z oprowadzaniem?  

Początki były ekstremalnie stresujące, pamiętam jak robiłam 

sobie notatki w zeszycie, jakieś ściągawki, cały czas dopytywa-

łem męża do czego służą konkretne przedmioty. Ja byłam 

mieszczuchem, wszystkiego musiałam uczyć się od początku  

i przyzwyczajać do regionalnych nazw. Z czasem pojawiało się 

coraz większe zainteresowanie, szczególnie po tym jak gmina 

umieściła nasz skansen jako lokalną atrakcję na swojej stronie.  

Który z budynków przenieśliście Państwo jako pierwszy?  

W 1997 roku młyn pojawił się jako pierwszy i później sukcesyw-

nie kolejne budynki – spichlerze, kuźnia, suszarnie, chałupa. 

Cała ta operacja z budynkami musiała zostać rozplanowana  

w czasie, nie tylko ze względu na logistykę, ale przede wszyst-

kim na względy finansowe. Przeniesienie takiego budynku to 

jest duże wyzwanie przede wszystkim z uwagi na dbałość męża 

o detale. Wymieniane deski czy ubytki muszą być zastępowane 

również starymi, które gromadziliśmy, niedopuszczalne było aby 

w starym budynku stosować nowe uzupełnienia. Znalezienie 

fachowców, rzemieślników znających się na konstrukcji to także 

zajmowało sporo czasu i wysiłku. Najstarszym budynkiem jest 

chałupa z 1870 roku.   

Czyli to jest pasja zawodowa męża czy hobby?  

Mój mąż jest radcą prawnym więc całe to zamiłowanie do staro-

ci raczej należy traktować w ramach hobby, jako odskocznię od 

pracy. W biurze zamyka drzwi o 20 i przenosi się do swojego 

skansenu.    

Mamy więc skansen, z czasem rozpoczęły się wycieczki i co 

dalej?  

Następnie zauważyliśmy, że przyjeżdża do nas coraz więcej tury-

stów indywidualnych po tym jak wpisani zostaliśmy do Szlaku 

architektury drewnianej. Zainteresowały się nami regionalne 

gazety opisujące naszą działalność. To z całą pewnością sprawi-

ło, że w czasie wakacji kiedy nie było wycieczek szkolnych mogli-

śmy liczyć na odwiedzających. My, jako skansen taki powiedzia-
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łabym prywatny nie otrzymywaliśmy żadnych subwencji i dota-

cji, więc widać było, że tylko na wejściówkach to tak naprawdę 

żadne biznes i nie bylibyśmy w stanie go utrzymywać. Wtedy 

padł pomysł aby postawić budynek, w którym mogłyby być 

przeprowadzane różnego rodzaju warsztaty czy imprezy okolicz-

nościowe. Na początku bardzo nieśmiało robiłam je dla dzieci z 

pobliskiej szkoły, były to albo jakieś zajęcia plastyczne albo wy-

piekanie podpłomyków  a to wszystko uzupełniane było opro-

wadzaniem wycieczek po skansenie. Natomiast dopiero po tym, 

jak zostałam uczestnikiem Zlotu Zagród Edukacyjnych podczas 

którego wybrałam wyjazd studyjny do gospodarstwa Pod Skałką 

to tam dopiero otworzyły mi się oczy. Wybrałam to miejsce po-

nieważ wiedziałam, że gospodarze również mają u siebie starą 

chatę podobnie funkcjonującą jak u nas wtedy w skansenie. 

Fantastyczny chłopak, do dzisiaj wspominam to co nam wtedy 

powiedział, nadal go podglądam jak się rozwija i jakie ma pomy-

sły. Patrzyłam na tą jedną chatę mając z tyłu głowy – przecież ja 

mam cały skansen! Wtedy nie tyle co drzwi a wrota mi się otwo-

rzyły, ile mamy możliwości. W jednej chwili ułożyłam cały plan 

na warsztaty. Jak wróciłam po tym wyjeździe do domu mąż nie 

mógł uwierzyć co ja chcę tutaj robić, to był dla niego szok. Skan-

sen miał zacząć żyć!  

Szok, ale chyba w pozytywnym znaczeniu? 

Z całą pewnością tak. Poza tym widziałam tam tego młodego 

chłopaka, który z ogromną pasją opowiadał historie w czasie 

oprowadzania. Ja już oczami wyobraźni widziałam swojego naj-

młodszego syna Grześka, który od najmłodszych lat pomagał 

nam przy skansenie ,a który może po nas przejąć tą naszą pasję, 

aby to w co zainwestowaliśmy nie przepadło. Wiedziałam już 

wtedy, że jak decydujemy się robić to na poważnie to musi to 

hulać cały czas jak u tego młodego chłopaka, u którego cały czas 

były jakieś wycieczki nawet po kilka autokarów dziennie. Musi 

to też być zorganizowane w ten sposób aby dla młodego czło-

wieka było to atrakcyjne.  

Czyli można powiedzieć, że Zlot pozwolił Pani zupełnie inaczej 

zobaczyć swój skansen.  

Nie ma co ukrywać, że w pewnym sensie patrzyłam na niego jak 

na fanaberię męża, dzieci także nie do końca zaakceptowały tą 

jego pasję. Jednak to tata ciężko pracuje i chce w ten sposób się 

realizować. Proszę tego źle nie zrozumieć, dzieci miały wszystko 

zapewnione, jednak one jak to dzieci widziały, że u sąsiada po-

południa czy weekendy są wolne a u nas miały ciągle jakieś obo-

wiązki, to trzeba było skosić strawę raz w tygodniu bo musi być 

czysto jak grupa przyjeżdża, to trzeba pozamiatać, zaopiekować 

się gośćmi itd. Obowiązków naszym dzieciom na pewno nie bra-

kowało.  

Nowe podejście do działalności to nie tylko obowiązki dla dzie-

ci, ale również dla Pani.  

Proszę sobie wyobrazić, że kobieta, która 20 lat siedziała w do-

mu nagle zakłada działalność gospodarczą, pozyskuje środki  

z LGD na wybudowanie wiaty, w której mają być przeprowadzo-

ne zajęcia to było ekstremalnie stresujące. Jednak małymi 

kroczkami, przy wsparciu dzieci i męża daliśmy radę. To była 

taka praca nie tylko z urzędami i formalnościami, ale także nad 

samym sobą. Musiałam męża przekonać, że skansen nie może 

służyć tylko do oglądania z daleka, że dzieci muszą go dotknąć, 

poczuć, powąchać. Ławki w chacie ustawiałam tak, żeby dzieci 

miały jak najwygodniej a to na samym początku mojemu mężo-

wi niezbyt się podobało, on miał wszystko ustawione jak na wy-

stawie a tutaj nagle wbiega grupa dzieci, które chcą wszystkiego 

dotknąć. Obecnie sam zobaczył, że jest to jedyna droga, aby 

pokazać dzieciom, młodzieży jak wyglądało dawniej życie. Teraz 

nie ma z tym najmniejszego problemu, doszło nawet do tego, że 

jak gdzieś jedzie to przysyła mi zdjęcia czy dane rzeczy mi się nie 

przydadzą w zajęciach.  
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Czym charakteryzują się zajęcia dla dzieci jakie organizuje-

cie u siebie?  

Przede wszystkim chcemy, aby miały one wymiar edukacyjny, 

edukacyjny poprzez zabawę, poprzez uczestniczenie w planowa-

nych zajęciach, poprzez dotknięcie, powąchanie i zobaczenie jak 

wyglądało kiedyś życie na wsi. Młodzież czasami jest zdziwiona 

jak nauczyciel mówi, że pamięta takie chaty, że on się w nich 

jeszcze bawił jak był u swoich dziadków podczas wakacji. Jest to 

niezwykle ekscytujące, kiedy opowiada się o tak nieodległej 

przeszłości a dzieciaki słuchają tego jakby to było kilka wieków 

temu. Zajęcia dostosowujemy również do konkretnych pór roku 

czy obchodzonych świąt, aby klasa która przyjechała do nas na 

wiosnę mogła przyjechać jesienią lub zimą nie powielając tego 

samego programu. Tym samym, przekazujemy również tradycje 

i obrzędy jakie panowały na naszym terenie. Niektóre z obrząd-

ków przekazywane są ustnie i nie ma o nich wzmianki w książ-

kach. Sama pamiętam jak moja mam mi opowiadała, że kiedyś 

na Podlasiu jak była bieda, to na Wszystkich Świętych zamiast 

zniczy wydrążało się ziemniaka, wkładało słomkę i łojem zalewa-

ło. Takich informacji nie ma w żadnej z książek.   

Czyli Zagroda Edukacyjna ma sens?  

Oprócz skansenu macie w swojej Zagrodzie również zwierzęta.  

Zwierzęta mamy w dwóch miejscach, w skansenie mamy kozy 

miniaturki, kury i króliki, natomiast na wybiegu mamy daniele, 

owce kameruńskie, muflona a w przyszłości będziemy prowa-

dzić hodowlę kóz miniaturek ale już bez danieli. Chcemy zrobić 

miejsce do którego będą mogły wejść dzieci, aby z bliska zoba-

czyć kozy, nakarmić je czy pogłaskać.  

Jeżeli rozmawiamy o planach na przyszłość, to co dalej?  

Mamy kawałek lasu, który chłopaki czyścili przez cały rok, chce-

my stworzyć w nim ścieżkę przyrodniczą. Mąż poprosił o pomoc 

przy jej zakładaniu zarówno leśników jak i naukowców z uczelni, 

aby ta ścieżka była ciekawa i inspirująca dla wszystkich odwie-

dzających. W tym kawałku lasu już powstały dwie wiaty z dofi-

nansowania w których można rozpalić ognisko i miło spędzić 

wieczór.  

Serdecznie zapraszamy! 

Zagroda na Jędrzejkówce jest członkiem 

Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 

www.zagrodaedukacyjna.pl 

 

Z Panią Barbarą Jędrzejek rozmawiali: 

Karolina Boba oraz Michał Wnęk 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 

CDR O/ Kraków 
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PRAWO I FINANSE   

Ekoschematy to rozwiązanie, do którego są zachęcani Polscy 

rolnicy.  Płatności te wiążą zwiększenie dopłat  poprzez  zastoso-

wanie rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu. Krajowy 

plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 

zawiera kilkanaście ekoschematów, które będą częścią wsparcia  

bezpośredniego. Preferowane będą gospodarstwa  do 50 ha  

w ramach  I filara. Gospodarstwa te otrzymają płatności  w wy-

sokości powyżej średniej unijnej. Natomiast w ramach II filara 

płatności będą realizowane poprzez ekoschematy, które mają 

wdrażać realizację polityki klimatycznej i środowiskowej. Na ten 

cel przeznaczone jest 25% pierwszej koperty, czyli 4,4 mld euro. 

W Krajowym Planie Strategicznym przewidziano szereg płatno-

ści z tytułu ekoschematów i każdy rolnik powinien znaleźć coś 

dla siebie.  

1. Obszary z roślinami miododajnymi (stawka 1 198 zł/ha). Ma 

na celu  zwiększenie bazy pożytkowej dla pszczoły miodnej  

i owadów dzikich, przyczynianie się do ograniczania spadku li-

czebności owadów zapylających; poprawa bioróżnorodności. 

Rolnik musi wysiać mieszanki składającej się z co najmniej 

dwóchgatunkówroślin miododajnych z określonej listy oraz za-

kaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i kosze-

nia) do w terminie do 31sierpnia i zakaz stosowania środków 

ochrony roślin. 

2. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt (stawka 838 

zł/ha) ma celu ochronę bioróżnorodności poprzez właściwe go-

spodarowanie TUZ o niskiej wartości produkcyjnej oraz przeciw-

działać zanikowi ekosystemów rolniczych. Wymagania: obsada 

zwierząt trawożernych wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ  

i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin 

3. Międzyplony ozime / Wsiewki śródplonowe (stawka 786 zł/

ha) ma na celu poprawie jakości gleb, wzbogacenie gleby w sub-

stancję organiczną i składniki pokarmowe, ograniczenie erozji,  

przeciwdziałanie przesuszeniu gleb. Wymagania: utrzymanie  

międzyplonów ozimych w formie mieszanek, utworzonych z co  

najmniej 2 gatunków roślin, w terminie od 1 października do 15 

lutego następnego roku (dopuszcza się mulczowanie międzyplo-

nów po 15 listopada), lub wysiew wsiewek roślin bobowatych 

drobnonasiennych lub mieszanek z roślinami bobowatymi drob-

nonasiennymi w uprawę główną. Zakaz stosowania środków 

ochrony roślin  na międzyplonach ozimych - przez okres ich 

utrzymania,  w przypadku wsiewek - od momentu zbioru upra-

wy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysie-

wu kolejnej uprawy głównej. 

4. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia ma na celu   

racjonalizację nawożenia, co zapobiegnie wprowadzaniu zbyt 

dużej ilości nawozów do gleby, ograniczy ich wymywanie i prze-

nikanie do wód; wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwa-

szonych. Płatność w  wariancie podstawowym - 129 zł/ha 

( opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do po-

wierzchni GO i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, 

opartego na bilansie N oraz chemicznej analizie gleby (P,K i Mg), 

określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg 

oraz potrzeby wapnowania). 

 Wariant rozszerzony z wapnowaniem – 649 zł/ha Obejmuje 

opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie 

wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych 

badań gleby.  

5. Zróżnicowana struktura upraw (stawka 339 zł/ha, płatność 

do wszystkich GO w gospodarstwie) 

Ma na celu poprawę jakości gleby i potrzebę odbudowy materii  

organicznej poprzez zwiększenie udziału upraw mających pozy-

tywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej; utrzyma-

nie/zwiększanie  bioróżnorodności . Wymagania: uprawa na 

gruntach ornych w gospodarstwie co najmniej 3 różnych upraw. 

6. Wymieszanie obornika (o określonej ilości) na GO w ciągu 12 

godzin od aplikacji (stawka 398 zł/ha) 

Potwierdzenie realizacji praktyki za pomocą tzn. zdjęcia  

Ekoschematy - nowa forma płatności dla rolników.  

Co rolnicy powinni wiedzieć? 
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geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej 

przez ARiMR 

7. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metoda-

mi niż rozbryzgowo (stawka 291 zł/ha) 

Stosowanie określonej ilości płynnych nawozów naturalnych na 

GO i TUZ innymi metodami niż rozbryzgowo. 

8. Uproszczone systemy uprawy (stawka 559 zł/ha) ma na celu  

ochronę gleby przed degradacją, sprzyjanie sekwestracji węgla  

organicznego w glebie (gromadzenie próchnicy), poprawę 

(zwiększenie) retencji wodnej, organicznie procesów erozyj-

nych. Uprawa taka zwiększa aktywność biologiczną i poprawia 

strukturę gleby. Wymagania: na gruntach ornych uprawa roślin 

prowadzona jest w formie uprawy konserwującej bezorkowej 

lub uprawy pasowej (strip – till). Ekoschemat nie obejmuje 

uprawy zerowej. 

10. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej  

Produkcji roślin (IP) - stawka 1300 zł/ha 

Ma na celu  stosowanie szeregu rozwiązań agrotechnicznych 

sprzyjających w szczególności ograniczeniu stosowania śor  

i racjonalnemu nawożeniu.  Wymagania: posiadanie w danym 

roku certyfikatu krajowego systemu jakości - Integrowana Pro-

dukcja Roślin, poświadczającego uprawę roślin zgodnie z meto-

dykami integrowanej produkcji roślin 

11. Biologiczne środki ochrony roślin( stawka 400 zł/ha) ma na 

celu promowanie wprowadzania biologicznych środków ochro-

ny roślin do praktyk rolniczych. Wymagania: zastosowanie za-

biegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony 

roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z ety-

kietą danego środka. 

12. Przeznaczenie 7% powierzchni GO w gospodarstwie na ob-

szary nieprodukcyjne (stawka 85 zł/ha, przyznawana do wszyst-

kich gruntów ornych w gospodarstwie). 

Ma na celu  utrzymywanie w gospodarstwie obszarów  

nieprodukcyjnych, które korzystnie oddziałują na środowisko,  

w szczególności na ochronę i zwiększenie różnorodności biolo-

gicznej. Wymagania:  utrzymaniu obszarów sprzyjających różno-

rodności biologicznej na poziomie 7% powierzchni GO (o 3 % 

więcej niż w ramach normy DKR 8), realizacja za pomocą nastę-

pujących obszarów nieprodukcyjnych: grunty ugorowane,  

w tym ugory z roślinami miododajnymi, bez stosowania środ-

ków ochrony roślin, żywopłoty, pasy zadrzewione, zadrzewienia 

liniowe i pojedyncze drzewa, rowy, zagajniki śródpolne, oczka 

wodne, miedze śródpolne, strefy buforowe, pasy gruntów kwa-

lifikujące się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (bez produkcji) 

bez stosowania środków ochrony roślin, „luk skowronkowych” 

utworzonych w uprawach, o określonych wymiarach. 

13. Utrzymanie zadrzewień śródpolnych - założonych w 2022 

roku w ramach PROW na lata 2014-2020 (podziałanie 8.1 - Zale-

sianie i tworzenie terenów zalesionych) oraz zakładanych  

w ramach art. 68 projektu rozporządzenia o Planach strategicz-

nych WPR) – stawka 2494 zł/ha ma na celu zakładanie a następ-

nie utrzymywanie zadrzewień śródpolnych dla utrzymania róż-

norodności biologicznej. Dodatkowo minimalizowana będzie 

erozja wodna i wietrzna gleby, co będzie korzystnie wpływać na 

jej żyzność. 

14. Utrzymanie systemów rolno-leśnych (od 2024 roku) – zakła-

danych art. 68 projektu rozporządzenia o Planach strategicz-

nych WPR – stawka 300 zł/ha ma na celu zakładanie a następnie 

utrzymanie systemów rolno – leśnych, które  wpływają korzyst-

nie na produkcję rolną i hodowlę zwierząt, ale przede wszystkim 

spełnia szereg funkcji wodochronnych, glebochronnych i wiatro-

chronnych, przyczyniając się również do zwiększania różnorod-

ności biologicznej. 

15. Retencjonowanie wody na TUZ– kontynuacja działania 

wdrażanego w ramach działania rolnośrodowiskowo-

klimatycznego PROW w 2022 r. – stawka 281 zł/ha ma na celu  

promowanie retencjonowania wody, a w efekcie poprawa go-

spodarki wodnej oraz zachowanie siedlisk hydrogenicznych. 

Dodatkowo w ramach płatności ekoschematów będzie rozliczne  

rolnictwo ekologiczne - od 551 do 3 056 zł/ha oraz dobrostan 

zwierząt od 12 zł za kurę do prawie 600 za 1 krowę utrzymywa-

ną  w zwiększonym dobrostanie. 

 

Joachim Kempka 

Sam. Stanowisko 

Ds. Systemów Produkcji Rolnej 

CDR O/ Kraków 
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Wychodząc na przeciw rosnącym wymogom  

konsumentów, począwszy od roku 2004, w ustawie  

o ochronie roślin wprowadzono przepisy, które stwarzały  

możliwość uczestnictwa w dobrowolnym systemie IP.  

Nadzór nad systemem powierzono Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

IP to nowoczesny i rozwijający się system uprawy, który 

uwzględnia oczekiwania odbiorców w stosunku nie tylko 

do atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw  

i innych płodów rolnych, ale również produktów  

o wysokich walorach jakościowych. System IP dotyczy  

tylko produkcji roślinnej. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, 

że na słowo nikt nikomu nie wierzy, w związku z czym  

produkcja w ramach systemu IP podlega certyfikacji.  

System IP umożliwia uzyskanie płodów rolnych  

o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych 

bez straty w ilości plonu oraz bezpiecznych dla zdrowia 

ludzi. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod  

kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów 

oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. 

Kwestia bezpieczeństwa żywności to jedno  

a propagowanie ochrony środowiska to kolejna ważna 

kwestia. Niestety intensyfikacja produkcji rolniczej tworzy 

ogromne zagrożenie dla otaczającej przyrody. IP uwzględ-

nia cele ekologiczne takie jak ochronę krajobrazu rolnicze-

go oraz różnorodność biologiczną. Podstawą systemu IP 

są prawidłowo dobrane elementy takie jak: poprawny 

płodozmian  

i agrotechnika, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywi-

stym zapotrzebowaniu roślin oraz stosowanie w uzasad-

nionych sytuacjach środków ochrony roślin jak najmniej 

zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku 

naturalnemu. Można powiedzieć, że system IP to jest pro-

wadzenie produkcji roślinnej według najlepszych wzorców  

agronomicznych. 

Posiadanie certyfikatu IP w gospodarstwie  

to niewątpliwie korzyści marketingowe pozwalające lepiej  

pozycjonować produkt. Tutaj warto zaznaczyć, że  

dodatkowo od przyszłego roku rolnik realizujący ten  

system jakości będzie mógł liczyć na dodatkowe wsparcie  

z ekoschematów ARiMR w szacowanej kwocie 292,13  

Euro/ha do powierzchni upraw z których pochodzą  

produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem 

IP. Taka sama płatność będzie przysługiwać do  

powierzchni trwałych użytków zielonych, odpowiadającej  

równowartości powierzchni upraw z których pochodzą  

produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem 

IP.  

Co należy zrobić aby przystąpić do systemu jakości IP? 

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie do jednostki  

certyfikującej (Wykaz upoważnionych podmiotów do  

wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integro-

wanej produkcji roślin jest dostępny na stronie PIORIN). 

Ważne jest dochowanie terminu zgłoszenia - nie później 

niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo  

w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego 

Integrowana Produkcja Roślin 
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roku. Ewentualne zgłoszenie po terminie wiąże się z bra-

kiem certyfikatu w danym roku. 

Kolejnym warunkiem jest ukończenie szkolenia  

związanego z IP. Szkolenie trwa 16 godzin, celem tego 

szkolenia jest zapoznanie producentów z zasadami Inte-

growanej Produkcji. Szkolenia takie odbywają się na ogół 

w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.  

Produkcja musi być prowadzona według szczegółowych 

metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionych na stro-

nie internetowej piorin.gov.pl administrowanej przez 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa i tu 

warto zaznaczyć, że nie wszystkie uprawy mają metodyki. 

IP może być realizowana tylko wtedy gdy jest zatwierdzo-

na metodyka do dane uprawy.  

Producent stosuje nawożenie na podstawie faktycznego 

zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określo-

ne w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin.  

Producent prowadzić dokumentację działań związanych  

z IP. Producent przestrzega przy produkcji roślin zasad 

higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych  

w metodykach. 

Udział w systemie jakości jakim jest IP wiąże się  

z coroczną kontrolą przeprowadzaną w gospodarstwie.  

W trakcie kontroli w gospodarstwie inspektor może po-

brać próbki do badania na  kontrolę najwyższych dopusz-

czalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz pozio-

mów azotanów, azotynów i metali ciężkich w roślinach  

i produktach roślinnych.   

Przedstawione powyżej wymogi mogą budzić pewne oba-

wy czy podołamy im. Niewątpliwie przystępując do syste-

mu jakości Integrowana Produkcja Roślin warto poprosić 

doradcę rolnego o wsparcie merytoryczne przy realizacji 

tego działania. Rozmawiając z producentami realizującymi 

IP widzę, że w kolejnych latach rolnicy mają większą wie-

dzę i pewność odnośnie zasad realizacji. Przystępując dzi-

siaj to IP możemy liczyć na korzyści  

marketingowe jak również na dodatkowe wsparcie finan-

sowe jakie możemy uzyskać z Ekoschematu - Prowadzenie 

produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji 

Roślin.  

 

 

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ip-w-polsce 

https://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/ 

https://www.agrofakt.pl/integrowana-produkcja-roslin/ 

https://www.cobico.pl/integrowana_produkcja_roslin  

 

Rafał Galiak 

Sam. Stanowisko 

Ds. Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem 

CDR O/ Kraków 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ip-w-polsce
https://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/
https://www.agrofakt.pl/integrowana-produkcja-roslin/
https://www.cobico.pl/integrowana_produkcja_roslin
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Jarmuż zawiera szereg witamin (C,B1, B2, E, K, PP, A), 

duże ilości makro i mikroelementów (głównie wapń, fos-

for, żelazo, magnez), a także kwas foliowy i łatwo przy-

swajalne białko. Można z niego przyrządzać zupy, surów-

ki i sałatki, a także podawać jako jarzynkę, zastępującą 

szpinak. Wiosną jego młode przyrosty są jednymi  

z pierwszych warzyw, nadających się do bezpośredniego 

spożycia. Ze względu na swoje wysokie wartości odżyw-

cze oraz brak kwasu szczawiowego, jarmuż jest warzy-

wem szczególnie polecanym dla dzieci.  

Uprawa jarmużu 

Jarmuż jest dużą, rozłożystą rośliną dwuletnią (odmiany  

wysokie mogą dorastać nawet do 80-90 cm. wysokości  

i osiągać niewiele mniejszą średnicę), posiadającą mocny,  

głęboki i dobrze rozwinięty system korzeniowy. W pierw-

szym roku uprawy roślina wytwarza bardzo duże, liczne, 

mocno karbowane (kędzierzawe), grube liście, zebrane 

na krępej łodydze w rozłożystą rozetę, w drugim roku 

tworzy natomiast pęd kwitowy, kwiaty i nasiona. Liście 

mają na ogół kolor ciemnozielony, jednak u odmian mo-

gą być fioletowo-zielone, fioletowe, fioletowo-brązowe 

lub nawet pstre, spełniając rolę zarówno użytkową jak  

i ozdobną. 

Jarmuż jest bardzo łatwy w uprawie, dlatego warzywo 

nie sprawia w ogrodzie większych problemów. Jarmuż 

jest też rośliną wyjątkowo odporną na niskie temperatu-

ry. Zimą bardziej zagrażają mu wysuszające, mroźne wia-

try niż niska temperatura, dlatego warto przeznaczyć pod 

jego uprawę stanowisko ciepłe i osłonięte od wiatrów. 

Najlepiej udaje się na glebach lżejszych, piaszczysto-

gliniastych i stosunkowo wilgotnych, chociaż z przejścio-

wą suszą radzi sobie lepiej niż inne warzywa z rodziny 

kapustnych. 

W Polsce jarmuż najczęściej uprawiany jest z rozsady.  

Produkcję rozpoczyna się wiosną, wysiewając nasiona na  

rozsadnik w maju lub na początku czerwca. Kiedy młode 

rośliny osiągną wysokość ok. 10 - 15 cm (k. VI- połowa 

VII) wysadza się je na miejsce stałe zachowując rozstaw 

60—70cm miedzy rzędami (dla odmian niższych wystar-

czy 40 – 50cm.) oraz ok. 40 - 50 cm w rzędzie. Siewki  

z reguły przyjmują się dość dobrze, dlatego straty sadzo-

nek są minimalne. W uprawie z siewu, nasiona wysiewa 

się od V do VIII od razu na miejsce stałe (w zależności od 

planowanego terminu zbioru), zachowując odstęp mię-

dzy rzędami ok. 40-70 cm. (w zależności od odmiany). 

Kiedy rośliny podrosną, siewki przerywa się, pozostawia-

jąc w rzędzie jedną sadzonkę co 35 - 45 cm. 

Uprawa jarmużu w przydomowym ogrodzie 

Jarmuż (łac. Brassica oleracea var. sabellica) to botaniczna odmiana kapusty warzywnej. Jarmuż jest rośliną od daw-

na uprawianą w Polsce. Do niedawna mało doceniany jako warzywo do spożycia, najczęściej był używany jako deko-

racja potraw. Obecnie wraca do łask, a jego popularność wciąż rośnie. Warzywo to z powodzeniem można uprawiać 

w przydomowym warzywniku i na działce. 

http://budujesz.info/warzywa/
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/uprawa-kapusty-bialej-w-ogrodzie-kapusta-biala-w-przydomowym-ogrodzie-warzywnym-aa-67g2-ooQf-zeWr.html
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Na stanowisku słabszym jarmuż może być uprawiany  

w I roku po oborniku, natomiast na glebach żyźniejszych 

lepiej sadzić go w drugim, a nawet w trzecim roku po ob-

orniku. Przed sadzeniem rozsady warto również zastoso-

wać dodatkowe nawożenie mineralne mieszankami  

z przewagą potasu, gdyż to właśnie ten składnik jest rośli-

nie najbardziej potrzebny do wzrostu i rozwoju. Jarmuż 

niezbyt dobrze reaguje natomiast na przenawożenie azo-

tem, gdyż wtedy wzrasta jego wrażliwość na niskie tempe-

ratury, a liście tracą część swoich wartości  

odżywczych. Polecane dawki czystego składnika  

poszczególnych pierwiastków w przeliczeniu na 1 ha wy-

noszą: 150 kg. N, 50-100 kg. P2O5, 200-240 kg. K2O, 140 

kg. CaO. Jarmuż może być uprawiany po wszystkich innych 

warzywach z wyjątkiem warzyw należących do rodziny 

kapustnych. 

Jarmuż można zbierać późną jesienią (X - XI), ale można  

przeprowadzić je również zimą, gdyż większość odmian 

jest wyjątkowo odporna na niskie temperatury i może po-

zostawać w gruncie aż do stycznia następnego roku.  

Odmiany jarmużu  

Najbardziej popularne odmiany:  

‘Lerchenzungen’. Stara, bardzo smaczna odmiana. Dora-

sta do 80-100 cm wysokości. Ma wąskie, podłużne, lekko 

karbowane i bardzo aromatyczne liście, mniejsze niż  

u innych odmian. 

‘Redbor F1’. Delikatne liście o fioletowozielonej barwie.  

Odmiana bardzo smaczna i dekoracyjna. 

‘Reflex F1’. Bardzo popularna odmiana. Wystarczy spoży-

cie  

ok. 100 g jarmużu, aby otrzymać niezbędną dawkę po-

trzebnych dla organizmu substancji. 

‘Vitessa’. Odmiana jarmużu o niskim wzroście (30-40 cm),  

bardzo wydajna. Posiada ciemnozielone, delikatnie  

kędzierzawe liście. Zbiór liści tego warzywa zaczyna się 

zwykle w październiku. Rośliny mogą pozostać w ogrodzie 

do lutego następnego roku. 

‘Winterbor’. Odmiana wcześniejsza od „Reflex F1’, okres  

wegetacji 110 dni. Liście ma koloru niebieskozielonego,  

karbowane. 

‘Kale Krasnaja’. Niezwykle dekoracyjna odmiana jarmużu. 

Liście mocno karbowane zmieniają kolor od fioletowo zie-

lonego do nasyconego fioletowego po pierwszych przy-

mrozkach. Roślina nadzwyczaj odporna na mróz, bez szko-

dy wytrzymuje temperaturę do -18ºC. 

‘Nero di Toscana’. Stara, bardzo atrakcyjna odmiana, 

uprawiana od XIX w. Liście ciemne, niebieskozielone z ja-

śniejszym żyłkowaniem. Odporna na mróz. 

Źródła: 

• https://budujesz.info  

• https://twojogrodek.pl/ 

 

Andżelika Wdowicz 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 

CDR O/ Kraków 

https://twojogrodek.pl/Pazdziernik-w-ogrodzie-kalendarz-ogrodnika
https://twojogrodek.pl/Pazdziernik-w-ogrodzie-kalendarz-ogrodnika
https://budujesz.info
https://twojogrodek.pl/
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W roku 2022 ostatni raz rolnicy składali wnioski  

o dopłaty bezpośrednie, wnioski inwestycyjne i premiowe  

w oparciu przepisy zapisane  PROW 2014-2020. Żegnamy 

stary PROW, który dobrze poznaliśmy przez 9 lat trwania. 

W tym okresie zostało skierowanych 42 mld euro 

(płatności bezpośrednie 23,7 mld oraz PROW z Polityką 

Spójności 18,7 mld) na rozwój obszarów wiejskich. Od no-

wego roku wchodzimy już w Plan Strategiczny WPR na lata 

2023-2027. Środki na wsparcie polskiego rolnictwa i roz-

wój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-

2027 wynoszą 25,2 mld EUR. W ramach reformy Wspólnej 

Polityki Rolnej, od stycznia 2023 r. wchodzą, nowe zasady 

warunkowości dla płatności bezpośrednich, które zastąpią 

normy zasad wzajemnej zgodności (zasady cross comlian-

ce) oraz normy zazielenia.   Rolnicy stoją dziś przed zasad-

niczymi wyzwaniami - utrzymania wysokiej produkcji żyw-

ności przy dbałości o klimat i środowisko. Niespełnienie 

zasad warunkowości  będzie skutkowało karami w postaci 

potrąceń z dopłat bezpośrednich. Wzmocniona  

warunkowość będzie się składała z norm dotyczących  

utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa  

rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środo-

wiska (Good Agricultural and Environmental Condition – 

GAEC); które zostały określone w załączniku III do rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 2021/2115 oraz podstawowych wymogów w zakresie 

zarządzania (Statutory Management Requirements – 

SMR). Uzupełnieniem płatności obszarowych w nowym 

Krajowym Planie Strategicznym będą ekoschematy.  

Będą to płatności uzyskiwane po spełnieniu dodatkowych  

warunków, które wychodzą ponad podstawowe wymogi. 

Należy pamiętać, że płatności w ramach ekoschematów 

należą do zobowiązań jednorocznych. Suma uzyskanych 

finalnie dopłat będzie zależała od tych dobrowolnych oraz 

dodatkowych zobowiązań, które rolnik będzie realizował 

na danej działce rolnej.Ich wyboru rolnik będzie dokony-

wał każdorazowo składając wniosek o dopłaty bezpośred-

nie. Jak widać  w nowym roku nie będzie brakowało nam 

wyzwań wynikających z koniunktury na rynku, jak i z uzy-

skaniem nowych płatności w ramach Planu Strategicznego 

na lata 2023-2027. 

 

Czas podsumowań, czas nadziei   

 

Joachim Kempka 

Sam. Stanowisko 

Ds. Systemów Produkcji Rolnej 
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Już prawie 300 gospodarstw tworzy Ogólnopolską Sieć  

Zagród Edukacyjnych a kolejnych chętnych przybywa. 21  

i 22 listopada 2022 roku w Krakowie odbył się VII Ogólno-

polski Zlot Zagród Edukacyjnych. 

• Tutaj są sami ciekawi ludzie. Każdy z nas to inna 

pasja, inna historia i inna specjalność. Ta konferen-

cja to okazja do wymiany doświadczeń i nowych 

inspiracji – podsumowała w kuluarach wydarzenie 

Elżbieta z Zagrody Edukacyjnej Międzyczas na Pod-

karpaciu. 

Rzeczywiście, każda spotkana tu osoba ma własną pasję,  

historię i kocha to, co robi. Jedni produkują kozie sery, 

sami opiekując się stadem kóz, inni kochają konie i jazdę 

konną, kolejni zakochali się w magicznym miejscu, które 

ma swoją legendę i historię. Tacy ludzie zarażają swoją 

radością i kreatywnością. Łączy ich pasja, idea edukacji  

i powrotu do źródeł rolnictwa oraz marka zagród eduka-

cyjnych. Wielu jest nowych chętnych, by  

Dołączyć do marki 

Agnieszka i Jarosław Strusińscy z Zelkowa w Małopolsce 

chcą dołączyć do sieci zagród edukacyjnych. 

• Zagrody edukacyjne to wiarygodna marka, docenia-

na przez klientów, dlatego zależy nam, aby być  

w tej sieci – opowiadają. – Daje nam możliwości 

nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, wza-

jemną współpracę – uważają.  

Swoje gospodarstwo Kozart założyli kilka lat temu. Choć 

sami pochodzą ze wsi, wyjechali do miasta, jednak posta-

nowili wrócić i znaleźć własny pomysł. Tak pojawiła się  

w ich kameralnym gospodarstwie koza. A za nią kolejne, 

by przez kilka lat stworzyć stado 24 kóz. Agnieszka jest  

z wykształcenia kosmetologiem, Jarek informatykiem  

i bacą. Odnaleźli się w naturze, produkują zdrowe kozie 

produkty – mleko, sery i prowadzą też zajęcia edukacyjne 

dla dzieci. –Spotkanie z kozą daje wiele radości dzieciom, 

mogą je karmić, podglądać i uczestniczyć w produkcji se-

rów – mówi Agnieszka. 

Klienci docenili naturalne produkty, kameralność gospo-

darstwa oraz jakość serów i mleka. – Dbamy o to, aby na-

sze kozy były odżywiane zdrowo, dlatego wypasamy je na 

pastwiskach, jedzą tylko to, co naturalne – mówi Jarek.  

Rozwój ich gospodarstwa był możliwy dzięki wsparciu 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, gdzie jeź-

dzili na szkolenia, warsztaty – uczyli się i rozwijali. 

Wzajemna współpraca 

Nie tylko odbywa się między właścicielami samych zagród  

edukacyjnych, ale też między nimi a ośrodkami doradztwa  

rolniczego, koordynatorami zagród. To oni wspierają  

w rozwoju, pomagają i doradzają w wielu sytuacjach. 

Wskazują też kierunki edukacji. Dzięki wsparciu meryto-

rycznemu gospodarstwa edukacyjne mogą się rozwijać, 

podnosić swoją jakość i zdobywać nowe obszary produk-

towe. 

- Przyjechałem na ten zlot, aby poznać nowych ludzi. Chcę  

dołączyć do tej sieci zagród edukacyjnych – jeszcze poszu-

kuję swojego własnego pomysłu. A tutaj tacy wszyscy 

otwarci, dzielą się doświadczeniami, pomysłami i różnymi 

sposobami, świetne wydarzenie – mówił Konrad, który 

przyjechał z mazowieckiego. Prowadzi duże gospodarstwo 

rolne. Chce się rozwijać i szuka nowych inspiracji. 

Pasja, która łączy 

• Przyjeżdżam tu od początku, te spotkania to dla 

mnie okazja do poznania i bycia ze świetnymi ludź-

mi –opowiadała Elżbieta z Międzyczasu, która  

z w sieci zagród edukacyjnych jest od samego po-

czątku. – Przywiozłam dwie moje koleżanki, które 

też chcą dołączyć do naszej sieci. Będzie nas coraz 

więcej i stworzymy nowy obraz polskiej wsi. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Inspirować, dzielić się doświadczeniami i budować relacje 
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 ‘Zagroda Edukacyjna’ to zastrzeżony znak towarowy dla gospodarstw łączących działal-

ność rolniczą z profesjonalnymi usługami edukacyjnymi. Prawo do posługiwania się nazwą 

‘Zagroda Edukacyjna’ mają wyłącznie sprawdzone i rekomendowane przez system doradz-

twa rolniczego obiekty, zlokalizowane na obszarach wiejskich i prowadzące zajęcia dydak-

tyczne oparte o własne zasoby rolnicze. 

Rekomendowane zagrody tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych prowadzoną 

przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. 

 
  

Koncepcja Zagród Edukacyjnych bazuje na potencjale gospodarstwa rolnego, jego unikato-

wej infrastrukturze technicznej, produkcji i zajęciach gospodarskich, umiejętnościach 

i doświadczeniu rolników, wartościach rodziny wiejskiej oraz  miejscowej tradycji i kultu-

rze.  W swej warstwie formalnej zakres tematyczny zajęć dydaktycznych prowadzonych 

przez poszczególne zagrody dotyczy realizacji minimum dwóch z pięciu celów edukacyj-

nych, tj. w zakresie 1) produkcji roślinnej, 2) produkcji zwierzęcej, 3) przetwórstwa płodów 

rolnych, 4) świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz 5) dziedzictwa kultury mate-

rialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. 

Więcej informacji, dokumenty aplikacyjne, materiały edukacyjne oraz baza Zagród Eduka-
cyjnych  dostępne są na 
 

www.zagrodaedukacyjna.pl 

  

VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych zorganizowany został przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, 

Oddział w Krakowie z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Patronat honorowy 

nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów Minister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk.  

 

Elżbieta Kmita-Dziasek 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 

CDR O/ Kraków 
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Marketing nie zna próżni. Gdy wyczerpują się standardo-

we, znane formy oddziaływania na klienta, zaczynamy 

zastanawiać się co jeszcze można wymyśleć, by to co ro-

bimy znalazło swojego odbiorcę. Czasem jednak to, co 

jest już dobrze znane, wystarczy inaczej opakować, ina-

czej nazwać, by samemu pobudzić się do kreatywności, 

ale takżeby zdać sobie sprawę z pewnych mechanizmów, 

jakie mogą pomóc w kompleksowym spojrzeniu na naszą 

ofertę. 

Czym tak naprawdę jest storytelling? To nic innego jak  

opowieść o miejscu, produkcie, usłudze. To treść dołą-

czona lub przekazywana wraz z oferowaną atrakcją, opis 

produktu – słowny czy pisany. To prawdziwa historia lub 

legenda. To dopowiedzenie nieopowiedzianego. Treść 

oparta na faktach, a czasem wynikająca z kreatywności 

twórcy danej oferty. To nasz obraz widziany oczyma 

klienta, a zatem tak że nasze obejście, sad, winnica, nasza 

najbliższa i dalsza okolica oraz umiejscowione w niej 

„produkty”. Czy to zatem coś nowego?  

I tak, i nie. Można by rzec, że samo słowo, czyli odpo-

wiednik „opowiadania historii”, to przecież nic innego, 

jak każda inna treść, jaką do tej pory kreowaliśmy i prze-

kazywaliśmy naszym klientom. To powitanie klientów  

i osobiste zapoznanie z ofertami naszej agroturystyki. To 

opis naszej działalności na stronie internetowej naszej 

firmy, hotelu, zagrody edukacyjnej. To teść ulotki, folde-

ru, zachęty przekazanej ustnie. To także inne odpowied-

niki znane nam dobrze i także odzwierciedlające cechy 

„storytellingu” – zwracanie uwagi na atrakcyjność oferty  

i funkcję angażującą klienta. To podchody, poszukiwania, 

zagadki i inne narzędzia na marketingowej drodze nasze-

go produktu do koszyka nabywcy. Co ważne, nie zapomi-

nać należy, że „chwytliwe słowo dobrze się sprzedaje”,  

a moda na nowe zawsze kreuje zaciekawienie, a to ozna-

cza popyt. Nie przez przypadek zatem zamiast podcho-

dów mamy Questy, a zamiast poszukiwań skarbów mamy 

silny ruch geo-cachingu. Zamiast „pierwszej chwili” jest 

„first minute”. Prawda więc jest i taka, że chodzi również 

o marketingowe pobudzenie poprzez nowe podejście, 

nowe słowo, ideę, która odświeża nasze myślenie o pro-

dukcie czy usłudze.  

Wróćmy zatem do samej idei. W sumie można powie-

dzieć też tak: wszystko jest storytellingiem… Od etykiety  

I tablicy, przez estetykę, wizerunek po kontakt werbalny 

między oferentem a klientem. Wszystko mówi coś o nas, 

o naszym miejscu, usłudze, otoczeniu czy ideach, które 

nam przyświecają. Każdy bodziec jest informacją  

odbieraną przez klienta. A skoro tak, to na czoło tak po-

stawionej tezy wysuwa się przede wszystkim konieczność 

spójności przekazu .Jeśli oferujemy pobyt w „spokojnym 

zakątku”, nasz sąsiad nie może prowadzić działalności 

uciążliwych dla oka i ucha naszego klienta. Jeśli kierujemy 

się wartościami ekologii i ochrony środowiska, nasze  

podwórko nie może być chaotycznym składowiskiem  

poupychanych po kątach odpadów, nazywanych czasem 

„przydasiami” (bo się przydadzą kiedyś). W gospodar-

stwie, w którym krzewi się pozytywne postawy wobec 

zwierząt, pies nie może być utrzymywany na łańcuchu 

(abstrahując od tego, że najlepiej, gdyby nie było tak  

w żadnym gospodarstwie). I tak dalej. Niespójność prze-

kazu jest rzeczą bardzo łatwą do wychwycenia, jest  

przysłowiowym „strzałem w kolano” w naszym przekazie  

marketingowym. Zatem „story” musi się „kleić”.  

Rozdziały opowieści musza mieć solidną bazę,  

Storytelling. Sposób na odświeżenie marketingu. 
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podstawę, na której oparta jest „sprzedawana” idea czy 

oferta. 

Brak treści to miejsce na nową treść. To co nieokreślone 

daje szanse na dopowiedzenie czy wręcz wymyślenie ko-

lejnej historii, ale – co ważne – przekazu, który nie będzie 

próbą zakłamania podstawowych walorów produktu czy 

usługi. Opowieść nie może być sprytnym oszustwem. Nie 

może wprowadzać w błąd, co do jakości, terminowości 

wykonania usługi, miejsca czy zakresu atrakcji oferowa-

nych klientowi. Natomiast może być opowieścią science-

fiction, której nierzadko oczekują wręcz nasi odbiorcy. 

Wioska Hobbitów, poszukiwanie skarbów, pogoń za za-

chodzącym słońcem… Można mnożyć przykłady ofert,  

w których matką sukcesu nie są lokalne walory (choć one 

zawsze są dla nas bazą działań), lecz ludzka kreatywność. 

Wyobraźnia, która pomogła w opracowaniu produktu,  

w miejscu gdzie prawdziwe, namacalne zasoby, nie dawa-

ły szans na zaistnienie żadnej, wydawałoby się, oferty. Ta 

droga to także sposób na urozmaicanie oferty tradycyjnej. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by po jak najbardziej realnym 

wyplataniu koszyków wybrać się do lasu na „poszukiwania 

kwiatu paproci”. Co więcej, praktyka pokazuje, że obec-

ność takiego właśnie kreatywnego pierwiastka w dzisiej-

szej ofercie, np. w tzw. turystyce angażującej czy 

„turystyce przeżyć”, stanowi o jej silnej konkurencyjności. 

Rynek wysycony jest tradycyjną ofertą. Tam gdzie jej ja-

kość, zaangażowanie organizatora czy kompleksowość są 

na wysokim poziomie, wciąż jest ona ceniona i ma swoich 

odbiorców. Jednak w wielu przypadkach dodatek 

„abstrakcji”, oderwania się od rzeczywistości i pobudzenia 

klienta do działań niesztampowych, jest świetnym pomy-

słem. Czemu na przykład na warsztacie pszczelarskim nie 

przebrać się za pszczoły i uzyskać dodatkowy bonus,  

w postaci ogromu śmiechu gratis? 

Storytelling to także nasz „wentyl bezpieczeństwa” w kon-

taktach z klientem. Myśląc o nim, tak naprawdę myślimy  

o pełnej informacji na temat naszej oferty. O formach do-

starczania jej w ciekawy i kompleksowy sposób. O sposo-

bach na zainteresowanie, przyciągnięcie nowych odbior-

ców, zatrzymanie ich na dłużej, kto wie – może „na stałe”, 

licząc na ich powroty w kolejnych sezonach. Ten wspo-

mniany „wentyl” zabezpiecza nas przed dziurą informacyj-

ną. Brak informacji rodzi niepewność klienta, daje czas na 

tworzenie w jego wyobraźni treści zastępczych oraz szan-

sę krytyki, stopniowego przekonania o jego niezadowole-

niu. Jednym słowem, Im szybciej, jakimikolwiek metoda-

mi, klient zostanie wciągnięty w naszą opowieść, tym 

mniej jest szans na zwrócenie uwagi na słabe punkty, któ-

re – jak wiadomo – zawsze można znaleźć. Brak opowieści 

rodzi domysły. Etykieta nie dostarczająca wystarczających 

informacji o składzie produktu automatycznie rodzi dy-

stans kupującego. Ten sam mechanizm działa w każdej 

innej sytuacji na styku producent-konsument czy też ofer-

todawca-odbiorca. Najbardziej jednak zauważalny jest  

w turystyce lub branżach usług społecznych, gdzie odbior-

ca jest bardzo uwrażliwiony co do jakości i wartości otrzy-

mywanych świadczeń. Wyobraźnia ludzka pracuje cały 

czas. Gdy wykreowana „opowieść” zajmuje jej „moce 

przerobowe”, umysł obrabia dostarczane mu fakty, konsu-

muje podawaną mu wiedzę, analizuje to, w czym  

uczestniczy. Natomiast w chwili przerwy automatycznie 

kreuje własne wizje i przemyślenia, a one mogą być dale-

kie od rzeczywistości, w tym np. od tego, jaki produkt  

i z jaką intencją jest mu oferowany. Nie można zatem po-

zwolić by brak opowieści rodził szanse na złe postrzeganie 

nas i naszej oferty. 

Biorąc pod uwagę powyższe, dobry storytelling to zadba-

nie o to, by nasz sposób zaangażowania klienta był w mia-

rę możliwości kompleksowy. Co ważne, by dawał także 

opcje wyboru, które spowodują przeświadczenie o tym, że 

to klient ma pod kontrolą proces decyzyjności. To on zde-

cyduje czy w danym momencie wybiera się na wycieczkę 

rowerową tematycznym szlakiem, czy też uczestniczy  

w warsztacie lepienia pierogów. Zatem ciekawa opowieść 

może prowadzić do różnych celów, w różnym miejscu  

i czasie. Natomiast niezależnie od tego, co wybierze od-

biorca, co go zaciekawi, każda z dróg dostarczy mu kom-

pleksowej informacji, angażującej i zaciekawiającej histo-

rii, żartu czy relaksu.  

Opowieść ma także skierować uwagę na te cechy oferty, 

jakie my uznaliśmy za najważniejsze. Niezależnie od tego 

jak skomplikowany jest nasz produkt, nasza opowieść ma 

utwierdzić w przekonaniu klienta, że to co on otrzymuje 

jest dokładnie tym, czego oczekuje. Ma to takie samo za-

stosowanie w przypadku oferty leżenia na łące, dojenia 

krowy, spania na sianie, jak  i kompleksowej usługi resortu 
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SPA. Nasza usługa – nasza opowieść. A w niej setki argu-

mentów, kluczy, sposobów na przekonanie, że tak właśnie 

jest. 

Storytelling, nawet jeśli będzie jedynie uznany jako nowa 

twarz dla znanych nam mechanizmów, skłania także do 

przyjrzenia się wielu stosowanym dotychczas narzędziom 

marketingowym. Myśląc o wspomnianej wcześniej spój-

ności przekazu, niejednokrotnie warto zweryfikować na-

sze dotychczasowe sposoby promocji, kanałów informacji, 

reklamy. Niespójność lub nieaktualność treści to wciąż 

bolączka wielu podmiotów. Często wynikająca z przekona-

nia, że promocja to rzecz, na której wszyscy się znamy  

i którą z łatwością „ogarniemy” sami. Warto przyjąć jako 

aksjomat, że tak nie jest. Chyba że prowadzący dany  

biznes jest sam wykształconym i doświadczonym  

marketingowcem. W przypadku większości firm działają-

cych na obszarach wiejskich raczej jednak tak nie jest. 

Poddajmy nasze „story” krytyce fachowców, którzy mogą 

pomóc nam ustrzec się istotnych błędów lub zaoszczędzić 

środki, czas i zapobiec nietrafionej kampanii promocyjnej. 

Niespójność ogólnego wizerunku z ofertą, niekonsekwen-

cja w  zawartych w folderach, ulotkach, na stronach inter-

netowych czy też wręcz nieprzyjazne dla oka formy, grafi-

ki, nieczytelne czcionki lub słabej jakości fotografie – to 

wszystko są nadal popularne błędy, zabijające w zarodku 

nawet najciekawszą opowieść. A jak wiadomo, najlepsza 

opowieść bez dobrego marketingu pozostanie opowieścią 

znaną tylko jej twórcy. 

Każda opowieść ma swojego odbiorcę, o czym także do-

brze pamiętać. Klienci są zróżnicowani. Wiekowo, mają 

różne preferencje co do żywienia, form aktywności, mają 

różne pasje, zainteresowania. Reagują na różne wartości  

i argumenty. Poszukują relaksu, spokoju, inni zaś pobu-

dzenia i emocji. Nasza opowieść (produkt i towarzyszące 

mu zabiegi) może być zatem skonkretyzowana, wyspecja-

lizowana, podkreślająca te cechy, które widzimy  

w potrzebach danej grupy odbiorców i – co  

byłoby idealne – w naszych ideach, pasujących do całości  

wizerunku. Inne podejście może jednak uwzględniać  

wariantowość usług/produktów dla różnych grup odbior-

ców. Inna opowieść będzie snuta w obliczu dorosłych,  

ai nna dla dzieci. Generalnie opowieści te nie powinny być 

ideowo sprzeczne, by nie ucierpiał na tym ogólny wizeru-

nek podmiotu. Wybór drogi (specjalizacja czy elastycz-

ność) ma jednak wielką korelację z ilością klientów, jako-

ścią, ceną. A zatem z naszą kalkulacją dotyczącą ekono-

micznego bytu. 

Polska wieś pełna jest wspaniałych walorów, historii, opo-

wieści. Produktów pochodzących z tradycji, dziedzictwa, 

danej lokalizacji, ale i tych powstałych przy stole, na 

warsztatach, na przykład w wioskach tematycznych, za-

grodach edukacyjnych czy gospodarstwach agroturystycz-

nych. Dla wielu przedsiębiorców spojrzenie na ich ofertę 

przez pryzmat „stroytellingu” jest tylko utwierdzeniem  

w przekonaniu, co do konieczności prowadzenia kreatyw-

nego i zarazem rzeczowego marketingu. Innym może się 

przydać jako sposób na uporządkowanie działań i inspira-

cja do wykreowania czegoś nowego. A w każdym bez wy-

jątku miejscu na Ziemi da się wykreować opowieść, której 

limitem jest tylko nasza wyobraźnia. Tu kończę swoją opo-

wieść. A jaka jest Twoja? 

 

Grzegorz Cetner 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 

CDR O/ Poznań 
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Kobiety odgrywają kluczową rolę w rozwoju i wzroście 

gospodarczym społeczności wiejskich UE. Jednak ich klu-

czowa rola jest zbyt często „niewidoczna”, a kobiety wiej-

skie nadal napotykają większe niż mężczyźni trudności  

w dostępie i utrzymaniu stabilnego zatrudnienia oraz 

uczestnictwie w procesach decyzyjnych. Tradycyjne role 

płciowe często wzmacniają nierówności między płciami. 

Dlatego też UE jest zaangażowana w poprawę tej sytuacji, 

w szczególności za pośrednictwem unijnego planu działa-

nia na rzecz obszarów wiejskich, poprzez wspieranie 

przedsiębiorczości kobiet, udział kobiet w podejmowaniu 

decyzji oraz świadczenie odpowiednich usług na obsza-

rach wiejskich. 

WPR nie jest w tym odosobniona, ponieważ oprócz Stra-

tegii Komisji Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci 

na lata 2020-2025 Parlament Europejski opracował bada-

nie „Status zawodowy kobiet wiejskich w UE”, a DG REGIO 

opracowała mapę stanu regionu równości kobiet. Powin-

no to pomóc w spełnieniu znacznie bardziej ambitnych 

wymogów dotyczących równouprawnienia płci w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych na lata 2021–2027, 

które zostaną wkrótce uruchomione. Wreszcie Europejski 

Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu specjal-

nym dotyczącym uwzględniania aspektu płci w budżecie 

UE wzywa instytucje UE, władze krajowe i regionalne oraz 

zainteresowane podmioty z obszarów wiejskich do prze-

kucia słów w czyny. 

Wspólna polityka rolna (WPR) będzie nadal wspierać  

równouprawnienie płci na obszarach wiejskich poprzez 

nowe plany strategiczne WPR (2023–2027), zwłaszcza  

w ramach celu szczegółowego 8: promowanie zatrudnie-

nia, wzrostu reprezentacji w procesach decyzyjnych, 

udziału w działalności rolniczej, włączenie społeczne i roz-

wój lokalny na obszarach wiejskich. WPR nie może jednak 

stanowić jedynego wsparcia dla osiągnięcia tych celów. 

WPR nie może jednak stanowić jedynego wsparcia dla 

osiągnięcia tych celów; w związku z tym potrzebna jest 

zwiększona świadomość i integracja wszystkich dostęp-

nych i odpowiednich unijnych i krajowych narzędzi 

i polityk finansowania. 

Istniejąca luka płci ujawnia się w wielu innych formach: 

jak przyznała Europejska Komisja w swoim komunikacie 

w sprawie długoterminowej wizji UE dla obszarów wiej-

skich, kobiety są bardziej narażeni na niepewne zatrud-

nienie; częściej opuszczają regiony wiejskie niż mężczyź-

ni; i są mniej zaangażowane w procesy decyzyjne w go-

spodarstwie domowym, społeczności i społeczeństwo 

Równość płci na obszarach wiejskich w kontekście przedsiębiorczości 

UE planuje zwiększyć zakres obecnych wyzwań, przed którymi stoją kobiety na obszarach wiejskich UE, dzielić się 

dobrymi doświadczeniami i praktykami mającymi na celu wspieranie kobiet wiejskich z różnych państw członkow-

skich oraz badać możliwe rozwiązania, które można promować w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), planów 

strategicznych oraz innych narzędzi i polityk finansowych UE. 
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jako całość. Ponadto brak podstawowych usług, takich 

jak opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi a edukacja 

często zmusza kobiety do porzucenia pracy zarobkowej 

na rzecz opieki nad dziećmi, na podstawie tradycyjnych 

ról płciowych, wzmacniając w ten sposób nierówności 

między płciami. 

Stawienie czoła wyzwaniu, jakim jest wprowadzenie do-

brych praktyk na obszarach wiejskich, które przyczynią się 

do ich zrównoważonego rozwoju bezpośrednio wiąże się  

z zaangażowaniem młodych kobiet. Programy aktywizują-

ce młode kobiety mają na celu nie tylko zachęcenie tej 

grupy społecznej do angażowania się w rolnictwo, ale tak-

że eliminowanie przeszkód, jakie mogłyby się przyczyniać 

do zniechęcenia w podejmowaniu działań. Ważne jest 

zatem wspieranie kobiet w podejmowanych przez nie 

przedsięwzięciach. Kluczowe są tu eliminacja dysproporcji 

płciowych oraz zażegnanie różnego rodzaju stereotypów 

płciowych co powinno przyczynićsię zarówno do wyrów-

nywania szans kobiet i mężczyzn, jak też do doceniania ich 

roli w rozwoju obszarów wiejskich.  

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich musi iść w pa-

rze z wielofunkcyjnością rolnictwa i działalności okołorol-

niczej. Proces ten trudno sobie wyobrazić bez aktywizacji  

przedsiębiorczych i pomysłowych młodych kobiet, które 

będą przyczyniać się do jego wielokierunkowego progre-

su. 

W tym zakresie Centrum Doradztwa Rolniczego w Krako-

wie już od kilku lat prowadzi swoje działania. Przykładem 

może być projekt YouWEEN! „Young Women green Entre-

preneurs”: www.youween.eu/pl,  projekt Erasmus + roz-

poczęty w 2021 roku. Celem projektu jest zapewnienie 

młodym kobietom mieszkającym na obszarach wiejskich 

skutecznych narzędzi do podjęcia działań, dzięki specjal-

nemuszkoleniu z przedsiębiorczości w zakresie zrównowa-

żonego rozwoju. Myślą przewodnią projektu jest wspiera-

nie szans kobiet na  zatrudnienie, rozwój społeczno-

edukacyjny i osobisty. Poprzez promocję ekologicznego 

myślenia, podnoszenie świadomości zrównoważonego 

rozwoju, promowanie rozwoju na obszarach wiejskich  

i/lub odizolowanych, wymianę dobrych praktyk, dostar-

czanie ekspertyz i wiedzy kobietom z obszarów wiejskich, 

projekt w znacznym stopniu promuje edukację i działania  

w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych kobiet. 

 

 

 

Szczególnie zapraszamy na platformę edukacyjną:  

https://www.youween.eu/pl/platforma/  

Opracowano na podstawie treści ze strony:  

Advancing gender equality in rural areas in the EU 

(europa.eu) 

 

 

Karolina Boba 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 

CDR O/ Kraków 

http://www.youween.eu/pl
https://www.youween.eu/pl/platforma/
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/advancing-gender-equality-rural-areas-eu-2022-11-15_en
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/advancing-gender-equality-rural-areas-eu-2022-11-15_en
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  

w Poznaniu w ramach realizacji projektu „Wykorzystanie  

innowacji w kreowaniu usług dla mieszańców wsi oraz 

rozwoju przedsiębiorstw działających na obszarach wiej-

skich, na przykładzie Finlandii" zorganizowało wyjazd stu-

dyjny do Finlandii, w region Karelii Północnej.  

Region Karelia Północna położony jest w prowincji Finlan-

dia Wschodnia, a jej stolicą jest miasto Joensuu. Po wylo-

cie z Warszawy w dniu 16 października, dotarciu do Helsi-

nek oraz podróży pociągiem dotarliśmy do stolicy regionu.  

Z początkiem pobytu, następnego dnia po przylocie, aby  

zapoznać się z specyfika regionu odwiedziliśmy Uniwersy-

tet Wschodniej Finlandii. W 2010 roku uniwersytety  

w Joensu i Kuopio połączyły się tworząc nowy Uniwersytet 

Wschodniej Finlandii. Obecnie uczelnia obejmuje cztery 

wydziały: Wydział Filozoficzny, Wydział Przyrodniczo-

Leśny, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk Spo-

łecznych i Biznesowych, nowoczesne kampusy uczelni 

znajdują się zarówno w Joensuu, jak i Kuopio. W ramach 

wykładu prowadzonego przez prof. Heikki Eskelinen uzy-

skaliśmy informacje dotyczące warunków gospodarczych  

i społecznych panujących na terenie Karelii  

Północnej. Następnie odwiedziliśmy Europejski Instytut 

Leśny, organizacją międzynarodową, powołaną przez pań-

stwa europejskie, która prowadzi badania w kwestiach 

związanych z lasami i ich zarządzaniem. Europejski Instytut 

Leśny został utworzony w 1993 roku w Joensuu w Finlan-

dii, celem jego powstania było wzmocnienie międzynaro-

dowych badań nad lasami i dostarczania wyników badań  

i informacji związanych z lasami o charakterze ogólnoeu-

ropejskim. W ramach wizyty dr. Michaela der Herdera 

przedstawił wykład dotyczący innowacyjnych projektów  

z zakresu agroleśnictwa, które prowadzone są na terenie 

Finlandii i Europy.  

1. Dr. Michaela der Herdera przedstawia wykład do-

tyczący innowacyjnych projektów z zakresu agrole-

śnictwa, Europejski Instytut Leśny, Joensu. 

Wtorek rozpoczęliśmy od przejazdu na obszary wiejskie, 

do miejscowości Puhos w gminie Kitee, gdzie zapoznali-

śmy się z działalnością stowarzyszenia Keski-Karjalan Jeti-

na. Jest to grupa powstała w ramach Leader, która finan-

suje projekty rozwoju obszarów wiejskich i udziela dotacji 

na działalność gospodarczą lokalnym mieszkańcom. Spo-

tkanie miało miejsce w odremontowanych zabudowa-

niach gospodarczych, które dzięki odpowiedniej renowacji 

zachowały swój pierwotny charakter.  

Jest to jeden z kluczowych projektów dla mieszkańców 

regionu, ponieważ dzięki zrealizowaniu inwestycji powstał 

ośrodek rozwoju lokalnej społeczności. Na parterze  

w dawnych stajniach mieści się duża sala oraz przestrzeń  

w której odbywają się targi na których lokalni rolnicy  

i przetwórcy sprzedają swoje produkty. Na poddaszu dzię-

ki wsparciu lokalnej społeczności zgromadzono eksponaty  

muzealne, które opisują codzienne życie i historię regionu. 

Wśród nich możemy znaleźć zarówno pamiątkowe zdjęcia  

szkole jak i narzędzie gospodarskie.  Całość ekspozycji 

otwarta jest do samodzielnego zwiedzania. Pozostając na 

obszarach wiejskich - związanych z rolnictwem, następnie 

udajemy się do gospodarstwa ekologicznego hodującego 

bydło mięsne i mleczne, które mieści się w posiadłości 

Relacja z wyjazdu, Północna Karelia, Finlandia 16-22.10.2022 r. 
„Kreatywność w przedsiębiorczości – Kreowanie usług i produktów lokalnych  

na obszarach wiejskich, na przykładzie Finlandii” 
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wiejska w okolicy największego lasu modrzewiowego  

w Finlandii. Główny budynek posiadłości, dwór został zbu-

dowany w 1840roku. Historią tego miejsca związana jest  

z prowadzeniem na przełomie XIX i XX wieku prywatnej 

szkoły rolniczej, kształcącej w zakresie hodowli bydła  

i mleczarstwa. Ciekawym aspektem jest samoorganizacja 

lokalnej społeczności w zakresie prowadzenia szkoły i edu-

kacji oraz jej dbałość o wartość edukacji dla regionu. Do-

piero w latach 60. szkoła stała się szkołą państwową i zo-

stała przeniesiona do pobliskiego folwarku. Obecnie od 

2012 roku dworek działa jako restauracja i ważne miejsce 

dbające o dziedzictwo kulturowe.  

W ramach gospodarstwie produkowane są lody, których  

receptura oparta jest na mleku własnej produkcji oraz  

prowadzony jest sklep z lokalnym rękodziełem. Na terenie  

gospodarstwa znajduje się również elektrownia biogazo-

wa, będąca innowacyjnym rozwiązaniem w kwestii ogrze-

wania zabudowań, zarówno mieszkalnych jaki i gospodar-

czych. Gospodarstwo dysponuje również 400 ha lasów. 

Warto zapoznać się z profilem gospodarstwa na Feceboo-

ku pod nazwą Koivikon Kartano Oy oraz Koivikon Kauppa.  

2. Gospodarstwo Koivikon Kauppa, Puhos. 

Następna wizyta odbyła się w Snowchange Cooperative, 

miejscu którego działalność poświęcona jest rozwojowi 

tradycji i rdzennej kultury społeczności regionów północ-

nych oraz odtwarzaniu terenów podmokłych w celu mini-

malizowania środowiskowych skutków zmian klimatycz-

nych. Zakres ich działalności związany jest również z kulty-

wowaniem tradycyjnej wiedzy i umiejętności związanych  

z rybołówstwem, rękodziełem i przekazem ustnym lokal-

nych legend i wierzeń.   

Snowchange Cooperative tworzy sieć rdzennych kultur na 

całym świecie oraz jest organizacją naukową współpracu-

jącą z Radą Arktyczną, Międzyrządowym Panelem  

ds. Zmian Klimatu, Grupą Doradczą ds. Kryzysu Klimatycz-

nego, Narodową Fundacją Nauki USA, uniwersytetami i 

partnerami w kwestiach bioróżnorodności, zmian klima-

tycznych i społeczności lokalnych. W działanie organizacji 

zaangażowani są młodzi ludzie dla których działanie na 

rzecz lokalnej społeczności i środowiska jest wartością 

samą  

w sobie, a dzięki wsparciu doświadczonych współpracow-

ników mogą tworzyć stabilną społeczność rozwijającą po-

czucie przynależności i dbałości o korzenie własnej kultu-

ry.  Na stronie https://www.lumikala.com/about-1/ moż-

na zapoznać się z filmem dokumentalnym poświęconym 

tradycyjnym połową ryb pod lodem oraz poznać sylwetki 

osób zajmujących się tradycyjnym rybołówstwem. 

3. Park Narodowy Koli, wzgórze Ukko-Koli. 

Środa rozpoczęła się od wizyty w Parku Narodowym Koli,  

którego krajobraz jest elementem tożsamości narodowej 

Finów i inspiracją dla wielu artystów. Rozległy krajobraz 

rozpościera się ze szczytów stromych klifów na jezioro 

Pielinien i ogromne połacie lasów. Serce parku stanowi 

wzgórze Ukko-Koli (347 metrów n.p.m.) z którego podzi-

wiać można bezkres natury.  

W sąsiedztwie wzgórza znajduje się centrum turystyczne 

Koli Nature Centre Ukko, w którym zapoznać można się 

z wystawami stałymi oraz czasowymi. Wystawa dotycząca 

dziedzictwa regionu Koli przedstawia bogactwo środowi-

ska naturalnego oraz kulturę regionu, tradycyjne rolnic-

two, historię turystyki, cechy geologiczne obszaru. Cen-

trum wspólnie z Towarzystwem Kulturalnym Koli organi-

zuje również bezpłatne wystawy czasowe. W ramach wi-

zyty mogliśmy zapoznać się z wystawą prac ilustratorki 

Emmi Jormalainen, która przedstawia zwierzęta jako prze-

wodników na ścieżkach parku, pokazując ich perspektywę 

patrzenia na otaczające je i nas środowisko, uzmysławia-

jąc odbiorcom, że przestrzeń życia dzielimy na równi z in-

nymi organizmami.  W przestrzeniach centrum swoje pra-

ce prezentowała również lokalna rzeźbiarka z Koli. W wy-
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stawie zatytułowanej „Dokąd prowadzi leśna ścieżka” ar-

tystka przedstawia swój związek z drewnem, jako materia-

łem wyrazu artystycznego, bada również pochodzenie 

surowca w którym pracuje, przedstawia miejsca w którym 

dane drzewo rosło i tworzyło leśny ekosystem.  

W dalszej kolejności udaliśmy się na farmę, będącą  

odpowiednikiem polskich gospodarstw agroturystycznych, 

gdzie goście mogą uczyć się o roli przyrody poprzez kon-

takt z nią i zwierzętami. Ostatnim przystankiem było spo-

tkanie z planistą biznesowym oraz przedsiębiorcą z gminy 

Jukka. Na jej terenie realizowany jest duży projekt mający 

na celu zwiększenie atrakcyjności tego terenu poprzez 

stworzenie bazy turystyczno-noclegowej z wykorzysta-

niem tradycyjnej drewnianej zabudowy. Poruszono rów-

nież temat wyludniania się terenów wiejskich i związany  

z tym problem braku pracowników w sektorze rolno-

leśnym oraz odpowiedzi na  niego w postaci projektów 

rozwojowych. 

4. Haapala B&B Ltd., Haapalantie.   

Czwartek (20.10.) rozpoczęliśmy spotkaniem z właścicielką 

firmy turystycznej „Äksyt Ämmät Oy", która od ponad 

dwudziestu lat organizuje wyjazdy dla krajowych i zagra-

nicznych biur podróży w formie podróżowania po regionie 

na nartach biegowych. W tym miejscu omówione zostały 

kwestie udostępniania/dzierżawy gruntów (w tym le-

śnych) w celach turystycznych. Następnie zatrzymaliśmy 

się browarze „Haapala B&B Ltd.", który produkuje piwo  

z wykorzystaniem takich składników, jak np. owoce jarzę-

bu pospolitego oraz borówki czarnej, jako przykład zasto-

sowania żywności pochodzenia leśnego. Trzecim punktem 

było spotkanie z burmistrzem Sotkamo, czyli najprężniej 

rozwijającej się gminy na terenie Finlandii, która słynie  

z bogatej infrastruktury turystycznej i sportowej wykorzy-

stującej naturalne warunki przyrodnicze. 

W piątek (21.10.) pierwszym punktem było spotkanie  

z przedstawicielką firmy „LieKe Development Ltd." Będącą  

ekspertem biznesowym, która opowiedziała o rozwoju  

i innowacyjnych projektach lokalnego przemysłu. Ważnym 

aspektem był duży wpływ na lokalną społeczność i gospo-

darkę największego zakładu w okolicy – tartaku wytwarza-

jącego drewno konstrukcyjne. Przedstawiono również 

nowe zastosowanie drewna w postaci oleju drzewnego 

wytwarzanego z pozostałości pozrębowych na potrzeby 

elektrociepłowni. Dalej przejechaliśmy na teren wsi Vuo-

nislahti, gdzie zaprezentowano nam działania Lokalnej 

Grupy Działania, która inwestuje w rozwój infrastruktury 

turystycznej oraz kulturalnej w celu zwiększenia atrakcyj-

ności gminy. 

Wyjazd zakończył się powrotem na lotnisko w Warszawie 

w dniu 22.10 

 

Malwina Kamińska 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 

CDR O/ Kraków 




