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Szanowni Czytelnicy, 

W bieżącym numerze Wsi i Doradztwa pole-
camy Państwa uwadze artykuł o zmianach w 
rolniczym systemie emerytalnym. Autorzy pre-
zentują w nim istotne aspekty zmian wprowa-
dzonych ustawą z maja 2012 r., dotyczące li-
kwidacji wcześniejszych emerytur rolniczych 
oraz zasad przyznawania od stycznia 2013 r. 
emerytur rolniczych, w tym emerytur częścio-
wych i okresowych. Zamieszczamy tu także inte-
resujący tekst związany z kształtowaniem po-
staw przedsiębiorczych młodzieży wiejskiej, któ-
re to postawy – zdaniem autora artykułu – są 
szansą młodzieży na aktywne uczestnictwo w 
życiu społeczno-gospodarczym w warunkach 
globalizacji.  

Dział wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
poświęcony jest omówieniu stanu i perspektyw 
rozwoju agroturystyki w obwodzie połtawskim 
na Ukrainie. Autorki opisują walory obwodu 
połtawskiego i możliwości rozszerzenia działal-
ności agroturystycznej w oparciu o doświadcze-
nia polskie. 

Tradycyjnie, bieżący numer periodyka Wieś i 
Doradztwo zawiera teksty związane z ekologią i 
ochroną krajobrazu. W dziale technologia pro-
dukcji znajdziemy interesujący artykuł będący 
zbiorem porad odnoście wartości odmian grusz i 
jabłoni do nasadzeń w ogrodach przydomo-
wych. Prezentujemy także cele realizowanego w 
ramach 7 Programu Ramowego projektu ba-
dawczego związanego z perspektywami wspar-
cia doradczego rolników w krajach Unii Euro-
pejskiej (w projekcie tym uczestniczy m.in. Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie).  

Ważną informacją i zaszczytem dla Małopol-
skiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego 
jest przyznanie przewodniczącemu Rady Stowa-
rzyszenia Profesorowi Kazimierzowi Kosinia-
kowi-Kamyszowi tytułu doktora honoris causa i 
członkostwa Akademii Nauk Szkolnictwa Wyż-
szego Ukrainy. Gratulujemy Profesorowi tego 
zaszczytu! 

 

Zarząd i Rada MSDR 
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Prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz  

Doktor honoris causa 

Członkiem Zagranicznym Akademii Nauk Szkolnictwa 

Wyższego Ukrainy  

 

 
Wstęp 

 

Prezydium Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego 
Ukrainy uchwałą z 24 grudnia 2011 r. dokonało wybo-
ru prof. dr hab. lek. wet. Kazimierza Kosiniaka-
Kamysza dr h.c.  z Uniwersytetu Rolniczego im. Hu-
gona Kołłątaja w Krakowie na Członka Zagraniczne-
go Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy. 

 

Wielkie dokonania – najwyższe wyróżnienie 
 

W ostatnim okresie notuje się dynamiczny rozwój 
w zakresie działalności naukowej, kulturalnej oraz 
wdrożeniowej i upowszechnieniowej między Polską  
a Ukrainą. Współpraca ta przynosi określone efekty  
i zmierza do zacieśnienia więzi między sąsiadującymi 
krajami zmierzając do partnerstwa w obszarze Zjed-
noczonej Europy. Strona ukraińska docenia zaanga-
żowanie Polski w rozwój stosunków międzynarodo-
wych na tych płaszczyznach czego dowodem są wy-
razy najwyższego uznania dla osób, które na 
przestrzeni lat przyczyniły się do rozwoju 
stosunków polsko-ukraińskich. 

Wyrazem najwyższego uznania dla środowi-
ska naukowego oraz obszaru szkolnictwa wyż-
szego jest wybór polskich naukowców w poczet 
Członków Zagranicznych Akademii Nauk 
Szkolnictwa Wyższego Ukrainy. Takiego za-
szczytu dostąpił również Profesor Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie a zarazem Przewod-
niczący Rady Małopolskiego Stowarzyszenia 
Doradztwa Rolniczego prof. dr hab. Kazimierz 
Kosiniak-Kamysz. 

W wydawnictwie Akademii Nauk Szkol-
nictwa Wyższego Ukrainy (ANSzW Ukra-
iny) „Naukowo – informacjonnyj wisnik”  
Nr 1(78), Kijów 2012 opublikowano uchwałę 
Prezydium ANSZW Ukrainy z dnia 24 grudnia 
2011r. mówiącą o wyborze nowych członków 
Akademii. Wśród trzech nowowybranych aka- 

 
demików zagranicznych znajduje się nazwisko prof. 
Kazimierza Kosiniaka-Kamysza (Komisja Nauk Rol-
niczych poz. 45).  

Oryginalne dokumenty, tj. Dyplom Akademika 
Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy nr 
41-2011 oraz legitymację nr 16-11 zamieszczono na 
okładce 2. 

Uroczyste posiedzenie Akademii Nauk Szkolnictwa 
Wyższego Ukrainy odbyło się w Kijowie w dniu 
24.12.2011 r., gdyż termin ten jest stały w kalendarium 
corocznych posiedzeń i w tym dniu wręcza się dyplomy 
nowo wybranym członkom Akademii. W związku z 
tym, że jest to dzień Świąt Bożego Narodzenia, prof. 
Kazimierz Kosiniak-Kamysz nie uczestniczył w tej uro-
czystości osobiście. Dlatego też władze Akademii Nauk 
Szkolnictwa Wyższego Ukrainy zdecydowały uroczy-
ście wręczyć dyplom w dniu 4 października 2012 r. pod-
czas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013  
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.  

Fot. 1. Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Uniwersy-
tecie Rolniczym, wręczenie dyplomu oraz legitymacji.  

Fot. A. Owsiński 
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Na uroczystość tę przybyli na zaproszenie Polskiej 
Akademii Umiejętności Oddział w Krakowie oraz JM 
Rektora Uniwersytetu prof. dr hab. Włodzimierza Sady, 
zarówno prezydent ANSzW Ukrainy prof. akad. Myko-
ła Iwanowicz Dubyna oraz wiceprezydent Akademii 
prof. akad. Stanisław Konstantynowicz Rudyk, któ-
rzy oficjalnie wręczyli Profesorowi Kazimierzowi Kosi-
niakowi-Kamyszowi dyplom doktora honoris causa 
oraz legitymację (fot. 1). 

Wybór Profesora Kazimierza Kosiniaka-Kamysza 
na członka zagranicznego ANSzW Ukrainy ma wy-
miar szczególny nie tylko dla Polski (jest drugim Po-
lakiem, który dostąpił tego zaszczytu) i Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, ale również dla Małopol-
skiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, 
którego Profesor jest współzałożycielem oraz prze-
wodniczącym Rady Stowarzyszenia, rozwijającym 
działalność wdrożeniową w ramach programów mię-
dzynarodowych na forum Polski i Europy, a szcze-
gólnie podejmuje tę problematykę w różnych obsza-
rach życia społeczno-gospodarczego i  kulturalnego 
na Ukrainie. 

 

Życiorys 
 

Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz urodził się  
5 marca 1943 r. w Siedliszowicach w województwie 
tarnowskim, w rodzinie o bogatych tradycjach rolni-
czych. W 1962 r. podjął studia na Wydziale Wetery-
naryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, 
które ukończył w 1968 r. i w tym samym roku rozpo-
czął pracę w Katedrze Rozrodu Zwierząt kierowanej 
przez Profesora Władysława Bielańskiego. W pierw-
szych latach pracy odbył szereg staży naukowych, 
krajowych i zagranicznych między innymi w Brytyj-
skim Laboratorium Badań nad Rozrodem Zwierząt w 
Cambridge, w Katedrze Anatomii i Histologii Wy-
działu Weterynaryjnego Uniwersytetu w Mediolanie, 
w Instytucie Immunologii i Immunogenetyki na Wy-
dziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wro-
cławiu. 

Działalność naukowa Profesora odznaczała się du-
żą dynamiką w związku z czym wcześnie uzyskiwał 
kolejne stopnie i tytuły naukowe. W 1975 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych po 
przedłożeniu rozprawy doktorskiej, która została 
opublikowana w języku polskim i angielskim i była 
prezentowana na I Międzynarodowym Sympozjum 
Rozrodu Koniowatych w Cambridge, a także została 
nagrodzona nagrodą Prezesa PAN.  Stopień nauko-
wy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakre-
su biologii rozrodu zwierząt uzyskał w 1982 r., tytuł 
naukowy profesora w 1990 r., a stanowisko profesora 
zwyczajnego w 1997 r.  

Talent organizacyjny Profesora jest powszechnie 
znany w kraju i na świecie i został wcześnie dostrze-
żony najpierw przez rodzimy Wydział Zootechnicz-
ny, który w klimacie zbliżających się zmian syste-
mowych w 1984 r. wybrał Go na stanowisko dziekana 
Wydziału Zootechnicznego. Po zakończeniu kaden-
cji został wybrany na stanowisko prorektora ds. na-
uki i współpracy z zagranicą i funkcję tę pełnił przez 
dwie kadencje tj. do 1993 r. szeroko rozwijając 
współpracę naukową zarówno z zachodem jak też 
wschodem Europy oraz USA. Po zakończeniu kaden-
cji, w pełni demokratycznych już wyborach, dwu-
krotnie został wybrany rektorem Uczelni pełniąc tę 
funkcję do 1999 r.  

Na ten okres przypadają znaczące osiągnięcia or-
ganizacyjne zarówno w obszarze nauki (organizacja 
krajowych i międzynarodowych) sympozjów nauko-
wych jak też inwestycyjnym, gdyż zrealizował wiele 
inwestycji uczelnianych i środowiskowych jak Cen-
trum Kultury Studenckiej, Centrum Kongresowe, 
Wydział Technologii Żywności. Zmodernizował też 
obszar kształcenia praktycznego tworząc Wydziało-
we i Katedralne Stacje Dydaktyczno-Badawcze oraz 
Centrum Kształcenia Praktycznego Leśników.  

Bezpośrednio po zakończeniu kadencji rektor-
skich w 1999 r. w wielostopniowych wyborach krajo-
wych został wybrany do Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, w której pełnił funkcję wiceprzewodni-
czącego Komisji Rozwoju. W 2002 r. został powołany 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
w skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej  
w pierwszej kadencji jej działalności w Polsce. 

Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz jest uzna-
nym autorytetem naukowym na forum nauki świa-
towej z zakresu biologii rozrodu zwierząt, a szcze-
gólnie seminologii. Opublikował z tego zakresu po-
nad 200 prac naukowych wydanych w większości  
w języku angielskim w renomowanych czasopismach 
naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 50 
prac o charakterze upowszechnieniowym i wdroże-
niowym. Wydał też we współautorstwie trzy książki 
naukowe „Andrologia”, „Kierowany rozród koni” oraz 
„Rozród koni”. W dorobku publikacyjnym Profesora 
znajduje się też wiele publikacji o charakterze popu-
larno-naukowym i popularnym, które należą do po-

Fot. 2. Prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak-
Kamysz na inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 

na Uniwersytecie Rolniczym. Fot. A. Owsiński 
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zazawodowego obszaru i dotyczą głównie dziedzic-
twa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego, 
jego wartości przyrodniczych oraz walorów tury-
stycznych. 

Znaczącym dorobkiem Profesora na forum mię-
dzynarodowym były przedstawione na przestrzeni 
lat wykłady na Uniwersytetach w USA: Pensylwania - 
Philadelphia, Floryda - Gainesville, Nowy Jork - Itaca, 
Madison -Wisconsin oraz Kanadzie - Guelph Univer-
tsity, w Egipcie - Kairo University, a także wielu in-
nych krajach Europy, głównie we Włoszech (Uniwer-
sytety w Mediolanie, Padwie, Pizie, Florencji, Udine) 
i na Ukrainie (we Lwowie, Kijowie i Kamieńcu Podol-
skim). 

W działalności naukowej Profesora przewija się 
ciągła troska o popularyzację wiedzy do praktyki  
i w tym zakresie legitymuje się bogatym dorobkiem 
zarówno w kraju jak też za granicą, głównie we Wło-
szech gdzie przez wiele lat prowadził wykłady, kursy 
i szkolenia dla lekarzy weterynarii na terenie Cen-
trów Rozrodu Zwierząt uzyskując popularność  
i uznanie na forum międzynarodowym. 

Przez wiele lat kierował też Podyplomowym Stu-
dium Biologii Rozrodu Zwierząt na Wydziale Zoo-
technicznym, prowadził kursy dla lekarzy weteryna-
rii z zakresu rozrodu koni, kierował licznymi projek-
tami badawczymi o istotnym znaczeniu naukowym  
i utylitarnym między innymi w ramach projektów 
międzyresortowych, grantów autorskich, zamawia-
nych, SPUB oraz grantów promotorskich. 

Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz jako nauczyciel 
akademicki dążył ciągle do modernizacji procesu dy-
daktycznego. Wprowadzał do programów studiów wie-
le nowych  przedmiotów, m.in. z hodowli i rozrodu 
koni, a także z zakresu chowu, hodowli i rozrodu psów 
ras użytkowych, hipo- i dogoterapii, zoopsychologii 
stosowanej, użytkowania koni w agroturystyce, które 
cieszą się szczególnym zainteresowaniem studentów. 
Jest autorem nowej specjalności „Hodowla i użytkowa-
nie koni” na kierunku Zootechnika. 

 Pod kierunkiem Profesora wykonano ponad 80 
prac magisterskich oraz 70 prac dyplomowych słu-
chaczy studiów podyplomowych. Jest promotorem  
4 przewodów doktorskich, recenzentem 15 przewo-
dów doktorskich, 12 habilitacyjnych oraz 10 o tytuł 
naukowy profesora. Wykonał również ponad 100 re-
cenzji wydawniczych dla wydawnictw krajowych i za-
granicznych, ocenił ponad 30 projektów badawczych. 

Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz był także 
promotorem w trzech przewodach o nadanie tytułu 
doktora Honoris Causa Akademii Rolniczej w Kra-
kowie osobom szczególnie zasłużonym zarówno  
z kraju jak też z zagranicy. 

Szczególnie bogaty dorobek recenzencki pochodzi 
z okresu pełnienia funkcji w Radzie Głównej Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej. W okresie tym wykonał 37 recenzji  
o uruchomienie nowych kierunków studiów,  

a w okresie pełnienia funkcji w Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej 2002-2004 wykonał 23 recenzje doty-
czące funkcjonowania kierunków studiów rolni-
czych, leśnych i weterynaryjnych. 

Zaangażowanie w działalność wdrożeniową  
i upowszechnieniową sprawiło, ze w 2002 roku po-
wołany został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na przewodniczącego Zespołu Eksperckiego ce-
lem opracowania koncepcji restrukturyzacji hodowli 
koni w Polsce.  

Funkcję tę pełnił przez okres 4 lat również w ramach 
Struktur Agencji Nieruchomości Rolnych w odniesieniu 
do Państwowej Hodowli Koni oraz w strukturach Pol-
skiego Związku Hodowców Koni w odniesieniu do Te-
renowej Hodowli Koni pełniąc równocześnie funkcje 
Przewodniczącego Rady Hodowlanej PZHK przez okres 
trzech kolejnych kadencji. 

 

Budowanie więzi z Ukrainą
 

Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz jest anima-
torem wielu kontaktów z ośrodkami naukowymi  
w kraju i za granicą, a szczególną rolę odegrał na 
przestrzeni ponad 20 lat w zakresie budowania więzi 
między Polską a Ukrainą. 

Z jego inicjatywy jeszcze w latach 80. ubiegłego 
stulecia zawarto liczne porozumienia o współpracy 
głównie z Lwowskim Instytutem Leśno-Technicz-
nym, Instytutem Rolniczym w Kamieńcu Podol-
skim, Ukraińską Akademią Rolniczą w Kijowie, 
Lwowskim Centrum Biotechnologii, Lwowską Aka-
demią Medycyny Weterynaryjnej (obecnie Lwowski 
Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej  
i Biotechnologii im. Grzickowo), Lwowskim Pań-
stwowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach 
oraz wieloma innymi placówkami naukowymi 
głównie na Ukrainie Zachodniej, ale również Środ-
kowej oraz Wschodniej i Północnej. W tym zakresie 
rozwijał różnorodne formy współpracy oparte o wy-
jazdy na letnie praktyki studenckie, wyjazdy na sta-
że naukowe, wyjazdy na konsultacje naukowe, wi-
zyty studyjne oraz organizacyjne. Wszystkie te for-
my były przełomem w stosunkach polsko-
ukraińskich i od nich rozpoczynała się intensywna 
współpraca formalna oparta o zawarte porozumie-
nia, uczestnictwa w sesjach studenckich kół na-
ukowych, udział w organizowanych sympozjach  
i konferencjach naukowych a także wspólnie orga-
nizowane zawody sportowe. 

Inną kartą w działalności Profesora Kazimierza 
Kosiniaka-Kamysza oraz jego rodziny stanowią kon-
takty nawiązane z wieloma osobami młodymi dla 
których ułatwiał studiowanie na uczelniach war-
szawskich, krakowskich, lubelskich pozyskując róż-
norodne formy stypendialne. Jest to długa lista, która 
jak twierdzi Profesor jest osobistą satysfakcją wyni-
kającą z maksymy, że „człowiek jest tyle wart na ile 
może pomóc drugiemu człowiekowi”. Tę zasadę wy-
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Fot. 5. Chór „Hłas”, dyryg. Valery Kalinczuk.  
Fot. A. Owsiński 

 
znawał i wyznaje udzielając wszechstronnej 
pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. 

Po uzyskaniu przez Ukrainę samodzielności  
otworzyła się nowa karta w działalności Profe-
sora Kazimierza Kosiniaka-Kamysza, który 
nawiązał bliskie kontakty z Ukraińską Cerkwią 
Grecko-Katolicką, oraz Cerkwią Prawosławną 
Patriarchatu Kijowskiego oraz Patriarchatu 
Moskiewskiego.  

Działalność ta na przestrzeni około 10 
ostatnich lat miała coraz szerszą formę i za-
kres, a jej  głównym atrybutem było pogłębie-
nie kulturowych i duchowych więzi między 
Polską i Ukrainą. W duchu chrześcijańskich 
korzeni kultury europejskiej organizował 
wspólnie z partnerami ukraińskimi cztery 
Międzynarodowe Festiwale Chórów, które od-
były się w Krakowie, Lwowie, Krynicy i Tru-
skawcu na Ukrainie. W Festiwalach tych 
uczestniczyli hierarchowie wszystkich wyznań Ob-
rządku Wschodniego oraz duchowni Kościoła Rzym-
sko-Katolickiego, a przede wszystkim tysiące pu-
bliczności oraz wiele znanych chórów z Polski  

i Ukrainy, m.in.: Chór Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie pod dyrekcją Joanny Gutowskiej-
Kuźmicz, Chór Ukraińskiego Kościoła Grecko-
Katolickiego „Kijewskie Błachoczestia” (dyry-
gent Natalia Kiblicka), Chór Ukraińskiego Ko-
ścioła Prawosławnego Patriarchatu Moskiew-
skiego „Hłas” (dyrygent Valery Kalinczuk)  
i Chór Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego 
Patriarchatu Kijowskiego „Kniazij” (dyrygent 
Jevgenij Karpovych). Patronat nad tym wyda-
rzeniem objęli m.in. metropolita krakowski 
kardynał Stanisław Dziwisz i biskup tarnowski 
Wiktor Skworc. 

„[...] Głównym założeniem jest budowanie 
mostów między Polakami i Ukraińcami – pod-

kreślał w jednym z wywiadów prof. Kazimierz 
Kosiniak-Kamysz. Z jednej strony mówimy o wy-
dźwięku religijnym, ekumenicznym, połączeniu 

trzech chrześcijańskich religii, a z drugiej strony 
– o wymiarze kulturowym. Długo trwały przygo-
towania do tej imprezy. Wymagały one wielu 
rozmów i uzgodnień w obu krajach. Udało się 
nam to wszystko dopiąć na ostatni guzik. Zyska-
liśmy wsparcie wielu osób, które z ogromną 
życzliwością odniosły się do tego pomysłu.” 

Wyrazem uznania dla tej działalności Profe-
sora o charakterze kulturalno-ekumenicznym są 
wręczane podczas kolejnych festiwali medale 
nadane przez najwyższych hierarchów kościoła 
Wschodniego, a wśród nich Order św. Cyryla  
i Metodego, który jest przyznawany osobom 
mającym wybitne zasługi w zakresie krzewienia 
kultury religijnej na forum międzynarodowym 
(fot. 6).  
Otrzymał też Order Patriarchy Filareta, głowy 
Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego 
(fot. 7) oraz wiele dyplomów uznania. 
 
 
 

Fot. 3. Przedstawiciele Cerkwi Grecko-Katolickiej oraz  
Cerkwi Prawosławnej. Fot. A. Owsiński 

Fot. 4. Chór „Kijewskije Błachoczestia”, dyryg. Natalia Kiblicka. 
Fot. A. Owsiński 
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Reasumując, należy stwierdzić, że osoba Profesora 
Kazimierza Kosiniaka-Kamysza na przestrzeni około 
25 lat aktywnych kontaktów z różnymi ośrodkami 
oraz osobami fizycznymi na Ukrainie dała wiele do-
wodów bezinteresownego działania zmierzającego 
do rozwoju i umacniania współpracy z Ukrainą, co 
ma fundamentalne znaczenie w budowaniu coraz 
lepszych stosunków między naszymi państwami. Ten 
pomost przez Polskę oraz zdobyte doświadczenie  
w zakresie integracji międzynarodowej jest szczegól-
nie ważne dla nadchodzących czasów i dalszego dy-
namicznego rozwoju samodzielnej Ukrainy w Zjed-
noczonej Europie. 

Działalność tę Profesor podsumował w opracowa-
nej monografii pt. „Duchowe i kulturowe więzi 
między Polską i Ukrainą” - wydanej w 2011 roku - 
która dokumentuje dokonania w obszarze rozwoju 
współpracy naukowej i kulturalnej miedzy Polską  
i Ukrainą, do której wybitnie się przyczynił (fot. 8). 

Należy też podkreślić, że prof. dr hab. Kazimierz 
Kosiniak-Kamysz należy do grona osób, które we 
własnym środowisku naukowym uzyskały najwięcej-
wyrazów uznania za dokonania w wielu obszarach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aktywnej działalności. Za działalność naukową, dy-
daktyczną i organizacyjną został odznaczony: Krzy-
żem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Złotą odznaką za pracę 
społeczną dla miasta Krakowa, Odznaką za zasługi 
dla Województwa Tarnowskiego, Odznaką Honoro-
wą za zasługi dla Oświaty, Zasłużony dla Rolnictwa, 
Medalem za zasługi dla Wydziału Zootechnicznego, 
Medalem za zasługi dla Wydziału Technologii Żyw-
ności, Medalem za zasługi dla Wydziału Leśnego. 

Z tytułu szczególnej aktywności naukowej i orga-
nizacyjnej otrzymał dwunastokrotnie nagrody Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  dwudziestosze-
ściokrotnie Rektora Uczelni. W związku z szeroko 
rozwijaną współpracą naukową w 2005 r. otrzymał 
tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2006 r. został wy-
różniony odznaczeniem Zasłużony dla Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu. 

 W obszarze międzynarodowym otrzymał Order 
za Zasługi dla Rozwoju Oświaty na Ukrainie nadany 
przez Premiera Ukrainy w 2008 r. W  tym samym 
roku Uchwałą Rady Naukowej Uniwersytetu Medy-
cyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Grzic-
kowo nadano Mu najwyższe odznaczenie naukowe, 
jakim jest Doktor at Honoris Causa. 

Ukoronowaniem tej działalności jest przyjęcie  
w poczet Członków Zagranicznych Akademii Nauk 
Szkolnictwa Wyższego Ukrainy. 

 
 

Fot. 7. Order Patriarchy Filareta  

Fot. 8. Monografia pt. „Duchowe i kulturowe więzi 
między Polską i Ukrainą” 

Fot. 6. Order św. Cyryla i Metodego 
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Szanse młodzieży wiejskiej  

w zmieniającym się globalnym świecie* 
 
 

 
Wstęp 

 

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się 
na kształtowaniu postaw przedsiębiorczych młodzie-
ży wiejskiej jako szansie umożliwiającej jej funkcjo-
nowanie w życiu społeczno-gospodarczym w warun-
kach globalizacji. 

 

Co to jest globalizacja?
 

Globalizacja jest to postępująca integracja państw 
oraz ludzi na świecie spowodowana znoszeniem ba-
rier w przepływach dóbr, usług, kapitału i wiedzy 
oraz znaczącą obniżką kosztów telekomunikacji  
i transportu. Na przyspieszony rozwój zjawiska glo-
balizacji w ostatnich latach wpłynęły następujące 
zjawiska: 

 rozwój globalnej gospodarki: stały wzrost 
eksportu towarów i usług oraz przepływu 
kapitałów, liberalizacja światowych rynków 
finansowych, deregulacja prawa antytrusto-
wego, wzrost liczby fuzji i przejęć firm, po-
jawienie się globalnych rynków konsumenc-
kich oraz globalnych marek firmowych, 

 pojawienie się nowych podmiotów na scenie 
globalnej: korporacji wielonarodowych inte-
grujących swoją produkcję i marketing, które 
zdominowały rynek światowy: powstanie 
Światowej Organizacji Handlu – WTO (wie-
lostronnej organizacji mogącej zmuszać rzą-
dy poszczególnych państw do respektowania 
określonych reguł): szybki rozwój organizacji 
pozarządowych: wzrost znaczenia regional-
nych bloków integracyjnych oraz działanie 
wielu ugrupowań koordynujących politykę 
ekonomiczną  
i zagraniczną poszczególnych państw (np. 
G7 – grupy siedmiu najbogatszych państw 
świata). 

 

Zjawisko globalizacji jest wielką szansą dla tych 
państw, które prowadzą dobrą politykę gospodarczą, 
tzn. mają przejrzyste i zdrowe finanse publiczne, ni-
skie podatki i w których przedsiębiorstwa nie mieszają 
się do bieżącej polityki. Innymi słowy, globalizacja 
sprawia, że premiowana jest dobra polityka,  
a karana zła. W połowie lat 90. rządy krajów rozwija-
jących się wiązały ogromne nadzieje z globalizacją. 
Była ona postrzegana jako zjawisko dające ludzkości 
wręcz historyczną szansę poprawy warunków bytu. 
Powszechnie oczekiwano dynamicznego udziału kra-
jów rozwijających się w przyspieszonym rozwoju go-
spodarki świata, ponieważ już od połowy lat 80.  
w około 1/8 tych państw nastąpił znaczący postęp go-
spodarczo-społeczny. Jednak w zdecydowanej więk-
szości z nich odnotowano stagnację, powiększały się 
nierówności dochodowe oraz rosło niezadowolenie 
społeczne. W poszczególnych krajach średnio i słabo 
rozwiniętych postęp był wyraźnie zróżnicowany. 

Globalizacja zmienia obraz świata, w tym przede 
wszystkim przekształca handel, finanse, zatrudnienie, 
technikę i technologię, środki i sposoby komunikowa-
nia się, sposoby życia, kultury, a także sposoby rzą-
dzenia. Jest to proces, w którym ludność świata staje 
się coraz bardziej wzajemnie powiązana we wszyst-
kich aspektach życia tzn. gospodarczym, politycznym, 
technologicznym, kulturalnym i środowiskowym. 
Globalizacja zmusza przedsiębiorstwa do konkurowa-
nia w skali światowej, a z kolei konkurencja między-
narodowa wzmacnia globalizację.   

Proces globalizacji jest długofalowy, uległ on zde-
cydowanemu przyspieszeniu w okresie lat 80. i 90. 
ubiegłego wieku. Oznacza on rosnące powiązania kra-
jów w handlu światowym, bezpośrednich inwesty-
cjach zagranicznych i na rynkach kapitałowych. Uległ 
on przyspieszeniu w rezultacie postępu technicznego, 
jaki odnotowano w transporcie i komunikacji, a także 
w wyniku szybkiej liberalizacji i deregulacji handlu 
oraz przepływów kapitałowych zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i międzynarodowym.  

___________________________ 
*  Referat wygłoszony na konferencji ogólnopolskiej w WODR w Szepietowie nt. „Wykorzystanie zasobów gmin do rozwoju 
przedsiębiorczości dzieci i młodzieży wiejskiej”, zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną 4H w Polsce i współfinansowany 
ze środków EFRROW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Tekst referatu oparto głównie o dwa opracowania, tj. 
artykuł prof. H. Bienioka [2007] oraz pracę zbiorową pod red. nauk. prof. B. Liberskiej [2002]. 
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Globalizacja jest to proces spontaniczny, wynika-
jący z działania mechanizmów rynkowych, jego roz-
wój prowadzi od koncentracji kapitału i powstania 
koncernów kapitałowych, przez globalizację działa-
nia tych firm, do postępującego umiędzynarodowie-
nia różnych form aktywności, nie tylko gospodarczej. 
W procesie tym uczestniczą i wzajemnie na siebie 
wpływają wszystkie podmioty biorące udział  
w kształtowaniu procesów rynkowych, a więc: firmy, 
rządy, instytucje międzynarodowe i organizacje po-
zarządowe. W swojej bieżącej działalności podmioty 
te dostosowują się do zmian wynikających z procesu 
globalizacji i same oddziałują na przebieg tych 
zmian. Proces globalizacji przynosi daleko idące 
konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia:  
w gospodarce, życiu społecznym, polityce i kulturze. 
W dziedzinie ekonomiczno-społecznej są to zmiany 
struktury i sposobu funkcjonowania gospodarki ryn-
kowej, struktur produkcji i zatrudnienia, form i skali 
przedsiębiorstw, form i struktur zarządzania gospo-
darką, społecznego podziału dochodów oraz roli  
i sposobu funkcjonowania organizmów państwo-
wych. Główną cechą globalizacji jest zmiana sposobu 
funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, 
a także zmiana charakteru i form konkurencji oraz 
warunków przepływu czynników wytwórczych. 
Zmiana dotycząca gospodarki rynkowej polega 
przede wszystkim na tym, że zmienił się układ czyn-
ników wytwórczych. 

Globalizacja przyniosła więcej możliwości korpo-
racjom globalnym i zmusiła tym samym słabsze kraje 
rozwijające się do ostrej walki o przychylność inwe-
storów zagranicznych. Słabsze państwa z uwagi na 
wyższe ryzyko polityczne, muszą oferować lepsze 
warunki obcemu kapitałowi. Tym samym korzyści 
netto z globalizacji dla tej grupy krajów są mniejsze 
lub opóźnione w czasie w porównaniu z krajami wy-
soko rozwiniętymi.  

Między rozwojem a globalizacją związki nie są 
jednoznaczne, także z innych przyczyn takich jak: 

− międzynarodowa struktura handlu i finan-
sów często tworzy krajom biednym niepo-
trzebne bariery w korzystaniu z globaliza-
cji, 

− niedorozwój i ubóstwo sprawiają, że pań-
stwom tym brakuje odpowiednio wykwali-
fikowanych kadr, aby poradzić sobie  
z szybkimi zmianami w zakresie wiedzy, 
przepływu informacji, nowych instrumen-
tów i praktyk finansowych. 

Z tych też względów kraje rozwijające się mają 
znacznie mniej możliwości wyboru i korzystania  
z globalizacji, niż kraje wysoko rozwinięte (na szcze-
gólne trudności natrafiają przede wszystkim kraje 
najuboższe). 

Nie ulega wątpliwości, że globalizacja jest wyni-
kiem rozwoju sił wytwórczych i postępującej inter- 
 

nacjonalizacji życia gospodarczego. Jest to proces,  
w którym ludność świata staje się coraz bardziej wza-
jemnie powiązana we wszystkich aspektach życia, 
tzn. gospodarczym, politycznym, technologicznym, 
kulturalnym i środowiskowym. Globalizacja stwarza 
możliwości szybkiego wzrostu produkcji i dobrobytu 
społecznego oraz poprawy warunków bytu ludności. 
Inną korzyścią jest dostęp do zróżnicowanych dóbr 
konsumpcyjnych, nowych technologii, metod zarzą-
dzania wiedzy, a także do systemu instytucji, które 
sprawdziły się w innych miejscach. 

Globalizacja pokazała, że decyzje ekonomiczne 
gdziekolwiek są podejmowane, muszą brać pod uwa-
gę czynniki międzynarodowe. Przemieszczanie się 
dóbr i usług, kapitału i idei nie jest zjawiskiem no-
wym, ale jego gwałtowne przyspieszenie w ciągu 
ostatniej dekady stanowi jakościową zmianę w sto-
sunku do przeszłości. Świat nie jest już sumą rela-
tywnie autonomicznych i luźno ze sobą powiązanych 
(np. poprzez handel) państw narodowych, które po-
nadto są uodpornione na wydarzenia dziejące się  
u sąsiadów. Międzynarodowy porządek gospodarczy 
rozwija się w kierunku wysoce zintegrowanego  
i elektronicznie powiązanego systemu. 

Wiele emocji wywołuje kwestia rosnących rozpię-
tości dochodowych, które może pogłębiać globaliza-
cja i wolny handel. Wreszcie globalizacja premiuje 
kraje dysponujące wysoko kwalifikowaną siłą robo-
czą, wysokim poziomem wiedzy i dobrymi umiejęt-
nościami w zakresie organizacji i zarządzania. To są 
te właśnie atuty, które gwarantują sukces w bardziej 
konkurencyjnym środowisku globalnym. W oczywi-
sty sposób społeczeństwa dysponujące niewykwalifi-
kowaną siłą roboczą, niskim poziomem wiedzy, bra-
kiem dyscypliny, słabą organizacją państwa, nieefek-
tywnymi przedsiębiorstwami, a także zantagonizo-
wanym społeczeństwem mają znacznie mniej szans 
na sukces w coraz bardziej konkurencyjnej gospo-
darce światowej. 

Poza oddziaływaniem na rynki i państwa narodo-
we globalizacja zmienia w zasadniczy sposób życie 
ludzi na kuli ziemskiej, wpływając na ich kulturę  
i systemy wartości. Oznacza ona bowiem łatwiejszy 
kontakt ludności krajów rozwijających się z produk-
tami i innowacjami produktowymi pochodzącymi  
z krajów wysoko uprzemysłowionych. Szybki rozwój 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych wy-
warł głęboki wpływ na styl życia poszczególnych na-
rodów, prowadząc do jego uniformizacji i przyjęcia 
wzorców konsumpcyjnych państw uniwersalistycz-
nych (np. amerykańskie restauracje typu fast food, tj. 
McDonald’s, Pizza Hut, KFC, a także światowe marki 
kosmetyków, ubrania, samochody, sprzęt elektro-
niczny, itp.) Promocja tych wzorców odbywała się za 
pośrednictwem marketingu globalnego: mediów  
i reklamy, co jak się uważa, jest nieuniknionym ele-
mentem towarzyszącym globalnej konkurencji i wal-
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ce o globalne rynki. Problem w tym, że produkty 
globalne pochodzą z krajów wysoko rozwiniętych  
i są w większości przypadków wymyślane dla społe-
czeństw o wysokich dochodach. Stąd też tylko nie-
wielka część ludności w krajach Trzeciego Świata 
może swobodnie korzystać z tych produktów, pod-
czas gdy większość cierpi z powodu braku możliwo-
ści ich zakupu, przeżywa frustrację i rozczarowanie. 
W państwach biednych tego typu wzorce konsump-
cyjne są naśladowane i efektywnie przejmowane tyl-
ko przez niezbyt liczną klasę średnią tych społe-
czeństw. Ten stan rzeczy potęguje niezadowolenie  
i frustrację biedoty postrzegającą globalizację jako 
zagrożenie, a nie szansę poprawy warunków życia. 
Wyzwaniem procesu globalizacji jest dążenie do 
podniesienia jakości kapitału ludzkiego oraz rozwią-
zywanie problemów dystrybucji dochodów. 

Przyśpieszenie procesów wzrostu gospodarczego 
związane z globalizacją opiera się na wzroście zapo-
trzebowania wyłącznie na prace wysoko wykwalifi-
kowaną, czyli nasyconą kapitałem wiedzy, natomiast 
zmniejsza się zapotrzebowanie na prace o niższym 
poziomie kwalifikacji. W rezultacie, głównym wy-
zwaniem bezpośrednio związanym z globalizacją jest 
problem masowego bezrobocia. Szczególny obszar 
wpływu globalizacji na struktury społeczne wiąże się 
ze zmianami struktury zawodowej, polegającymi na 
zanikaniu pewnych zawodów, zwłaszcza rzemieślni-
czych i pojawianiu się zupełnie nowych prestiżowych 
grup zawodowych, związanych przede wszystkim  
z rozwojem informatyki. Jednak nakłady na kształce-
nie młodzieży w tych nowych kierunkach mogą się 
okazywać mało efektywne w skali kraju, gdyż efek-
tywności ich przeszkadza zjawisko tzw. drenażu mó-
zgów, czyli wchłaniania nowo wykształconej mło-
dzieży przez rynki zagraniczne. Jest to poważne wy-
zwanie, któremu można sprostać tylko przez prowa-
dzenie odpowiedniej polityki rozwijania dziedzin 
atrakcyjnych dla młodzieży wstępującej w wiek ak-
tywności zawodowej, a więc dziedzin opierających 
się na nowoczesnej nauce i wysokiej technice. 

 

Pojęcie i rodzaje przedsiębiorczości 
 
Przedsiębiorczość jest wieloznaczną i wielowymia-

rową kategorią ekonomiczną, socjologiczną i psycho-
logiczną, a więc trudną do jednoznacznego zdefi-
niowania. 

W znaczeniu ekonomicznym niektórzy nazywają 
tak założenie własnej firmy po to, aby pracować „na 
swoim”, zamiast u kogoś innego. Motywem takiego 
postępowania jest najczęściej chęć wyzwolenia się 
spod dominacji szefa i samodzielne dążenie do zdo-
bycia majątku. Przedsiębiorczość w sensie ekono-
micznym polega zatem na procesie rozpoczynania 
działalności gospodarczej, a więc na organizowaniu 
niezbędnych zasobów i podejmowaniu związanego  
z tym ryzyka w celu uzyskania godziwej zapłaty.

 

Również w tym znaczeniu H.H. Stevenson, M.J. Ro-
berst i H.J. Grousebeck definiują przedsiębiorczość 
jako proces polegający na dążeniu do wykorzystania 
okazji i zaspokojenia swoich potrzeb poprzez stoso-
wanie innowacji bez względu na posiadane zasoby. 
Idąc dalej, można powiedzieć słowami S. Kwiatkow-
skiego, że przedsiębiorczość ekonomiczna to bardzo 
często tworzenie czegoś z niczego, a więc powoływa-
nie do życia firmy lub realizacja jakiegoś przedsię-
wzięcia bez wystarczającego kapitału. 

Warunkiem koniecznym i pierwotnym przed-
siębiorczości ekonomicznej polegającej na utwo-
rzeniu własnego przedsiębiorstwa jest posiadanie 
wcześniej przez właściciela przedsiębiorczości 
osobistej. Jest to skomplikowana kategoria socjo-
logiczna i psychologiczna odnosząca się jednak nie 
tylko do działalności gospodarczej. W dzisiejszym 
świecie pogoni za sukcesem, przedsiębiorczość 
osobista jest potrzebna w każdej ludzkiej działal-
ności, a więc nie ogranicza się ona jedynie do 
przedsiębiorczości ekonomicznej.  

Tadeusz Kotarbiński identyfikuje przedsiębior-
czość osobistą przede wszystkim przez pryzmat 
osoby pełnej inicjatywy, postrzeganej jako czło-
wiek wypełniony energią i aktywnością, który  
w sposób samorzutny i energiczny podejmuje oraz 
uruchamia realizację różnych zamierzeń. Chodzi  
o to, aby nie czekając na czyjeś nakazy, presję lub 
podszepty, samemu w sposób twórczy i energiczny 
inicjować nowe, ważne i pożyteczne przedsięwzię-
cia. Wynika stąd, że wśród cech osoby przedsię-
biorczej T. Kotarbiński wyraźnie afirmuje inicja-
tywę i energiczność, które zapoczątkowują i uru-
chamiają dane zamierzenie oraz nadają pierwot-
nemu pomysłowi cech realności. 

Różne współczesne słowniki języka polskiego 
oraz słowniki synonimów bardzo szeroko definiują 
przedsiębiorczość osobistą. Sprowadzają ją do sze-
regu cech osobowościowych, a w szczególności do: 

 zapobiegliwości, zaradności, energiczności, 
prężności, rzutkości, dynamiczności, obrot-
ności, pracowitości, wytrwałości w dążeniu 
do celu; 

 inicjatywy (podejmowania inicjatyw, posia-
dania ducha inicjatywy), aktywności, ru-
chliwości w przedsięwzięciach, wykorzysty-
wania szans i okazji, gotowości do podej-
mowania ryzyka, operatywności; 

 pomysłowości, pojętności, inwencji twór-
czej, innowacyjności, umiejętności radzenia 
sobie w różnych sytuacjach; 

 samodzielności, potrzeby osiągnięć; 
 bystrości, błyskotliwości, a nawet sprytu. 

Przeciwieństwem przedsiębiorczości osobistej 
jest zazwyczaj: bezradność, niezaradność, nie-
udolność, bierność, lenistwo, ospałość, gnuśność, 
próżniactwo, pasywność, apatyczność, zaniedba-
nie, asekuranctwo, tchórzliwość itp. 
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Główne czynniki kształtujące przedsiębior-
czość osobistą 

 

Uważa się, że przedsiębiorczość osobista jest  
w większym lub mniejszym stopniu naturalnym 
atrybutem każdego człowieka. Jest cechą wrodzoną, 
którą można potem bądź to doskonalić, bądź zanie-
dbać. Wszystko zależy przede wszystkim od naszego 
wychowania w rodzinie i w szkole, a także od nas 
samych, czyli od naszej woli i skłonności do wysiłku, 
który wkładamy w proces samodoskonalenia i świa-
domego uczenia się różnych proaktywnych i pro-
przedsiębiorczych zachowań. 

Przedsiębiorczość osobista polega na dążeniu do 
ciągłego wykraczania nie tylko poza standardowe 
zachowania innych ludzi, ale także poza swoje do-
tychczasowe osiągnięcia, doświadczenia i przyzwy-
czajenia. Są to zatem akty spontanicznego samotwo-
rzenia nowych i pożytecznych, dotychczas niespoty-
kanych zachowań i rozwiązań. Skąd jednak bierze się 
ta ponadprzeciętna pomysłowość, inicjatywa, aktyw-
ność, zaradność, bystrość, samodzielność i chęć dzia-
łania? Na to pytanie bardzo trudno znaleźć jedno-
znaczną i pełną odpowiedź. 

Wyjątkowo ważnym i dotychczas nierozstrzygnię-
tym zagadnieniem są czynniki generujące przedsię-
biorczość osobistą, czyli warunki jakie powinny za-
istnieć, aby mogła pojawić się i rozwijać się przedsię-
biorczość. Istnieje w tym zakresie bardzo wiele teo-
rii, które jednak nie do końca wyjaśniają to skompli-
kowane zjawisko. Podejmując trud i zuchwalstwo 
związane z próbą rozwiązania tego problemu, po-
zwalamy sobie zaryzykować stwierdzenie, że przed-
siębiorczość osobista (PO) jest funkcją co najmniej 
kilku istotnych czynników, a mianowicie [Bieniok 
2007]: 

PO = F (G, IQ, IE, W, M) 
 

Pierwszym czynnikiem nieprzesądzającym w pełni 
o przedsiębiorczości osobistej są geny (G). Potomek 
wielkiego przedsiębiorcy i biznesmena nie musi jed-
nak dziedziczyć cech swego utalentowanego rodzica, 
chociaż pewne predyspozycje zawsze w jakimś stop-
niu przejmuje. Brak jest znaczących badań na temat 
tego, w jakim stopniu cechy te wykształcają się u po-
szczególnych potomków. Niektórzy szacują, że wpływ 
cech dziedzicznych na późniejsze zachowania przed-
siębiorcze waha się w granicach od 20 do 50 procent. 
Stąd nawet w rodzinach wybitnych przedsiębiorców 
trafiają się kompletni nieudacznicy biznesowi.  

Bez wątpienia ważną sprawą jest inteligencja 
ogólna (IQ), bez której raczej trudno sobie wyobra-
zić osiągnięcie sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie 
życia (wyjątkiem są tacy samorodni twórcy, jak np. 
Nikifor). Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że oso-
by z wysokim ilorazem inteligencji ogólnej niejedno-
krotnie wcale nie stają się wybitnymi biznesmenami, 
jeśli brakuje im inteligencji emocjonalnej (IE). Zda-

niem psychologów, ta ostatnia liczy się w życiu czę-
sto bardziej niż inteligencja ogólna. Ostatnie badania 
naukowców z Ohio State University dowiodły, że  
o dużych zarobkach i sukcesach w życiu w wyższym 
stopniu niż inteligencja ogólna decyduje tryb życia,  
a zwłaszcza wychowanie, przyzwyczajenia i właśnie 
inteligencja emocjonalna. W przypadku tej ostatniej 
chodzi w skrócie o umiejętność rozpoznawania i ro-
zumienia własnych i cudzych emocji oraz panowania 
nad nimi, które to umożliwiają dobrą współpracę  
z innymi ludźmi. W szczególności osoby wytwarza-
jące wokół siebie ciepło, radość i chęć udzielania 
pomocy innym ludziom otwierają duże pole dla 
kształtowania swojej przedsiębiorczości osobistej. 

Równie ważnym czynnikiem wywierającym wpływ 
na przedsiębiorczość osobistą jest bez wątpienia 
wiedza i wykształcenie (W), chociaż każdy może 
wskazać bardzo wiele przypadków ludzi słabo wy-
kształconych, którzy dzięki pracy nad sobą stali się 
wybitnymi mężami stanu, handlowcami, finansista-
mi itp. Także odwrotnie, wiele osób wysoko wy-
kształconych nie może się pochwalić jakimikolwiek 
osiągnięciami. Mimo tego większość przedsiębior-
ców posiada jednak wyższe wykształcenie oraz prze-
jawia chęć ciągłego zdobywania wiedzy. 

Wreszcie bardzo ważnym czynnikiem wpływają-
cym na przedsiębiorczość osobistą jest motywacja 
(M), bez której nawet silne predyspozycje genetycz-
ne, wysoki iloraz inteligencji oraz znacząca wiedza  
i wysokie, wszechstronne wykształcenie mogą nie-
wiele znaczyć. Można zaryzykować twierdzenie, że 
dopiero wysoka motywacja osobista uruchamia po-
tencjał tkwiący we wszystkich poprzednio wymie-
nionych czynnikach przedsiębiorczości osobistej. 

Jeśli bliżej przypatrzymy się konfiguracji wszyst-
kich czynników kształtujących przedsiębiorczość 
osobistą, dojdziemy do wniosku, że zarówno inteli-
gencja emocjonalna, jak i w znacznym stopniu wy-
kształcenie i wiedza, a także motywacja zależą głów-
nie od sposobu wychowania. Dlatego w dalszej części 
opracowania więcej uwagi poświęcimy właśnie sys-
temowi wychowawczemu stosowanemu w rodzinie, 
w szkole i w uczelni. 
 

System wychowawczy jako źródło przedsię-
biorczości osobistej 

 

Badania nad przedsiębiorczością dowodzą, że 
określony typ środowiska rodzinnego, edukacyjnego, 
kulturowego i społecznego może sprzyjać lub prze-
szkadzać rozwijaniu cech przedsiębiorczych. Niektó-
rzy uważają, że pierwotne jest jednak środowisko 
społeczne, a  zwłaszcza system wartości dominujący 
w rodzinie i szkole, ponieważ przedsiębiorczość oso-
bistą można kształtować od najmłodszych lat, a na-
wet uczyć jej w szkole, a potem na studiach. 

Przedsiębiorczości osobistej, w tym także inteli-
gencji emocjonalnej należy uczyć już w szkole. Cho-
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dzi w szczególności o uświadomienie młodym lu-
dziom, a nawet o nauczenie ich planowania sobie 
życia oraz o pokazanie im mądrej i inteligentnej dro-
gi realizacji swoich marzeń i celów życiowych. Mało 
kto (a zwłaszcza młody człowiek) zdaje sobie sprawę 
z tego, że istnieją w życiu dwa ważne momenty: 
chwila narodzenia oraz moment uświadomienia so-
bie tego, po co człowiek żyje. Tej drugiej chwili wiele 
osób, niestety, nigdy nie doświadcza. Dlatego możli-
wie wczesne uświadomienie nastolatkom tych fak-
tów jest bardzo ważne. Jeśli to wiemy i jeśli cele są 
odpowiednio atrakcyjne, możemy w sposób aktywny, 
przedsiębiorczy i z pełnym zapamiętaniem podjąć się  
ich realizacji. Chodzi o to, aby − mówiąc słowami 
prof. Janusza Czapińskiego − nauczyć ich konstru-
owania ze swego życia spirali w górę, która jeśli się 
uda, wiedzie ich coraz wyżej i wyżej. 

Przedsiębiorczość wymaga optymizmu, który 
sprzyja sukcesom i dlatego należy się go uczyć. Sukces 
w życiu zależy nie tyle od inteligencji w ogóle, co od 
inteligencji emocjonalnej, a szczególnie od sposobu 
myślenia o świecie oraz od pozytywnego nastawienia 
do innych. To pozwala działać w nadziei, że wyzna-
czone cele uda się zrealizować mimo licznych prze-
szkód. Nawet jeśli coś się nie udaje, optymista ocenia 
takie sytuacje jako przejściowe, stanowiące kolejne 
doświadczenia na drodze do sukcesu. Dlatego korzy-
stając z mądrych podpowiedzi rodziców i nauczycieli, 
należy możliwie wcześnie przyjąć optymistyczny spo-
sób myślenia. Ważną rolę w tym procesie mają do 
spełnienia zwłaszcza szkoła i uczelnia. Poprzez kształ-
towanie wysokiej motywacji, samooceny i wiary  
w swoje możliwości można wykrzesać w młodym 
człowieku wiele entuzjazmu i siły, aby mógł wziąć 
swoje losy we własne ręce. Wysoka samoocena i mo-
tywacja są pożywką dla przedsiębiorczości osobistej 
potrzebnej do sterowania swoim losem. 

Dużą rolę w kształtowaniu przedsiębiorczości lu-
dzi odgrywa kultura i warunki materialne, w których 
dany człowiek został wychowany. Zdaniem psycho-
logów, ludzie wychowywani w kulturze świadomego 
rozpieszczania i zbyt cieplarnianych warunków mają 
mniejsze predyspozycje do rozwoju swojej przedsię-
biorczości. Jeśli mają dostatek dóbr na wyciągnięcie 
ręki, nie mają potrzeby walki i dążenia do zdobywa-
nia czegoś ponadto. Nie mają zresztą okazji do czy-
nienia tego, bo niemal wszystko jest im z góry dane. 

Jednym z ważnych czynników kulturowych i spo-
łecznych osłabiających przedsiębiorczość osobistą 
jest beztroskie dzieciństwo i dość powszechnie lan-
sowana przez niektórych rodziców koncepcja bez-
stresowego wychowywania dzieci. Tymczasem bez-
troskie dzieciństwo pozbawione jakiegokolwiek wy-
siłku i problemów wymyślili raczej nie najmądrzejsi 
rodzice, którzy rozpowszechniają poglądy, że uczci-
wa praca i nauka, połączone  z konkurencją w szkole 
są rzekomo szkodliwe dla rozwoju dziecka. Z kolei 
niektórzy bogaci rodzice kierują się chęcią dania 

swym, najczęściej jedynakom, wszystkiego, czego 
tylko zapragną i czego sami w dzieciństwie nie mieli. 
W rezultacie dzieci takie nie muszą ani w domu, ani 
w szkole wykonywać żadnych obowiązków, żyjąc  
w cieple i wygodzie. Zresztą nie mogą tego robić, bo 
telewizor i komputer oraz bawienie się różnymi za-
bawkami cywilizacyjnymi, a także bogate życie towa-
rzyskie pochłania im cały czas, którego już nie wy-
starcza na żadne obowiązki. W związku z tym na 
wszelkie uwagi i wymagania rodziców oraz nauczy-
cieli reagują agresją, buntem i arogancją. W ten spo-
sób powoli rośnie pokolenie najbardziej rozpiesz-
czonych i niewychowanych dzieciaków w historii 
ludzkości, z których później rekrutuje się armia nie-
udaczników i bezrobotnych, a więc ludzi biernych  
i  nastawionych roszczeniowo do świata. Takie za-
chowania nie zapewniają młodym ludziom prawi-
dłowego rozwoju osobistego i życiowego sukcesu. 
Ponieważ nigdy wcześniej nie musieli o nic walczyć, 
uważają że wszystko im się należy – zarówno od ro-
dziców, jak i od władz. Przez to osłabieniu ulega ich 
przedsiębiorczość osobista, tak potrzebna potem  
w dorosłym życiu, a zwłaszcza w biznesie. 

Warto odpowiednio wcześnie uczyć dzieci i nasto-
latki umiejętności gospodarowania pieniędzmi. 
Dzięki temu młody człowiek ma szansę nauczyć się 
trudnej sztuki planowania i wydawania pieniędzy, 
samodzielności, oszczędności i przedsiębiorczości  
w gospodarowaniu finansami. Trzeba jednak prze-
strzegać pewnych zasad, aby nie wypaczyć idei wy-
chowywania w duchu gospodarności i zapobiegliwo-
ści. W szczególności psychologowie uważają, że nie 
należy: 

− dawać pieniędzy za wykonywanie przez 
dziecko normalnych obowiązków (wyrzucanie 
śmieci, podlewanie kwiatków, odrabianie za-
dań, sprzątanie swego pokoju itp.); 

− płacić za dobre stopnie w szkole, bo pieniądze 
nie mogą być jedyną motywacją do wywiązy-
wania się ze szkolnych obowiązków; 

− dawać, zwłaszcza małym dzieciom zbyt du-
żych pieniędzy, natomiast trzeba robić to czę-
ściej np. co tydzień 5−10 złotych albo co dwa 
tygodnie po 20; 

− dawać dodatkowych kwot tylko dlatego, że 
dziecko wydało już dość niefrasobliwie posia-
dane oszczędności (godząc się na dodatkowe 
wypłaty, nie nauczymy dziecka gospodarno-
ści); 

− zabraniać dziecku samodzielnego finansowa-
nia swoich drobnych zachcianek, takich jak: 
lody, lizaki, guma do żucia, bilet do kina itp. 
(w razie chęci zakupu wymarzonego ciuszka 
lub zabawki można w uzasadnionych przy-
padkach się jedynie dołożyć); 

− narzucać dziecku w każdym przypadku wła-
snego zdania w kwestii wydawania pieniędzy, 
co nie przekreśla konieczności tłumaczenia 
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mu np. szkodliwości kupowania łakoci lub fast 
foodów; 

− wypłacać kieszonkowego, w razie gdy dziecko 
dopuszcza się bardzo poważnych wykroczeń 
np. wagarowania, sięgania po papierosy itp.; 

− wstrzymywać kieszonkowego za słabe stopnie, 
gdyż może to wręcz pogłębić problemy dziec-
ka (warto jednak na ten temat z nim rozma-
wiać pytając jak poradzi sobie z tym proble-
mem); 

− zabraniać dziecku zarabiania pieniędzy przez 
podejmowanie różnych drobnych prac, dosto-
sowanych jednak do jego możliwości (rozno-
szenie ulotek, gazet, podlewanie u kogoś 
kwiatków itp.), poprzez pracę dziecko poznaje 
źródła bogacenia się oraz wartość pracy i pie-
niędzy. 
 

Zakończenie 

 

Na sukces w życiu mogą liczyć tylko ludzie stara-
jący się zawsze realizować podstawową zasadę suk-
cesu osobistego: Obowiązki plus. Oznacza ona, że 
sukces życiowy osiągają tylko ci, którzy zwykle prze-
kraczają swoje obowiązki oraz dają z siebie sponta-
nicznie i samorzutnie o wiele więcej niż wynika to  
z ich powinności i oczekiwań otoczenia. Należą do 
nich przykładowo ci uczniowie lub studenci, którzy  
z własnej inicjatywy ścierają w sali wykładowej tabli-
cę, gaszą po zajęciach światło, zamykają okna, drzwi, 
schylą się po papierek itp. Takich uczniów i studen-
tów spotyka się dzisiaj już coraz rzadziej. Nie jest to 
co prawda ich powinnością, ale na takie sprawy nie 
zwraca się w szkołach i uczelniach w ogóle uwagi. 

Przedstawiona zasada sukcesu osobistego: Obo-
wiązki plus zwraca uwagę, że nic nie rodzi się bez 
osobistej inicjatywy, dodatkowego wysiłku i samoza-
parcia, które cechują ludzi przedsiębiorczych. Pier-
wotnym kluczem do przedsiębiorczości jest kultura 
wychowania w rodzinie, w szkole czy w czasie stu-
diów, polegająca na przyswojeniu sobie ważnej, cho-
ciaż prostej przecież filozofii inicjatywy, aktywności, 
zaradności i wzajemnej pomocy oraz gotowości do 
czynnego wspierania swoich najbliższych, a także 
osób zupełnie obcych potrzebujących pomocy. Takie 
postawy głoszą przecież wszystkie wielkie religie 
świata, a także logika i nasze zwykłe człowieczeń-
stwo, a jednak nie potrafimy ani własnym przykła-
dem, ani argumentami słownymi przekonać ludzi do 
tej oczywistości. Chodzi, mówiąc najprościej o to, 
aby rano wstając, albo idąc ulicą lub jadąc autobu-
sem ciągle zadawać sobie pytanie: Co mogę dzisiaj,  
a nawet w tej chwili zrobić dla innych? Nawet naj-
mniejsze dziecko, a także osoba bezrobotna, zagu-
biona i zniechęcona do życia zawsze, jeśli tylko ze-
chce, znajdzie odpowiedź na takie pytanie. Wystar-
czy tylko szerzej otworzyć oczy i serce, dostrzegając 
drugiego, potrzebującego bliźniego. Właśnie od tak 

prostych rzeczy zaczyna się przedsiębiorczość osobi-
sta i droga do sukcesu. 

Zasady prowadzące do sukcesu osobistego [Bie-
niok 2007]: 
 Życie jest takie, jak twoje myśli, dlatego zawsze 

myśl pozytywnie, pozwalaj sobie na śmiałe ma-
rzenia i rób wszystko, aby to, co wydaje się nie-
możliwe, konsekwentnie przekształcać w rze-
czywistość; 

 Zamiast czekać, aż coś się samo wydarzy, jasno 
planuj, a potem konsekwentnie realizuj swoje 
cele, bo życie bez celu jest życiem bez sensu; 

 Unikaj życiowego chaosu, to znaczy żyj mądrze 
i konsekwentnie według planów długoletnich, 
rocznych i dziennych, sporządzanych na piśmie, 
co przełoży się w końcu na konkretne osiągnię-
cia;  

 Pamiętaj o Zasadzie 20/80, która głosi, że 20% 
najważniejszych zadań decyduje w 80%  o suk-
cesie i odwrotnie: 80% twoich wysiłków nie ma 
na sukces żadnego wpływu; 

 Ciągle ładuj swój akumulator mądrości, czyli 
codziennie się ucz i dużo czytaj zgodnie z zasa-
dą 120 minut plus, a przez to stawaj lepszym, bo 
jeśli nie będziesz inwestował w siebie, będziesz 
nikim; 

 Bądź kreatywny i innowacyjny, aby ciągle do-
skonalić swoje życie i wszystko co  robisz; 

 Rób z pasją i radością to, co robić musisz, bo 
tylko wtedy przestaniesz ciężko pracować; 

 Staraj się służyć innym i bądź dla nich dobry, 
czyli we wszystkim co robisz dostrzegaj bliźnie-
go; 

 Zawsze dawaj z siebie więcej niż trzeba, czyli 
stosuj podstawową zasadę sukcesu: Obowiązki 
plus; 

 Nie zabijaj czasu i traktuj go jako bezcenny ma-
teriał, z którego zbudowane jest życie; 

 Aby nie zabrakło ci czasu na sprawy zasadnicze, 
zawsze wykonuj najpierw obowiązki, a potem 
przyjemności; 

 Nie byłoby sukcesów, gdyby nie było porażek, 
dlatego każde niepowodzenie traktuj jako ko-
lejne doświadczenie i bodziec w dążeniu do ce-
lu; 

 Oceniaj wszystko, co robisz w kategoriach przy-
szłych korzyści, a nie teraźniejszych przyjemno-
ści i dokonuj w tym zakresie prawidłowych wy-
borów; 

 Bądź wewnętrznie zdyscyplinowany, dlatego 
rób wszystko przedtem niż potem, bo kto robi 
potem, ten legnie pod płotem; 

 Kiedy dopada cię nuda albo lenistwo, módl się 
słowami św. Tomasza, doktora kościoła: Panie 
Boże, pozwól aby mi się tak chciało, jak mi się 
nie chce, bo szatański grzech lenistwa, gnuśno-
ści i zaniedbania jest źródłem wszelkiego zła, 
niegodziwości i porażek życiowych; 
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 Szukaj mądrych przyjaciół i ludzi nietoksycz-
nych, aby wzajemnie wymieniać się mądrością, 
dobrocią i szczęściem; 

 Aby zostać milionerem, odkładaj i inwestuj na 
różnych lokatach długoterminowych zawsze co 
najmniej 10% tego, co zarabiasz; 

 Jeśli chcesz być bogaty zmniejszaj swoje potrze-
by, a jednocześnie zwiększaj wysiłki na rzecz ich 
spełnienia; 

 Pokonuj wszelkie trudności i przeciwności, bo 
komu nic nie jest za trudne, temu wszystko się 
udaje; 

 Dbaj o zdrowie ciała i duszy, pamiętając, że naj-
lepszymi lekarzami na świecie są: Doktor Dieta, 
Doktor Ruch i Doktor Dobry Humor, bo bez 
zdrowia wszystkie dążenia do sukcesu będą tyl-
ko pustymi i bezsilnymi gestami. 
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Rozwój gospodarczy oparty na innowacjach, zrów-
noważonym rozwoju oraz społecznej i terytorialnej 
integracji postrzega rolnictwo jako obiecujący sektor  
z uwagi na jego różnorodność strukturalną i wysoką 
jakość produktów. W polityce rolnej nowego okresu 
programowania (WPR 2014-2020) są następujące cele:  
 zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności po-

przez rentowne gospodarstwa,  
 zapewnienie konkurencji innych praktyk, przyja-

znych dla środowiska i zmian klimatycznych, 
 poszanowanie różnic regionalnych w sposób 

zrównoważony terytorialnie.  

Sukces realizacji celów WPR w dużej mierze zależy 
od rolnictwa i rolników, ich umiejętności gospodaro-
wania i rozwiązywania złożonych problemów, podej-
mowania wyzwań, których źródło tkwi w samych go-
spodarstwach rolnych i domowych oraz wyzwań jakie 
stawia otoczenie. Wiąże się to z aktywnym poszukiwa-
niem informacji, poszerzaniem wiedzy, doskonaleniem 
umiejętności celem dostosowania dotychczasowych 
praktyk do nowych oczekiwań społecznych. To  
z kolei wymaga sprawnie działającego systemu transfe-
ru wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS). Jednym  
z ważnych ogniw tego systemu jest doradztwo rolnicze. 
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Systemy AKIS istniejące w krajach członkowskich 

Unii Europejskiej nie są zunifikowane. Na ich kształ-
towanie się i w konsekwencji różnorodność wpływały 
zarówno uwarunkowania polityczne (w tym polityka 
rolna danego kraju), uwarunkowania historyczne, kul-
turowe, społeczne, systemy gospodarcze (w tym formy 
własności rolnej), struktury zarządzania doradztwem  
i struktury organizacyjne instytucji i organizacji do-
radczych, czy wreszcie źródła finansowania usług do-
radczych. 

Do realizacji założonych celów WPR w kolejnym 
okresie niezbędne jest sprawne funkcjonowanie sys-
temów AKIS. Jak dotąd wykonano kilka znaczących 
analiz zarówno w Polsce, jak i na forum Unii Europej-
skiej. Zarówno w raporcie [Foresight Report Executive 
Summary, 2011], jak w dyskusji w Komisji Europejskiej 
zwraca się uwagę, iż przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji co do kierunków i celów szczegółowych polityki 
rolnej należy rozważyć trzy możliwe scenariusze. Każ-
dy z tych scenariuszy zawiera komponent związany  
z ewolucją AKIS, a mianowicie:  

1) scenariusz dostosowujący, który przewiduje stop-
niowe lecz nie fundamentalne zmiany w WPR  
i pozostawienie AKIS bez zmian,  

2) scenariusz integrujący, który zakłada zarówno do-
skonalenie celów i restrukturyzację WPR jak  
i wzmocnienie powiązań nauki i innowacji w for-
mie programowej,  

3) scenariusz reorganizacyjny, który przewiduje zre-
dukowanie politycznej interwencji w problemy 
środowiska i zaprzestanie wspierania doradztwa  
i innowacji przez WPR. 

Te trzy scenariusze oznaczają, iż należy wziąć pod 
uwagę trzy różne koncepcje rozwoju rolnictwa i obsza-
rów wiejskich i stosowne do tego instrumenty polityki 
interwencyjnej. Co więcej, te trzy scenariusze  
w różny sposób wpływają na funkcjonowanie w przy-
szłości sytemu AKIS, różny też będzie zakres transferu 
wiedzy i informacji do i od gremiów politycznych.  
W przypadku pierwszego i trzeciego scenariusza – oba 
te scenariusze wymagają niewielkich dodatkowych in-
formacji. Jednakże, w przypadku drugiego scenariusza 
celem WPR jest budowa nowego europejskiego syste-
mu innowacji rolniczych. Dlatego też do oceny  
i doskonalenia funkcjonowania istniejących komponen-
tów (ogniw) systemu zarówno na poziomie europej-
skim, jak i krajowym, czy regionalnym, niezbędna jest 
specyficzna, głęboka wiedza o istniejących w poszcze-
gólnych krajach Unii Europejskiej systemach AKIS. Po-
znanie i dostarczenie tej wiedzy stało się celem projek-
tu PRO AKIS zatytułowanego „Perspektywy wspiera-
nia rolników: Usługi doradcze w europejskich sys-
temach AKIS” („Prospects for Farmers’ Support: 
Advisory Services in European AKIS”), realizowane-
go w ramach 7 Programu Ramowego,  
KBBE.2012.14-07: Agricultural Knowledge and Innova-
tion Systems for an inclusive Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt PRO AKIS realizowany jest przez zespół 
ekspertów reprezentujących siedem krajów Unii Eu-
ropejskich, a mianowicie: Niemcy, Wielką Brytanię, 
Francję, Portugalię, Polskę, Bułgarię i Danię. Jego ce-
lem nadrzędnym jest ocena zasadności zmian przy-
szłej polityki rolnej, poprzez zbadanie i ocenę sposo-
bów realizacji scenariusza nowej europejskiej polityki 
wspierania innowacji w sektorze rolnym. Projekt PRO 
AKIS zbudowany jest na dwóch filarach: (1) Funda-
mentalnej wiedzy naukowej oraz praktycznego podej-
ścia do oceny systemu AKIS, celem pełnego zrozu-
mienia i dokonania oceny usług doradczych realizo-
wanych w różnorodnych systemach AKIS istniejących 
w krajach Unii Europejskiej  i dojścia na tej podstawie 
do sensownych wniosków oraz (2) Przeglądzie istnie-
jących systemów AKIS w poszczególnych krajach Unii 
Europejskiej poprzez inwentaryzację tych systemów,  
a  następnie opracowaniu w jej wyniku obrazu sytu-
acji, który będzie odzwierciedlał aktualny stan w for-
mie statycznej – instytucjonalne powiązania i wzory 
interakcji (pamiętać jednak należy, iż realia te stale się 
zmieniają i rozwijają, innymi słowy w opracowaniu 
obrazu sytuacji należy wziąć pod uwagę dynamikę 
działania systemu i czynniki wpływające na tę dyna-
mikę). Stąd ważne jest, aby przy dokonywaniu analizy 
i ocen mieć na uwadze to co typowe dla AKIS, a więc 
jego strukturę, funkcje poszczególnych jego ogniw  
i funkcje jakie pełni AKIS jako całość. 

Biorąc pod uwagę powyższe filary projektu, PRO 
AKIS skupia się na pięciu kluczowych założeniach:  
1. W czasie prowadzonych badań łączy naukowe po-

dejście i praktyczne doświadczenie. Poszczególne 
etapy badań będą się kończyły wymianą wiedzy, 
informacji i doświadczeń. Wykorzystana zostanie 
tu specjalnie w tym celu zaplanowana metodyka.  

2. Realizacja projektu zapewni kompleksowy prze-
gląd europejskich systemów AKIS kładąc szczegól-
ny nacisk na doradztwo. W tym celu wykorzystana 
zostanie dostępna wiedza z literatury, dokumen-
tów, raportów, sprawozdań i bieżących projektów 
oraz zaproponowane będą kategorie i koncepcje 
strukturyzowanych analiz.  

3. Badaniom poddana zostanie wybrana problematy-
ka mająca znaczenie pan-europejskie lub regional-
ne (np. ważne dla centralnej, północnej, czy połu-

Ryc. 1. Logotyp projektu PRO-AKIS 
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dniowej Europy).  Problematyka ta dotyczyć będzie 
przykładowo problemów politycznych, społecz-
nych takich, jak np. dostęp właścicieli drobnych 
lub niskotowarowych gospodarstw do wiedzy  
i szkoleń, wzmacnianie skutecznej komunikacji  
i wymiany informacji między nauką a praktyką 
oraz warunków i czynników sukcesu innowacji w 
Europie partnerstwa (EIP).  

4. Informacja o realizowanym projekcie i jego wyni-
kach będzie przekazywana za pośrednictwem zin-
tegrowanych środków i metod na każdym jego 
etapie. Będą to np. warsztaty publiczne otwarte dla 
zainteresowanych, wyniki badań i wnioski będą 
dyskutowane z instytucjami międzynarodowymi, 
interesariuszami, politykami, radami doradztwa 
etc., przedstawicielami SME, organizacji partner-
skich i zawodowych, stowarzyszeń. Działania te 
mają wspomóc i usprawnić realizację projektu po-
przez m.in. wskazywanie tematów do pogłębionej 
analizy oraz ułatwienia proceduralne w jego wyko-
nywaniu.  

5. Efektem projektu będzie nie tylko upowszechnia-
nie jego wyników, ale także dalsza współpraca  
z przedstawicielami grup docelowych, a przede 
wszystkim opracowanie rekomendacji dla kreato-
rów polityki rolnej i potrzeb badawczych związa-
nych z europejską polityką innowacyjności i poli-
tyką związaną z doradztwem rolniczym.   

Projekt PRO AKIS zbudowany jest z siedmiu części 
(work packages), które prowadzone są równolegle  
i wzajemnie się uzupełniają. W ramach WP1 realizowa-
na jest koordynacja projektu i reprezentowanie konsor-
cjum w Komisji Europejskiej. W pakiecie WP2 – „Do-
radztwo rolnicze jako ogniwo AKIS – debata międzyna-
rodowa” dokonywany jest przegląd literatury w po-
szczególnych krajach Unii Europejskiej związanej z te-
matyką doradczą celem lepszego zrozumienia warun-
ków kształtujących pluralistyczne podejście do usług 
doradczych i działania systemu AKIS. Kluczowe wyniki 
tego pakietu będą wykorzystane przy tworzeniu ram 
 i struktury badań inwentaryzacyjnych (realizowanych 
w pakiecie WP3), a także zostaną wykorzystane jako 
wskazówki dla wszechstronnej oceny systemu (realizo-
wanej w pakiecie WP5). W pakiecie WP3 – „AKIS  
w Unii Europejskiej – Badania inwentaryzacyjne” doko-
nywana jest inwentaryzacja i charakterystyka organiza-
cji wchodzących w skład AKIS w 27 krajach Unii Euro-
pejskiej oraz ocena sprawności działania całego syste-
mu AKIS. Ocenie podlega działalność instytucji i orga-
nizacji pracujących dla rolnictwa i rozwoju wsi (w tym 
organizacji doradczych) ich powiązań formalnych i nie-
formalnych. Efektem tego pakietu będą m.in. reko-
mendacje dotyczące doskonalenia systemu AKIS. Wy-
niki badań zrealizowane w ramach WP3 będą wykorzy-
stane we wszechstronnej ocenie systemu dokonywanej 
w ramach pakietu WP5. W pakiecie WP4 – „Podstawy 
AKIS – skupiając się na systemie transferu wiedzy” ba-
daniom podlegają studia przypadków prezentujące za-

kres usług doradczych i ich wysokiej użyteczności dla 
klienta doradztwa oraz dla realizacji polityki rolnej. 
Głównym celem tych studiów jest dogłębne zrozumie-
nie specyfiki AKIS w zakresie transferu wiedzy i inno-
wacji oraz wzajemnych interakcji poszczególnych 
ogniw systemu. Efektem realizacji WP4 będzie bogaty 
obraz typowych dla danego kraju/regionu struktur  
i procedur doradczych opierający się o empiryczne, 
różnorodne przypadki w Unii Europejskiej. Wyniki te 
zostaną przedstawione do dyskusji Międzynarodowej 
Radzie Interesariuszy i Polityki Doradczej (WP5), a tak-
że będą wskazówką w określeniu potrzeb przyszłych 
badań i zawierać będą rekomendacje dla kreatorów po-
lityki rolnej (WP7). Interaktywne i zintegrowane podej-
ście projektu PRO AKIS jest zakotwiczone w WP5 – 
„AKIS w wieloaspektowej perspektywie – komentarze  
i oceny”, gdzie we współpracy naukowców z praktyka-
mi, interesariuszami, polityką wobec doradztwa itp. 
zostanie dokonana ocena istniejącego AKIS w oparciu  
o określoną wcześniej metodykę oceny, oraz zbudowa-
ny nowy lub udoskonalony system AKIS. Realizacji celu 
WP5 posłużą wyniki badań i wnioski uzyskane w pakie-
tach WP3 i WP4. Efektem tego pakietu powinna być: 
wyraźna integracja perspektyw interesariuszy AKIS, 
refleksja nad właściwością metod zastosowanych do 
oceny działania AKIS i wkład do interaktywnego i inte-
gracyjnego podejścia do współpracy ogniw tworzących 
AKIS. Pakiet WP6 – „Upowszechnianie” zapewnia pełną 
informację o bieżących działaniach w realizacji projek-
tu, zarówno wewnętrzną (konsorcjum), jak i ze-
wnętrzną (informacja interesariuszy zewnętrznych oraz 
innych podmiotów i szerokiej publiczności) za pośred-
nictwem różnych kanałów komunikacji. Pakiet WP 7 – 
„Zalecenia dla polityki " będzie zawierał sugestie doty-
czące dostosowania i doskonalenia polityki Unii Euro-
pejskiej dotyczącej z jednej strony rozwoju obszarów 
wiejskich, a z drugiej strony rekomendacje wypływające 
z wniosków wynikających z badań prowadzonych  
w ramach pakietów WP2, WP3 i WP4. Równolegle, 
określone zostaną obszary badań, które powinny zostać 
podjęte, tematyka programów edukacyjnych oraz okre-
ślone zostaną cele i tematy badawcze, które są istotne 
w rozwoju europejskiego systemu innowacji.  

Realizacja projektu została zaplanowana do końca 
czerwca 2015 roku. Obecnie najważniejszymi elemen-
tami realizowanego projektu są przygotowywane kwe-
stionariusze do badań systemów AKIS w 27 krajach 
Unii Europejskiej. Pierwszych interesujących wyników 
badań spodziewamy się jesienią 2013 r. O tych wyni-
kach będziemy Państwa informować na forum periody-
ku Wieś i Doradztwo. 
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Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki  

w obwodzie połtawskim na Ukrainie
  

 
 
Obwód połtawski (ukr. Полтавська область) leży 

w środkowej części Ukrainy, na skrzyżowaniu waż-
nych ekonomicznych i historycznych szlaków łączą-
cych Wschód z Zachodem i Północ z Południem.  
Region ten jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powierzchnia obwodu połtawskiego wynosi 28,8 
tys. km

2
. W jego skład wchodzi 20 rejonów, a ośrod-

kiem administracyjnym i stolicą jest Połtawa. Na ob-
szarze obwodu znajduje się 36 miast i 1858 wsi. Licz-
ba ludności zamieszkującej w granicach administra-
cyjnych obwodu wynosi 1 487,8 tys. osób, w tym we 
wsiach mieszka około 41% mieszkańców ogółu lud-
ności. 

Połtawski obwód ma znaczny potencjał do rozwo-
ju turystyki i rekreacji. Obwód połtawski to jeden z 
najczystszych ekologicznie regionów na Ukrainie, 
który nie ucierpiał w Czarnobylskiej katastrofie. Po-
siada łagodny klimat o walorach prozdrowotnych i 
bogactwo przyrodnicze, które sprzyja organizacji 
wypoczynku i turystyki. Są tu lasy, dużo rzek i jezior, 
wiele parków narodowych, wiele źródeł leczniczych  
i wód mineralnych, piękne krajobrazy, o których 
znana ukraińska poetka Łesia Ukrainka pisała: «Zo-
baczycie już taką Ukrainę, że bardziej ukraińskiej być 
nie może». Przez teren obwodu płynie 145 rzek. Naj-
większe rzeki to Pseł, Suła, Worskła. Lasy w obwo-
dzie zajmują powierzchnię około 215 tys. ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Przyrodnicze bogactwo uzupełniają balneologicz-
ne i błotne kurorty (Myrgorod, Gadiacz, Wełyka Ba-
gaczka, Nowi Sanrzary), pomniki parkowo-
ogrodowej sztuki i regionalne parki krajobrazowe.  
W połtawskim obwodzie istnieją 384 obszary chro-
nionego krajobrazu: 2 parki narodowe, 175 rezerwa-
tów przyrody, 134 pomniki przyrody, 18 parków – 
pomników parkowo-ogrodowej sztuki, 4 regionalne 
parki krajobrazowe, 3 ogrody dendrologiczne, 48 
chronionych uroczysk. 

Mapa 1. Położenie obwodu połtawskiego  
na mapie Ukrainy 

Mapa 2. Mapa obwodu połtawskiego  

Fot. 1. Kurort „Myrgorod”.  
Źródło: http://mirgorodkurort.com.ua/gallery/ 
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Fot. 5. Szkoła wyplatania wiklinowych koszy 
i innych ozdobnych wyrobów w Połtawie. Źródło: 

http://www.alexandra.pl.ua/our_edge/vine.html 

Fot. 7. Jarmark we wsi Opiszne słynny z garncarstwa.  
Źródło: http://ukrainaincognita.com/ru/event/nedelya-

natsyonalnogo-goncharnogo-yskusstva-v-oposhne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obwód połtawski ma niezwykle cenne dziedzictwo 
kulturowe i historyczne oraz budowle architektoniczne 
wszystkich stylów. Najbardziej znanymi są: Klasztor 
Mgarski (w Łubnach), Klasztor Podwyższenia Świętego 
Krzyża (w Połtawie), cerkiew św. Mikołaja (w Dykań-
ce), cerkiew św. Trójcy (w Kotelwie), Muzeum Krajo-
znawcze (w Połtawie), Bilske horodyszcze – największe 
grodzisko z okresu scytyjskiego we wschodniej Europie 
(z VІ-ІІІ wieku p.n.e. w Bilsku).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słynne jest Pole Bitwy Połtawskiej – miejsce najwięk-
szej bitwy pomiędzy wojskami rosyjskimi cara Piotra 

Wielkiego, a wojskami króla szwedzkiego Karola, która 
radykalnie zmieniła przebieg Wojny Północnej oraz 
piramidy (w Kobielakach i Berezowej Rudce). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przez tysiąclecia aż do dziś mieszkańcy obwodu 

Połtawskiego zachowali tradycje narodowego garn-
carstwa (Opiszne, Myrgorod, Pyriatyn), haftu, wy-
twarzania kilimów, tkactwa (Reszetyliwka), malowa-
nia pisanek  (Karliwka), wikliniarstwa (Wełyki Soro-
czynci, Połtawa, Myrgorod), kowalstwa, obróbki 
drzewa (Połtawa, Zińkiw, Łubny, Kobielaki), malar-
stwa (Połtawa, Nowe Sanżary, Myrgorod). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2. Klasztor Mgarski w Łubnach. Źródło: 
http://www.pravoslavie.poltava.ua/news/1306834257/ 

Fot. 6. Pracownia rękodzieła ludowego, Reszetyliwka.  
Fot. A. Dowgoszej 

Fot. 4. Piramida rodziny Bilewiczów w Kobielakach.  
Źródło: http://blogger.com.ua/2009/полтавские-пирамид 

Fot. 3. Muzeum Krajoznawcze w Połtawie.  
Fot. O. Koszczenko 
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Tradycyjnie każdy rejon ma swoje święta, np.:  
Narodowy Jarmark Soroczyński (Wełyki Soroczynci), 
święto „Piosenki bzowego gaju” (w Dykańce), festiwal 
garncarstwa „Zdwyg” oraz festiwal kowalstwa „Wakula-
Fest” (Opiszne), święto tradycyjnego połtawskiego da-
nia Galuszki oraz święto „Dzień słoniny” (Połtawa). In-
ne ciekawe święta to: „Jesienne spotkania” (Myrgorod), 
eko-festiwal „Łel” (Połtawa), „Reszetylіwska Wiosna” 
(Reszetyliwka). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W obwodzie są także kultywowane tradycje tury-
styki myśliwskiej i rybackiej. Jest tu 39 gospodarstw 
myśliwsko-rybackich. Popularne gospodarstwa rybac-
kie znaleźć można np. w Gorbatiwce i Ordaniwce  
w rejonie Dykańskim, w Staryciwce w rejonie Masziw-
skim, w Bondurach w rejonie Nowosanrzarskim. 

Z roku na rok wzrasta liczba wypoczywających  
w kompleksach narciarskich „Korczak” (Stasi) i „Soro-
czyn Yar” (Petriwka), w klubach jachtowych (Krze-
mieńczuk, Komsomolsk), gospodarstwach prowadzą-
cych szkółki jeździeckie i hipoterapię (Krzemieńczuk, 
Łubny, Kobielaki, Kotelwa, Dibriwka, Jareski, Berezo-
wa Rudka, Suhorabiwka, Czutowo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Połtawszczyzna – to kraj filozofów, artystów i ro-
mantyków. To stąd pochodzi mądrość życiowa wę-
drownego filozofa Skoworoda, a wielki pisarz Gogol 
 

uwiecznił w swoich dziełach nazwy Soroczyniec  
i Dykańki. Kotlarewski, Gogol, Skoworoda oraz wielu 
innych opiewali ciche rzeki, cerkwie i klasztory usy-
tuowane na brzegach rzek, uzupełniające roman-
tyczną atmosferą Połtawszczyzny. 

W ostatnich latach w obwodzie połtawskim rozwi-
ja się agroturystyka. Funkcjonuje tu ponad sto 
ośrodków turystyki wiejskiej. Informację o nich 
można znaleźć na stronie internetowej Wydziału 
Turystyki i Kurortów Połtawskiej Obwodowej Admi-
nistracji Państwowej: http://poltava-tour.gov.ua/ua 
/2304.htm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każdy właściciel gospodarstwa przygotowuje dla 
turystów rozmaite programy z miejscowym kolory-
tem: nauka jazdy konnej i jazdy bryczką, pieczenie 
chleba, degustacja świeżego miodu, nauka wykony-
wania serwetek, łowienia ryb, zbieranie grzybów, 
pokaz i nauka wyplatania koszyków i ozdób z wikli-
ny, pokaz i nauka tańca oraz przyśpiewek ludowych, 
nauka gotowania regionalnych potraw, malowanie, 
zwiedzanie tradycyjnych i ekologicznych gospo-
darstw rolniczych, spotkania z miejscowymi twór-
cami ludowymi i wiele innych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwój agroturystyki ograniczony jest jednak sze-
regiem okoliczności. Odbywa się on nie na wskutek 
 

Fot. 8. Święto Galuszki (Połtawa).  
Źródło: http://reporter.pl.ua/novini/tsikave/6853-

poltava-zaproshue-na-svjato-poltavskoyi-galushky 

Fot. 9. Hipoterapia w gospodarstwie „Traken”  
(Czutowo). Fot. A. Dowgoszej 

Fot. 10. Strona internetowa promująca turystykę  
wiejską i agroturystykę.  

Fot. O. Koszczenko 

Fot. 11. Warsztaty wyrabiania lalki-motanki (Opiszne). 
Fot. A. Szczerbań 
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przemyślanej polityki regionalnego i miejscowego 
planowania, lecz ekstensywnie – jako innowacyjny 
produkt rynku i zwiększa się bardzo szybko. Najwięk-
szy problem planowania na poziomie właścicieli agro-
osiedli polega niestety na braku wiedzy specjalistycz-
nej i odpowiednich nawyków kierowania działalnością 
agroturystyczną. 

Nasi zachodni sąsiedzi, w szczególności w Polsce, 
osiągnęli w tym zakresie znaczne sukcesy. Opierając 
się już na ogólnoeuropejskich standardach i wymo-
gach jakości są chętni dzisiaj pomóc nam i podzielić 
się swoim pozytywnym doświadczeniem. 

Przykładem tej współpracy jest polsko-ukraiński 
projekt „Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiej-
skich Ukrainy” (RITA-2011-037), sfinansowany w ra-
mach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności „Przemiany w Regionie – RITA”, który został 
zrealizowany w marcu 2012 roku przez Małopolskie 
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego (Polska) i Po-
łtawską Obwodową Społeczną Organizację „Oficjalna 
Służba Doradztwa Rolniczego” z siedzibą na Połtaw-
skiej Państwowej Akademii Rolniczej (Ukraina). Pro-
jekt ten skierowany był głównie na rozwój agrotury-
stycznej działalności na Połtawszczyznie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celem projektu było również wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich 

Ukrainy w obwodzie połtawskim - zostało przeszko-
lonych 20 kobiet z zakresu prowadzenia działalności 
agroturystycznej. Wykłady profesorów Uniwersytetu 
Rolniczego i Połtawskiej Akademii Rolniczej cieszyły 
się popularnością i odniosły duży sukces. 

Uczestniczki projektu zostały też dodatkowo za-
poznane z praktycznymi aspektami takiej działalno-
ści, dzięki wizycie w ukraińskich gospodarstwach 
agroturystycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejnym krokiem był wyjazd do Krakowa dwóch 
kobiet reprezentujących lokalne organizacje agrotu-
rystyczne w obwodzie połtawskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 12. Wykłady w ramach projektu RITA.  
Fot. O. Koszczenko 

Fot. 13. W gospodarstwie agroturystycznym 
pani Walentyny Połoziukowoi we wsi Dykańka.  

Fot. O. Koszczenko 

Fot. 14. W gospodarstwie agroturystycznym „Stary 
chutor” we wsi Opiszne. Fot. O. Koszczenko 

Fot. 15. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
certyfikaty. Fot. O. Koszczenko 

Fot. 16. Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym 
pod Krakowem. Fot. O. Koszczenko 
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prof. dr hab. inż. Antonina Kaliniczenko 
 

Ołena Koszczenko 
 

Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza 
Ukraina 

Podczas wizyty osoby te zwiedziły kilka gospo-
darstw agroturystycznych, m.in. Stadninę Koni Hu-
culskich w Nielepicach, Ekomuzeum BABIA GÓRA,  
gospodarstwo agroturystyczne Józefy Tłomak  
w Wielkiej Wsi, gospodarstwa Jurków, Bartnik – 
Stróże, Bacówkę „Biały jeleń”, zapoznały się z histo-
rią ich powstania i rozwoju, począwszy od etapu roz-
poczęcia działalności i pozyskiwania pierwszych 
klientów, tworzenia i rozbudowy oferty, po kolejne 
etapy rozwoju i budowania marki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukraińskie kobiety spotykały się również ze spe-
cjalistami od turystyki wiejskiej (Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Krakowie, Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - Dział Go-
spodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki, Małopolskie 
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z realizacji polsko-ukraińskich projektów wysnuć 
można następujące wnioski: 
 Obwód Połtawski posiada wszystko, co jest ko-

nieczne dla rozwoju turystyki. Czarująca i bogata 
przyroda, unikalne zabytki historii i kultury, trady-
cyjna gościnność ludzi przyciągają w ten zakątek 
Ukrainy licznych turystów; 

 Problemem rozwoju gospodarstw agroturystycz-
nych na Ukrainie jest brak doświadczenia i środ-
ków finansowych. Z tego też powodu znaczna część 
gospodarstw agroturystycznych nie posiada pełne-
go – oczekiwanego przez turystów – wyposażenia 
pokoi; 

 Rozwój funkcji agroturystycznej odbywa się wy-
łącznie w oparciu o środki własne, gdyż brak jest 
jakiegokolwiek systemu budżetowego wsparcia tej 
działalności; 

 Problemem jest również brak koordynacji między 
różnymi organizacjami, które zajmują się promocją 
agroturystyki, co przeszkadza w realizacji jedynych 
strategicznych celów rozwoju agroturystyki w re-
gionie; 

 Nierozwiązanym problemem, często blokującym 
dostęp turystów zagranicznych chcących spędzić 
urlop na Ukrainie, jest brak informacji o regionie  
w języku obcym. 

 Reasumując, ukraińsko-polska współpraca wnosi 
znaczny postęp w rozwój działalności aktywizującej 
społeczność. Poza tym umożliwia rozszerzenie dzia-
łalności agroturystycznej w obwodzie połtawskim  
w oparciu o doświadczenia polskie. 
 Na podstawie ukazanych powyżej różnorodnych 
aspektów i barier rozwoju usług agroturystycznych 
na Połtawszczyznie, chcemy zwrócić uwagę, że 
mieszkańcy obwodu połtawskiego mają duży zapał  
i śmiałe pomysły. Nie zważając na problemy są chęt-
ni podejmowania działalności agroturystycznej, zaw-
sze otwarci do współpracy jak i otwarcia rynku usług 
agroturystycznych na Europę poprzez dostosowanie 
się do wymagań turysty zagranicznego. Połtawszczy-
zna była, jest i będzie ośrodkiem różnego rodzaju 
form ruchu turystycznego. 
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Fot. 18. Spotkania ze specjalistami od turystyki wiej-
skiej i agroturystyki. Fot. M. Bogusz 

Fot. 17. Wizyta w Stadninie Koni Huculskich.  
Fot. O. Koszczenko 
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Joanna Madej 

Dziedzictwo kulturowe – dobro czy produkt rynkowy 

 

 
Dziedzictwo jest bardzo szerokim pojęciem, 

obejmującym: krajobraz wokół nas – góry, lasy, wody, 
pola, łąki, zagajniki; osiedla, wsie i ich układy prze-
strzenne – domy, kościoły, kapliczki, budowle prze-
mysłowe i użyteczności publicznej, dwory, pałace, 
zamki, cmentarze, mogiły; sposób gospodarowania  
i wytwarzania – uprawy i praktyki rolnicze, rzemiosło 
i rękodzieło, sztuka ludowa, tradycyjne przetwory  
i uprawy; spuściznę duchową – obyczaje i obrzędy, 
życie prywatne i społeczne, legendy i gwara. 

Są to wszystkie te elementy, które sprawiają, że te-
ren na którym żyjemy jest jedyny w swoim rodzaju,  
a przez to wart poznania. Świadomość wartości posia-
danych, a często niedocenianych dóbr stwarza szansę 
na rozwój kulturalny i gospodarczy, a także na prze-
trwanie bogatej różnorodności i oryginalności, jaką 
odznaczają się poszczególne wsie i regiony. Bogate 
dziedzictwo kulturowe wsi jest magnesem ściągają-
cym turystów, a także przedmiotem współpracy 
mieszkańców, przedmiotem wspólnych negocjacji, 
ustaleń, postanowień oraz przedmiotem wymiany, 
handlu z przybywającymi gośćmi. Staje się więc 
ośrodkiem do osiągania zysku, nie tylko finansowego. 
Dziedzictwo kulturowe jest bogactwem wieloaspek-
towym, jest kapitałem mieszkańców, a więc produk-
tem rynkowym. 

Zazwyczaj za produkt rynkowy uważa się wszystko 
to, co można zaoferować nabywcy do konsumpcji, 
użytkowania lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy 
fizycznych, do produktów zalicza się wszelkiego ro-
dzaju usługi, czynności, osoby, miejsca, pomysły, pro-
jekty technologiczne, organizacyjne oraz idee. Każdy 
kupujący postrzega produkt przez pryzmat korzyści, 
jakie mogą wynikać z jego zakupu. Produkt jest więc 
zbiorem użyteczności, przyjemności, satysfakcji, za-
dowolenia dla nabywcy. Dobrze przygotowany  
i sprzedany produkt daje satysfakcję także dla jego 
organizatora (producenta). 

Przez produkt turystyczny rozumie się  zbiór dóbr  
i usług nabywanych przez turystów, jak i walorów tu-
rystycznych, z których korzystają, a które są dla nich 
szczególnym przedmiotem zainteresowania. Nie 
wszystkie jednak walory turystyczne występujące w 
danej miejscowości należy utożsamiać z dziedzictwem 
kulturowym, nie będą nimi, np. parki rozrywki lub 
pola golfowe. Również nie każdy element dziedzictwa 
kulturowego może być produktem turystycznym, 
mimo zainteresowań turystów. Za przykład mogą tu 
posłużyć eksponaty muzealne lub obiekty przyrodni-
cze o unikalnej wartości naukowej, które z obawy 

przed ich zniszczeniem bądź przekształceniem, nie są 
udostępniane ogółowi. Kolejny przykład dotyczy kwe-
stii uczestniczenia turystów, wyłącznie jako obserwa-
torów, w obrzędach i zwyczajach religijnych kultur 
należących do mniejszości - np. kultury muzułmań-
skiej, prawosławnej lub innej. Te rozważania uświa-
damiają, że są takie elementy dziedzictwa kulturowe-
go, które nie mogą lub nie powinny być traktowane 
wyłącznie w kategoriach rynkowych. Należy postępo-
wać bardzo rozważnie, aby nie doszło do bezpowrot-
nego zniszczenia określonych wartości, przekształce-
nia ich, zbytniej komercjalizacji lub zbezczeszczenia. 

 Z przyczyn przyrodniczo-geograficznych, histo-
rycznych i kulturowych kraj podzielony jest na rozma-
ite regiony. Region jest obszarem odznaczającym się 
swoistymi cechami wyróżniającymi go spośród in-
nych. Regiony różnią się cechami krajobrazu, archi-
tekturą, stosowanymi materiałami budowlanymi i kul-
turą miejscowej ludności. Odrębne cechy regionów 
powstawały w różnych czasach. O odmienności regio-
nów decyduje również koloryt krajobrazu, który jest 
połączeniem kolorów natury i kultury materialnej. 
Inne barwy są więc właściwe regionom górskim, inne 
nizinnym, a inne nadmorskim.  Z palety tej  odmien-
ności chcą korzystać turyści. Zapewne jedne elementy 
dziedzictwa kulturowego będą dla nich bardziej inte-
resujące, inne - mniej. Jedne zainteresują większy krąg 
gości, inne - mniejszy. Do niektórych walorów łatwiej 
będzie ich przekonać, np. do widowiskowych tańców, 
do innych - trudniej. 

Zasoby dziedzictwa kulturowego, jako dorobek po-
koleń w sferze materialnej i duchowej, warto rozważać 
w następujących grupach elementów: 

1. Związanych z krajobrazem przyrodniczym: zie-
leń - lasy, zadrzewienia śródpolne, miedze, ży-
wopłoty, pola (układ pól np. niwowy, szachow-
nicowy), łąki, pastwiska, hale, sady, ogrody, 
parki; wody - rzeki, potoki, stawy, jeziora, mły-
nówki, kanały, mokradła, źródła, studnie; formy 
terenu - formy wypukłe (góry, pagórki, drumli-
ny, ozy), formy wklęsłe, (doliny rzeczne, doliny 
lodowcowe), formy płaskie (sandry; podział pól 
a ukształtowanie terenu, kompozycje form kra-
jobrazowych).  

2. Związanych z krajobrazem osadniczym: układy 
przestrzenne wsi - placowe, rzędówki, ulicówki; 
rozplanowanie zagród i ich rodzaje - domy 
mieszkalne, budynki inwentarskie; kościoły, ka-
pliczki, inne obiekty sakralne; budowle przemy-
słowe i użyteczności publicznej, obiekty rezy-
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dencyjne - dwory, pałace, zamki; zabytki arche-
ologiczne, muzea, skanseny, izby pamiątkowe; 
mała architektura - kapliczki, opłotki.  

3. Związanych ze sposobem gospodarowania i wy-
twarzania: uprawy i praktyki rolnicze, rzemio-
sło, rękodzieło, sztuka ludowa, tradycyjne prze-
twory i potrawy, tradycyjne formy wiejskiego 
handlu - targi, jarmarki, odpusty.  

4. Związanych ze spuścizną duchową: obyczaje  
i obrzędy, życie prywatne i wspólnoty lokalnej, 
legendy, wydarzenia historyczne, dialekty, gwa-
ry, tradycyjna gościnność. 

Zjawiska kulturowe mają wymiary materialne. 
Niejednokrotnie powstały w wyniku istnienia 
przedmiotów materialnych. Obejmują one działania  
i wytwory techniczne związane z produkcja i dystry-
bucją. Służą do zaspokojenia potrzeb bytowych 
człowieka. Kultura materialna ma również wszelkie 
widoczne i rzeczowe wytwory, które powstały w wy-
niku działalności człowieka, mogą to być przedmioty 
sztuki, czy inne przedmioty użytkowe. 

Przykładem różnorodności dóbr kultury material-
nej i niematerialnej jest gmina Ciężkowice w powie-
cie tarnowskim. Wśród wielu obiektów kultury god-
nych zauważenia są: Rezerwat Przyrody Nieożywio-
nej „Skamieniałe Miasto”, piękny rynek z ratuszem, 
dworek Ignacego Jana Paderewskiego w Kośnej Dol-
nej, Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach oraz Izba 
Regionalna w Jastrzębi. W pobliżu Rynku, stoi mu-
rowany, piętrowy spichlerz z XIX w., w którym za-
chowały się drzwi kute z kawałków stali, nitowane 
tak, że stanowią całość.  
 Prezentację dóbr kultury gminy Ciężkowice nale-
żałoby zacząć od pochodzącego z XVIII wieku bu-

dynku ratusza miejskiego (fot. 1) usytuowanego w 
centrum ciężkowickiego rynku. Ratusz jest budyn-
kiem parterowym, posiadającym wieżyczkę z zega-
rem, w którym obecnie mieści się Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Centrum Informacji. Ważnym obiek-
tem kulturowym jest Muzeum Przyrodnicze im. 
Krystyny i Włodzimierza Tomków (fot. 2), którzy 
wspólnie przez 60 lat zbierali i kolekcjonowali eks-
ponaty przyrodnicze niejednokrotnie unikatowych  
i rzadkich  gatunków  ptaków, motyli oraz trofeów 

myśliwskich. Zbiory te stanowią największą w  Polsce   
kolekcję   ornitologiczną,   entomologiczną i  łowiec-
ką.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
W sumie  kolekcja państwa Tomków zawiera: 1279 

owadów, 422 owady szkodliwe i pasożyty dla gospo-
darki leśnej, 551 ptaków (w tym 161 znajduje się  
w magazynach z powodu braku miejsca na ekspozy-
cję), oraz 273 egzemplarze łowieckie. 

Fot. 1. Ratusz w Ciężkowicach.  
Źródło: www.miastapolski.blox.pl 

Fot. 2. Pierwsza siedziba Muzeum Przyrodnicze im. 
Krystyny i Włodzimierza Tomków. Źródło: 

www.museo.pl 

Fot. 3. Wybrane eksponaty kolekcji łowieckiej.  
Źródło: www.ciezkowice.pl 

Fot. 4. Wybrane eksponaty kolekcji ornitologicznej. 
Źródło: www.ciezkowice.pl 
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Kultura to także ludzie. Duży rozgłos gminie przy-

niósł wspomniany już  wybitny artysta, kompozytor  
i polityk Ignacy Jan Paderewski, geograf Zygmunt 
Czeppe, przyrodnik Włodzimierz Tomek. Samo mia-
steczko Ciężkowice ma niepowtarzalny i melancholijny 
klimat dzięki mieszkającemu tu poecie Andrzejowi 
Grabowskiemu. W malowniczym zakątku Ziemi Cięż-
kowickiej położona jest miejscowość Kąśna Dolna,  
w której znajduje się pochodzący z końca XVIII wieku 
Dworek I. J. Paderewskiego (fot. 6).  

 

 Jest to jedyny zachowany obiekt na świecie, w któ-
rym żył i pracował ten wybitny kompozytor, mąż stanu. 
Można tu oglądać różnorodne pamiątki związane  
z „najbardziej znanym Polakiem przełomu wieków” 
oraz wystawę poświęconą dziejom dworku. W dworku 
Paderewskiego organizowane są koncerty, kursy mi-
strzowskie, warsztaty muzyczne, kursy interpretacji, 
klasy mistrzowskie, spotkania artystów z różnych dzie-
dzin sztuki. W okresie od kwietnia do czerwca odbywa-
ją się koncerty muzyki artystycznej pod nazwą „Koncer-
ty Muzyki Ignacego Paderewskiego”. Na przełomie lip-
ca i sierpnia, co drugi rok na przemian odbywają się 
„Muzyczne Spotkania u Paderewskiego” z „Festiwalem 
Muzyki Bravo Maestro – Kąśna Dolna”. Imprezy

te organizowane są pod honorowym patronem Krzysz-
tofa Pendereckiego. Corocznie w listopadzie odbywa się 
„Tydzień Talentów”. W imprezach tych biorą udział 
utalentowani artyści nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. 
Celem Centrum Paderewskiego jest służenie światu 
artystycznemu, promowanie kultury muzycznej oraz 
ochrona zabytkowego dworku i parku po artyście Igna-
cym Janie Paderewskim. Festiwal muzyki kameralnej 
na stałe wpisał się w krajobraz Kośnej Dolnej i stał się 
wydarzeniem kulturalnym o randze międzynarodowej. 

Innym cennym obiektem, na który warto zwrócić 
uwagę jest mini-muzeum etnograficzne Izba Regio-
nalna „Graciarnia”, która mieści się w Centrum Kultu-
ry w Jastrzębi. Powstało ono z inicjatywy Mieczysława 
Króla, niegdyś kierownika Domu Kultury w Jastrzębi. 
Zbiory muzeum zawierają najrozmaitsze przedmioty 
związane z dawnym życiem mieszkańców Pogórza 
Ciężkowickiego (fot. 7). Zebrane zabytki obrazują daw-
ne metody i narzędzia pracy, życie codzienne oraz zwy-
czaje mieszkańców regionu. Zebrane eksponaty można 
podzielić na kilka grup tematycznych. Wyróżnione są 
narzędzia do obróbki włókna, narzędzia i wyroby ko-
walskie, narzędzia stolarskie, narzędzia pomiarowe 
oraz całe wyposażenie wiejskiego domu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

Ludzie zajęci codziennymi sprawami przechodzą 
czasami obojętnie obok przydrożnych kapliczek  
i krzyży. Nie zastanawiają się nad ich historią, a prze-
cież każda kapliczka ma swoją odrębną historię zwią-
zaną z ludźmi, którzy przyczynili się do ich powstania. 
Kapliczki upamiętniają zdarzenia tragiczne i radosne, 
ważne dla społecznej świadomości lokalnych wspólnot. 
Wyrastają z religijnej tradycji okolicznych ludzi i są ży-
wym świadectwem ich wiary. Świadczą o ludziach  
i czasach, które już odeszły, ale i wiele też mówią o lu-
dziach opiekujących się nimi i o dniu dzisiejszym. Mó-
wią o wrażliwości człowieka na sprawy Boże, na piękno 
krajobrazu, a także o patriotyzmie i miłości bliźnich.  

Fot. 5. Wybrane eksponaty kolekcji entomologicznej. 
Źródło: www.ciezkowice.pl 

Fot. 6. Centrum Paderewskiego w Kośnej Dolnej.  
Źródło: www.wypoczywaj.net 

Fot. 7. Eksponaty Izby Regionalnej „Graciarnia”  
w Jastrzębi. Źródło: www.ciezkowice.pl 
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Małe kapliczki drewniane zazwyczaj wiszą na 

przydrożnych drzewach, na chatach, słupach (fot. 8-
10). Stoją w najrozmaitszych miejscach i strzegą 
mieszkańców oraz okolicznych domostw. Odnaleźć 
tam można ponad 40 przydrożnych kapliczek i krzy-
ży. Większość pochodzi z XIX w. Te większe, muro-
wane, drewniane, kamienne, wzniesione zostały, aby 
upamiętnić ważne chwile, by dać wyraz wdzięczno-
ści za doznane łaski i dobrodziejstwa od Boga i jego 
Świętych. Informują o tym stosowne napisy. Kaplicz-
ki znajdują się w pobliżu domów, ale także obok 
mniejszych pustelni, klasztorów. Spotkać je można 
przy skrzyżowaniu dróg, na leśnych polanach, szla-
kach górskich, niebezpiecznych zakrętach, mostach, 
grobach powstańców, cmentarzach, przy wjeździe do 
miast i miasteczek.  

Oprócz przyrodniczych kapliczek i krzyży na te-
renie gminy Ciężkowice zlokalizowane są liczne 
cmentarze nie tylko parafialne, ale i wojenne. Znaj-
dują się one w Ciężkowicach, Zaborowicach, Ostro-
szy, Tursku i Bogoniowicach. 

Jedną z największych atrakcji gminy Ciężkowice 
jest Rezerwat Przyrody Nieożywionej „Skamie-
niałe Miasto” utworzony w 1974 r. Jest to lesiste 
wzgórze o powierzchni 15 ha położone około 700 m 
na południe od centrum Ciężkowic, na którym wy-
stępuje skupisko skał. Przez lata rzeźbił je wiatr, 
mróz, deszcz nadając im niezwykłe kształty. Opo-
wiadane o nich legendy sprawiają, że „Skamieniałe 
Miasto” owiane jest tajemnicą. Występują tutaj skały 
posiadające najczęściej zwyczajowe nazwy związane 
z ich kształtem, na przykład: „Czarownica” (fot. 11), 
„Ratusz”, „Grunwald” (fot. 13), „Warownie”, „Borsuk” 
(fot. 12), „Piramidy”, „Pustelnia”, „Baszta”, „Cyganka”, 
„Skałka z krzyżem”, „Orzeł”, „Aligator”. Każda z tych 
skał posiada również swoją legendę. W Rezerwacie 
Przyrody Nieożywionej „Skamieniałe Miasto” uwagę

zwraca piękny „Wodospad” (fot. 14), który tworzy jar  
o długości około 40 m. Pionowe opadające ściany 
posiadają liczne pęknięcia i szczeliny oraz półki 
skalne. Wodospad ten otaczają pionowe skały poro-
śnięte mchem tworzącym zielony dywan. Rosną 
tutaj niekiedy rzadkie roślinny chronione prawem. 

Gmina Ciężkowice posiada nie tylko ciekawe za-
bytki materialne, ale również interesujące obyczaje 
związane z tradycją ludową. Jak daleko sięga pa-
mięć żywe były wszelkie zwyczaje i obyczaje jakie 
niosło za sobą życie miasta oraz wsi. Większość  
z nich odeszła w zapomnienie, ale niektóre  
w uproszczonej formie przetrwały do dziś. 

Podstawowymi zwyczajami były i są tradycje 
świąteczne związane z obchodami Świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkiej Nocy. Wielu gospodarzy 
zgodnie z tradycyjnym wierzeniem nadal uważa, że 
jaka wigilia taki cały rok. Wigilijny stół zwyczajowo 
nakrywa się białym obrusem, na którym na ozdob-
nym talerzu, kładzie się opłatki, a obok nich święcę 
„Caritas” Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 
Również na stole stawia się jedno dodatkowe na-
krycie z cząstką opłatka dla gościa, wędrowca, ubo-
giego. Wigilijną wieczerzę poprzedza wspólna mo-
dlitwa, składanie życzeń oraz łamanie się opłatkiem 
na znak pojednania. Wigilijna wieczerza w niektó-
rych domach składa się z dwunastu dań, jest to 
symbol dwunastu apostołów oraz dwunastu miesię-
cy roku. Menu wigilijne jest proste, ale uwzględnia 
pewne zwyczajowo uznane zasady. Koniecznie musi 
się znaleźć barszcz czerwony z buraków lub zupa 
grzybowa, śledź, potrawa rybna, postne danie z ka-
pusty i grzybów, grzybowe nadzienie do uszek, klu-
ski z makiem, ciasto makowe, pierniki, orzechy, 
kompot z suszonych owoców. Obchody wigilijne 
zamyka uroczysta Msza Święta nocna zwana „pasto-
rałką”. 

Fot. 8, 9, 10. Figurka Chrystusa Frasobliwego, figurka Matki Bożej, figurka św. Antoniego. Fot. Bogdan Miklusz 
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Fot. 11 (na górze) „Czarownica”. Źródło: mapy.eholiday.pl 
Fot. 12 (na dole) „Borsuk”. Źródło: www.ciezkowice.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Istnieje też piękny zwyczaj urządzania „Wigilii 

klasowych” w szkołach. W każdej klasie odbywa 
się wigilia z poczęstunkiem, który organizują 
uczniowie z pomocą  rodziców. Również do nie-
dawnej tradycji należy organizowane przez kościół 
„Kolędniczych Grup Misyjnych”, gdzie młodzież i 
dzieci wyruszają po okolicznych domach i przed-
stawiają scenki z Bożego Narodzenia. W świątecz-
nej atmosferze corocznie w gminie Ciężkowice od-
bywa się konkurs pastorałek, przegląd grup kolęd-
niczych oraz przegląd kapel ludowych.  
W „Konkursie pastorałek”, „Przeglądzie Grup 
Kolędniczych” oraz „Jasełek”. 

W obchodzie Świąt Wielkanocnych zachowało 
się też wiele zwyczajów związanych z dawnymi 
obrzędami. Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela 
Palmowa, w którą tradycyjnie święci się palmy na 
znak wiary w Jezusa jako króla. Palmy te wykona-
ne są różnymi sposobami o różnej wielkości. Co-
rocznie w niektórych parafiach jest też organizo-
wany konkurs na najładniejszą palmę. W Wielką 
Sobotę od wczesnych godzin porannych w domach 
odbywają się przygotowania, w których gospody-
nie szykują tzw. „święconkę”, czyli koszyki wikli-
nowe z chlebem, chrzanem, solą, wędliną i zdo-
bionymi jajami, aby zanieś je do kościoła, a po-
święcone spożyć w Wielką Niedzielę podczas wiel-
kanocnego śniadania. Drugi dzień Świąt Wielka-
nocnych zwany jest „lanym poniedziałkiem”, gdyż 
w dniu tym istnieje zwyczaj oblewania wodą 
dziewcząt. 

 

 
Zwyczajowo obchodzone są też coroczne uroczy-

stości: „Przywitanie Lata”, „Święto Młodości”, 
„Święto wsi” Festiwal Obrzędów Ludowych w Ja-
strzębi, pokazy strażackie, dożynki gminne oraz 
„Pożegnanie lata”. Imprezom tym towarzyszą wy-
stępy kapel, zespołów tanecznych, konkursy i loteria 
fantowa. Tradycyjne festyny uwieńczone są zabawą 
taneczną. Kalendarz ciężkowickich imprez kulturo-
wy obfituje w liczne, ciekawe wydarzenia. Święta lu-
dowe angażują całą społeczność lokalną, integrują ją 
wewnętrznie i rozwijają duchowo. Urozmaicone fe-
stynami, występami muzyków ludowych są atrakcją i 
przyciągają turystów w różnych porach roku. Tak 
ciekawe i liczne tradycje ludowe i kulturowe czynią 
gminę żywą, ciekawą i jednocześnie bogatą, chętnie 
odwiedzaną przez turystów. 

Dziedzictwo kulturowe to nasza historia i trady-
cja. Kultura przekazywana jest z pokolenia na poko-
lenie nie w sposób genetyczny, lecz nabyty w drodze 
wychowania i uczenia się. Można powiedzieć, że kul-
tura jest domem mieszkalnym człowieka, oznacza 
jego zachowanie, sposób życia, urządzanie mieszka-
nia i ubierania się oraz pojmowania tego, co piękne. 
Jej zachowanie jest obowiązkiem całych społeczności 
lokalnych. Powinna stawać się coraz pełniej zrozu-
miała i doceniana przez wszystkich mieszkańców. 
Nie można przecież prawidłowo żyć, rozwijać się i 
przekazywać kulturę innym, gdy się jej nie rozumie i 
nie lubi. Kultura tworzy też swoistą przestrzeń i treść 
łatwej komunikacji międzyosobowej. Dzięki niej lu-
dzie stają się sobie bliscy. 

Fot. 13 (na górze) „Grunwald”. Źródło: www.fmix.pl 
Fot. 14 (na dole) „Wodospad”. Źródło: www.ciezkowice.pl 



EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARSTW NR 3-4(71-72)/2012 

 

26 WiD 

 

 

Magdalena Jezowit-Jurek, Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic 
 

Zmiany w rolniczym  systemie emerytalnym  

– wybrane aspekty  
 

 
 

Wprowadzenie 

 
Intensywny rozwój przemysłu na przełomie XIX  

i XX wieku powodował narastanie problemów spo-
łecznych. Odpowiedzią na pojawiające się problemy 
miały być m.in. tworzone kasy zapomogowe oraz pró-
by wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń spo-
łecznych. Do pierwszych z nich należały systemy 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych tworzone w 
Niemczech (1883-1889), Austrii (1888-1889), Anglii 
(1908) i Francji (1910). Wprowadzane rozwiązania nie 
obejmowały jednak rolników. Tworzenie systemów 
rolniczych rozpoczęło się dopiero ponad pół wieku 
później np. we Francji od 1952, w Niemczech od 1957 
r., a w Polsce od 1977 r.   

W okresie dużych zawirowań w systemach finan-
sów publicznych na świecie oraz narastających trud-
ności budżetowych w Polsce, co pewien czas pojawiają 
się głosy wskazujące na potrzebę reformy, a nawet 
likwidacji odrębnego systemu rolniczych ubezpieczeń 
społecznych, funkcjonującego na mocy ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków (Dz. U. 2008.50.291 z późn. zm). System ten wy-
maga oczywiście poprawek, jednak w przeciwieństwie 
do systemu pracowniczego tworzonego przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Otwarte Fundusze 
Emerytalne (OFE) i inne instytucje, jawi się jako bar-
dzo sprawny, prosty i stabilny. Jako próbę ratowania 
funkcjonującego obecnie sytemu emerytalnego w Pol-
sce należy uznać ustawę o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 maja 2012 r. 
(Dz. U. 2012.06.637), która wprowadza szereg zmian, 
zarówno w systemie pracowniczym, jak i systemie 
rolniczym, m.in.: podnosi i wyrównuje wiek emerytal-
ny kobiet i mężczyzn, likwiduje wcześniejsze emery-
tury rolnicze, wprowadza emerytury częściowe i okre-
sowe. Celem opracowania jest popularyzacja wiedzy 
na temat istotnych dla rolników zmian w tym zakre-
sie. 

 

Wcześniejsza emerytura rolnicza 
 

Zasadniczo, nowelizacja ustawy likwiduje wcze-
śniejsze emerytury rolnicze, dopuszcza jednak tzw. 

okres przejściowy do końca 2017 r. Ubezpieczeni, 
którzy spełnią w tym czasie określone ustawą wa-
runki, mogą starać się o przyznanie tego świadcze-
nia. Ubezpieczony chcący przejść na wcześniejszą 
emeryturę musi:  
– osiągnąć do dnia 31 grudnia 2017 r. wiek 55 lat w 

przypadku kobiet (kobiety urodzone przed 1 stycz-
nia 1963 r.), albo 60 lat w przypadku mężczyzn 
(mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1958 r.), 

– wykazać, że podlegał rolniczemu ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 
30 lat, 

– zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.  
Za zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej 

należy rozumieć:  
 sprzedaż gospodarstwa, 
 przekazanie następcy,  
 przekazanie do zasobów ANR,  
 wydzierżawienie osobie obcej

1
  na minimum  

10 lat.  
Uzyskanie wcześniejszej emerytury rolniczej po-

woduje zmniejszenie części uzupełniającej wypłaca-
nego świadczenia o 5% emerytury podstawowej za 
każdy rok dzielący uprawnionego do wieku emery-
talnego. Przyznane świadczenie emerytalne następ-
nie wzrasta co roku o 5% emerytury podstawowej, 
tak jak to było dotychczas, aż do osiągnięcia wieku 
emerytalnego.  

 
Przykład: 
Kobieta urodzona w grudniu 1961 r. osiągnie wiek 

55 lat w 2016 r. (grudzień). Jeżeli posiada dłuższy niż 
30 lat staż ubezpieczeniowy w systemie rolniczym, 
może starać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą 
musi jednak zaprzestać działalności rolniczej. We-
dług nowych zasad, wiek emerytalny dla tej kobiety 
to minimum 63 lata. W konsekwencji, wypłacane 
przez KRUS świadczenie, w pierwszym roku będzie 
niższe o 40% emerytury podstawowej od świadcze-
nia, jakie otrzymywałaby uprawniona gdyby miała 
pełny wiek emerytalny (do pełnego wieku emerytal- 

                                                           
1
 W praktyce w niektórych przypadkach nawet wydzierża-

wienie osobie bliskiej może być również uznane przez sąd 
na zaprzestanie działalności rolniczej (Wyrok Sadu Naj-
wyższego z 18 stycznia 2012 r., sygn. akt II UK 82/11) 
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Ryc. 1. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w zależności od roku urodzenia - schemat poglądowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy (Dz. U. 2012.0. 637) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nego brakuje 8 lat: 8 x 5% = 40%). Wypłacane świad-
czenie będzie co roku zwiększane o 5% emerytury 
podstawowej

2
. Pełne świadczenie uzyska po ukoń-

czeniu 63 lat. 
 

Emerytura rolnicza 

 
Emerytura rolnicza od 1 stycznia 2013 r. przysługu-

je ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który 
spełnia łącznie następujące warunki: 

– podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 
przez okres co najmniej 25 lat

3
, 

– osiągnął wiek emerytalny zgodnie z art. 19 ust. 
1a i 1b

4
.  

Zgodnie z zapisami ustawy wiek emerytalny jest 
podnoszony stopniowo. Dla kobiet urodzonych do 31 
grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat i wzrasta 
systematycznie, aby osiągnąć 67 lat w przypadku ko-
biet urodzonych po 30 września 1973 r. W przypadku 
mężczyzn natomiast wiek emerytalny wynosi 65 lat 
jeżeli są urodzeni przed 31 grudnia 1947 r. i stopnio-
wo wzrasta do 67 lat dla urodzonych po 30 września 
1953 r. 

Wydłużenie wieku emerytalnego nie zmieniło do-
tychczasowej praktyki liczenia świadczeń, jeżeli rolnik 
ma okresy ubezpieczenia w dwóch systemach (w KRUS 
i w ZUS). W sytuacji, gdy rolnik nabędzie prawo za-
równo do emerytury rolniczej jak pracowniczej

                                                           
2
 Wysokość emerytury i renty podstawowej na dzień 01. 12. 

2012 r. wynosi 799,18 zł 
3
 Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. nie mogą ubiegając 

się o świadczenie z KRUS uwzględniać innych okresów 
ubezpieczenia niż rolnicze 
4
 Artykuł zawiera szczegółowe omówienie wieku emerytal-

nego osób urodzonych w rożnych okresach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oraz ewentualnie do emerytury kapitałowej, wówczas 
możliwa będzie wypłata wszystkich przyznanych 
świadczeń. W takim przypadku KRUS wypłaci rolniko-
wi świadczenie rolnicze, natomiast ZUS – emeryturę 
pracowniczą i kapitałową. Jeżeli jednak rolnik osią-
gnie wiek emerytalny, a nie będzie miał  
25-letniego okresu ubezpieczenia w KRUS, wów-
czas okresy opłacania składek na ubezpieczenie 
rolnicze mogą być uwzględnione przy ustalaniu 
wysokości emerytury pracowniczej. W takim przy-
padku świadczenia zwiększone o część rolną wraz 
z emeryturą kapitałową będzie wypłacać ZUS

5
. 

 

Częściowa emerytura rolnicza 

 
Świadczeniem łagodzącym konsekwencje przesu-

nięcia wieku emerytalnego jest częściowa emerytura 
rolnicza. Świadczenie to będzie przysługiwało ubez-
pieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego 
określonego w znowelizowanej ustawie (art. 19 ust. 
1a, pkt 26-85 i ust. 1b, pkt 2-25) jeżeli spełnią wyma-
gane ustawą warunki (art. 19 a). Prawo do tego 
świadczenia uzyskają:  

 kobiety po osiągnięciu wieku co najmniej 62 lat, 
legitymujące się co najmniej 35-letnim okresem 
podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytal-
no-rentowemu, 

 mężczyźni po osiągnięciu wieku co najmniej 65 
lat, legitymujący się co najmniej 40-letnim okre-
sem podlegania rolniczemu ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu. 

                                                           
5
 A. Płonka, T. Wojewodzic 2013. Ubezpieczenia... Materiały 

szkoleniowe projektu „Szkolenia w zakresie finansów go-
spodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospo-
darstw rolnych w województwie małopolskim” 
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W praktyce oznacza to, że świadczenie to będzie 
dostępne od 2014 r. dla mężczyzn urodzonych od 1948 
r. oraz od 2021 r. dla kobiet urodzonych po 1958 r. Wy-
sokość częściowej emerytury rolniczej będzie wynosiła 
50% kwoty emerytury rolniczej ustalonej zgodnie  
z zapisami ustawy (art. 24 u. o u.s.r.). Emerytura czę-
ściowa nie będzie podlegała podwyższeniu. Osoba 
pobierająca częściową emeryturę rolniczą może pro-
wadzić działalność rolniczą. Dopiero po osiągnięciu 
pełnego wieku emerytalnego świadczeniobiorca uzy-
ska prawo do pełnej emerytury, jeżeli spełniony zo-
stanie warunek zaprzestania prowadzenia działalności 
rolniczej. 

 

Okresowa emerytura rolnicza 

 
W konsekwencji podniesienia wieku emerytalnego 

konieczne było ustanowienie świadczenia zapewnia-
jącego środki do życia dla osób, którym skończył się 
okres pobierania renty strukturalnej przyznawanej 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (ARiMR), a które nie osiągnęły jeszcze wieku 
emerytalnego (osoby te uzyskałyby wiek emerytalny 
gdyby nie zmiana przepisów, w wyniku której wiek 
emerytalny przesunął się o kilka miesięcy). Aby uzy-
skać to świadczenie ubezpieczony musi złożyć od-
powiedni wniosek i dopilnować, aby KRUS otrzymała 
stosowne dokumenty z ARiMR. Okresowa emerytura 
rolnicza będzie przysługiwała do momentu osiągnię-
cia wieku emerytalnego, po czym świadczeniobiorca 
otrzyma pełną emeryturę rolniczą. Okresowa emery-
tura rolnicza będzie wypłacana wszystkim upraw-
nionym w tej samej wysokości bez względu na dłu-
gość podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu w kwocie równej wysokości emerytury 
podstawowej. 

 

Podsumowanie 

 
Wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. zmiany w sys-

temie emerytalnym przez większą część społeczeń-
stwa oceniane są negatywnie. Spodziewać się należy, 
że likwidacja wcześniejszych emerytur rolniczych  
i podwyższenie wieku emerytalnego spowodują 
wzrost zainteresowania wszystkich osób pracujących 
fizycznie rentami z tytułu niezdolności do pracy. 
Prawdopodobnie, dużym zainteresowaniem będą się 
cieszyły również emerytury częściowe. Wysokość 
świadczeń otrzymywanych przez byłych producen-
tów rolnych  wydaje się nieadekwatna do nakładów 
pracy jaką wkładali w prowadzoną działalność.  
Z drugiej jednak strony, znaczna część osób ubezpie-
czonych w KRUS nie pracuje już bezpośrednio przy 
produkcji rolniczej nadwyrężając system, korzystając 
z preferencyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie 
wysokości płaconych składek. Powoduje to, że bene-
ficjentami rozwiązań zastosowanych w rolniczym 
systemie ubezpieczeń bardzo często są nie tylko 

producenci rolni ale również właściciele ziemi (spe-
kulanci, byli rolnicy itp.) lub osoby udające tzw. do-
mowników

6
. Stawia to cały system w złym świetle, 

podnosząc koszty jego funkcjonowania oraz skłania 
niektóre środowiska do głoszenia opinii o koniecz-
ności jego likwidacji. Nie należy się jednak – zda-
niem autorów – spodziewać się likwidacji KRUS, ale 
kolejnych prób usprawnienia jego funkcjonowania, 
tj. „uszczelnienia” systemu, zmiany sposobu nalicza-
nia składek. 
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 domownik to osoba bliska rolnikowi, która ukończyła  

16 lat, pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub zamieszkująca na terenie jego gospodarstwa 
lub w bezpośrednim sąsiedztwie, stale pracująca w tym 
gospodarstwie rolnym i nie związana z rolnikiem sto-
sunkiem pracy 



EKOLOGIA I OCHRONA KRAJOBRAZU NR 3-4(71-72)/2012 

 

29 WiD 

 
 

Jacek Kostuch, Ryszard Kostuch 
 

Roślinność trawników przydrożnych Krakowa 

na przykładzie alei Armii Krajowej 
 
 

 

 

Wprowadzenie
 

 Celem niniejszej pracy jest charakterystyka flory-
styczna trawników występujących przy alei Armii Kra-
jowej na odcinki między wiaduktem kolejowym a pro-
jektowanym rondem łączącym wymieniona ulicę  
z projektowaną tzw. „trasą zwierzyniecką”. 
 Badania przeprowadzono w lipcu 2011 roku. Na po-
szczególnych trawnikach wykonywano zdjęcia fitoso-
cjologiczne runi metodą Brauna-Blanquet’a. 
 Pomimo dużego natężenia ruchu  pojazdów samo-
chodowych, z których emitowane spaliny rozprze-
strzeniają się na przyuliczne trawniki, stwierdzono 
duże bogactwo florystyczne ich runi. Składa się ona  
z około pięćdziesięciu roślin naczyniowych. Oprócz 
ubikwistycznych gatunków traw, bobowatych (motyl-
kowatych) oraz roślin zielnych, występują też niekiedy 
rośliny stosunkowo rzadkie i cenne przyrodniczo,  
a także rośliny obcego pochodzenia. 

 

Wyniki
 

Trawnik porastający zbocze przy zjeździe  
z ul. Bronowickiej na al. Armii Krajowej od 
strony północnej dochodzi do nasypu kolejowego,  
a od strony wschodniej do przydomowych ogród-
ków. Miejscami na powierzchni trawnika rosną 
drzewa, tworząc niewielkie skupienia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzdłuż nasypu kolejowego występuje rząd sta-
rych drzew topoli czarnej (Populus nigra). Trafiają 
się też znacznie już rzadziej: jesion wyniosły (Fraxi-
nus excelsior) oraz robinia akacjowa (Robinia pseu-
dacacia). W środkowej części trawnika rośnie dąb 
szypułkowy (Quercus robur), którego kilka osobni-
ków tworzy niewielka niezbyt zwartą kępę drzew. 
Przy ogródkach domowych powierzchnie trawnika 
ogranicza żywopłot ligustrowy (Ligustrum vulgare). 
Pojedynczo w różnych miejscach trawnika rosną 
też: klon jawor (Acer pseudoplatanus), brzoza bro-
dawkowata (Betula pendula), jarząb pospolity (Sor-
bus aucuparia).  

Ruń trawnika jest koszona. Jej skład gatunkowy 
tworzy 60 gatunków roślin trawiasto zielnych. Naj-
większy udział w pokryciu powierzchni, a także w 
produkowanej biomasie nadziemnej, mają: życica 
trwała (Lolium perenne), kupkówka pospolita (Dac-
tylis glomerata), perz właściwy (Agropyron repens), 
mietlica pospolita (Agrostis capillaris), kostrzewa 
łąkowa (Festuca pratensis), kostrzewa czerwona 
(Festuca rubra), koniczyna biała (Trifolium repens), 
koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), mniszek 
pospolity (Taraxacum officinale), brodawnik pospo-
lity (Leontodon hispidus), krwawnik pospolity 
(Achillea millefolium), babka lancetowata (Plantago 
lanceolata), przytulia łąkowa (Galium mollugo). Po-
zostałe gatunki roślin występują w bardzo małych 
ilościach lub wręcz sporadycznie. Pomimo tego sta-
nowią one niekiedy bardzo cenne komponenty, za-
równo pod względem przyrodniczym, jak też este-
tyzującym środowisko przyrodnicze. Do takich wła-
śnie roślin należą: jastrun właściwy (Leucanthemum 
vulgare), chaber łąkowy (Centaurea jacea), głowien-
ka pospolita (Prunella vulgaris), stokroć trwała (Bel-
lis perennis), bodziszek łąkowy (Geranium praten-
se), marchew zwyczajna (Daucus carota), pięciornik 
gęsi (Potentilla anserina) bluszczyk kurdybanek 
(Glechoma hederacea) oraz jaskry (Ranunculus sp.). 
Oprócz wymienionych gatunków, które są typowe 
dla użytków zielonych, spotyka się tu również 
chwasty charakterystyczne dla upraw rolniczych jak 
na przykład: komosę białą (Chenopodium album), 
ognichę polną (Sinapsis arvensis), rdest plamisty 
(Polygonum persicaria), rumian psi (Anthemis cotu-

Fot. 1. Trawnik przy zjeździe z ul Bronowickiej  
na al. Armii Krajowej. Fot. J. Kostuch 
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la), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), ostrożeń 
polny (Cirsium arvense), powój polny (Convolvulus 
arvensis), konyzę kanadyjską (Conyza canadensis)  
i inne. 

Oprócz wymienionych już drzew i krzewów, na 
obrzeżach trawników rosną tez miejscami drzewa  
i krzewy ozdobne obcego pochodzenia. Są to: su-
mak octowiec (Rhus typhina), żywotnik zachodni 
(Thuja occidentalis), tawuła japońska (Spirea japo-
nica), śnieguliczka biała (Symphoricarpos racemo-
sus), złotokap zwyczajny (Laburnum anagyroides) 
świerk kłujący (Picea pungens) oraz karagana sybe-
ryjska (Karagana arborescens) i dąb czerwony (Qu-
ercus rubra).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystko to razem tworzy dość duże bogactwo 
florystyczne tej stosunkowo niedużej powierzchni, 
co jest też niewątpliwie działalnością świadomą  
i nieświadomą człowieka. Do pierwszej należy 
wprowadzanie drzew i krzewów dla urozmaicenia i 
estetyzacji zieleńca. Natomiast do drugiej – rozno-
szenie nasion przez ludzi, którzy tędy przechodzą 
lub przebywają w celach wypoczynkowych (na 
trawniku znajdują się ławki).  

Trawnik koszony, pomiędzy torowiskiem  
linii tramwajowej a chodnikiem. Powierzchnia ta 
jest bezdrzewna. Ruń trawiasta z dużym udziałem 
bobowatych (Fabaceae), a szczególnie koniczyn, 
wśród których najliczniejsza jest koniczyna biała 
(pokrywająca około 20% powierzchni) i koniczyna 
łąkowa (10%). Z traw najliczniej występuje życica 
trwała, której udział w runi wynosi około 30%. Po-
zostałe gatunki roślin, których łącznie jest około 40 
(roślin naczyniowych), pokrywają łącznie około 35% 
powierzchni. Pozostałe 5% stanowią tzw. puste 
miejsca. Oprócz wymienionych w poprzednim 
punkcie, występują tu również: chwastnica jedno-
stronna (Echinochloa crus-galli), bodziszek czerwo-
ny (Geranium sanguineum), koniczyna pogięta (Tri-
folium medium), lucerna sierpowata (Medicago fal-
cata), włośnica zielona (Setaria viridis), rajgras wy-
niosły (Arrhenatherum elatius), babka większa 

(Plantago major). Ze względu na stosunkowo duży 
udział bobowatych ruń jest barwna i miła dla oka. 

Trawnik od strony ogródków działkowych,  
a wyjazdem od strony al. Armii Krajowej na uli-
cę Bronowicką. Przez trawnik przechodzą dwie 
ścieżki. Jedna wzdłuż ulicy Bronowickiej, równole-
gle do torów tramwajowych, a druga od alei Armii 
Krajowej do ulicy Bronowickiej na ukos i obsadzona 
jest czereśniami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruń jest koszona i zbliżona składem botanicz-
nym do trawnika poprzedniego, z tym, że rośnie tu 
również wiechlina łąkowa (Poa pratensis), która 
zajmuje około 10% powierzchni. Większy udział  
w runi ma również babka większa (Plantago major), 
co wskazuje na większe udeptywanie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trawniki pomiędzy ulicami Bronowicką, 
Armii Krajowej oraz kościołem. W części środ-
kowej trawnika rośnie kępa starych drzew robinii 
akacjowej, a przy chodniku ul. Armii Krajowej, 
rząd brzozy brodawkowatej. Ruń trawnika jest ko-
szona. Tworzy ją życica trwała, kupkówka pospoli-
ta, kostrzewa łąkowa, mietlica pospolita, konietlica 
łąkowa (Trisetum flavescens), wiechlina zwyczajna 

Fot. 2. Sumak octowiec na trawniku przy Komendzie 
Woj. Straży Pożarnej. Fot. J. Kostuch 

Fot. 3. Chodnik obsadzony czereśniami.  
Fot. J. Kostuch 

Fot. 4. Trawniki przy torach tramwajowych na  
ul Bronowickiej. Fot. J. Kostuch 
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(Poa trivialis), wiechlina roczna (Poa annua), ko-
strzewa czerwona (Festuca rubra), świerzbnica po-
lan (Knautia arvensis), aster nowobelgijski (Aster 
novi belgii), szczaw łąkowy (Rumex acetosa), przy-
tulia łąkowa (Galium mollugo), pięciornik srebrny 
(Potentilla argentea) i inne. Miejscami rosną drze-
wa i krzewy: kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hipppocastanum), modrzew europejski (Larix deci-
dua), klon jesionolistny (Acer negundo), lipa sze-
rokolistna (Tilia platyphyllos) oraz leszczyna po-
spolita (Corylus avellana). 

Trawnik na poboczu al. Armii Krajowej, po-
między kościołem św. Jana Kantego a ul. Ba-
licką. Ruń nieskoszona. Na trawniku rosną  
w dwóch rzędach topole amerykańskie (Populus 
serotina). Trawy wypierane są przez chwasty rude-
ralne i synantropijne. Najliczniej występujące tra-
wy to: perz właściwy (Agropyron repens), kupków-
ka pospolita, wiechlina łąkowa, mietlica olbrzymia 
(Agrostis gigantea) oraz trzcinnik piaskowy (Ca-
lamagrostis epigejos). Z dwuliściennych to krwaw-
nik pospolity nawłoć kanadyjska (Solidago cana-
densis), nawłoć późna (Solidago gigantea), sałata 
kompasowa (Lactuca serriola), pasternak siewny 
(Pastinaca sativa), wilczomlecz sosnka (Euphorbia 
cyparissias), lucerna siewna (Medicago sativa), sta-
rzec jakubek (Senecio jacobea), nostrzyk biały (Me-
lilotus albus), bniec biały (Melandrium album), ro-
gownica polna (Cerastium holosteoides), przytulia 
właściwa (Galium verum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trawnik po stronie ogródków działkowych. 
Na obrzeżu rząd klonów (Acer platanoides).  
W ogródkach od strony trawnika rosną: jaśmino-
wiec wielkokwiatowy (Philadelphus graqndiflorus), 
tawuła japońska (Spirea japonica), śliwa ałycza 
(Prunus divaricata), świerk pospolity (Picea abies), 
kalina koralowa (Viburnum opulus), krzewuszka 
cudowna (Weigela florida), czereśnia (Cerasus 
avium), czerermcha amerykańska (Padus serotina), 
a także winorośl (Vitis vinifera). Ruń trawnika jest 
koszona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trawami dominującymi są: życica trwała, mietli-
ca pospolita, kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwo-
na. Ponadto występuje: wiechlina łąkowa, wiechlina 
zwyczajna, perz zwyczajny, kupkówka pospolita, 
kłosówka wełnista (Holcus lanatus), oraz tymotka 
łąkowa (Phleum pratense). Z roślin należących do 
rodziny bobowatych najliczniejsza jest koniczyna 
biała. Pozostałe bobowate to: koniczyna łąkowa, 
lucerna chmielowa, koniczyna pogięta, koniczyna 
drobnogłówkowa (Trifolium dubium), wyka ptasia 
(Vicia cracca). Dość liczne gatunkowo, ale występu-
jące w małych ilościach są zioła i chwasty reprezen-
towane przez takie gatunki jak: stokroć trwała, bro-
dawniki pospolity i jesienny (Leontodon hispidus i L. 
autumnalis), prosienicznik szorstki (Hypochoeris 
radicata), babka lancetowata, babka większa, gło-
wienka pospolita, przytulia łąkowa, pięciornik gęsi, 
krwawnik pospolita, szczaw łąkowy.  

Trawnik pomiędzy jezdniami al. Armii Kra-
jowej. Środkiem trawnika przebiega rząd młodych 
drzewek robinii akacjowej. Ruń trawnika jest koszona. 
Tworzą ją następujące gatunki: życica trwała, która 
dominuje w runi oraz inne: mietlica pospolita, 
wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa, kostrzewa czer-
wona oraz w dużej ilości – koniczyna biała, a także 
wiele innych gatunków roślin nielicznie występują-
cych wśród których są: bluszczyk kurdybanek, 
gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea), jaskier ostry 
(Ranunculus acris), komonica zwyczajna (Lotus corni-
culatus), ślaz dziki (Malva sylvestris), ostrożeń polny 
(Cirsium arvense), rdest ptasi (Polygonum aviculare), 
bodziszek gołębi (Geranium columbinum) oraz 
świerzbnica polna (Knautia arvensis).  

Trawnik przy Al. Armii Krajowej na odcinku 
od budynku Komendy Wojewódzkiej Straży Po-
żarnej aż do projektowanego ronda z trasą Ba-
licką. Trawnik jest koszony, miejscami rosną na 
nim drzewa i krzewy pochodzące z nasadzeń: dąb 
czerwony, sosna czarna (Pinus nigra), wierzba po-
gięta (Salix tortuosa), sumak octowiec, orzech wło-
ski (Juglans regia), dereń właściwy (Cornus mas), 

Fot. 5. Trawniki przy kościele św. Jana Kantego.  
Fot. J. Kostuch 

Fot. 6. Trawnik koszony od strony ogródków  
działkowych. Fot. R. Kostuch 
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śnieguliczka biała, czeremcha amerykańska, tulipa-
nowiec amerykański (Liriodendron tulipifera), oraz 
wiąz szypułkowy (Ulmus laevis). Ruń trawiastą two-
rzą: mietlica pospolita, kostrzewa czerwona, 
wiechlina łąkowa, koniczyna łąkowa, a ponadto w 
mniejszych ilościach kupkówka pospolita, babka 
lancetowata, marchew zwyczajna, pasternak siew-
ny, świerzbnica polna, stokłosa miękka (Bromus 
mollis), lucerna siewna (Medicago sativa), bodzi-
szek gołębi, aster nowobelgijski, jastrun właściwy, 
pięciornik srebrny, pięciornik rozłogowy (Potentilla 
reptans), przytulia właściwa, koniczyna drobno-
główkowa, lucerna nerkowata, wyka ptasia, pyleniec 
pospolity (Berteroa incana), babka większa, bniec 
biały, bluszczyk kurdybanek, ślaz dziki, ostrożeń 
polny, ostrożeń lancetowaty (Cirsium lanceolatum), 
jasnota purpurowa (Lamnium purpureum), wilczo-
mlecz sosnka, rogownica pospolita, szczawik żółty 
(Oxalis stricta), jeżyna popielica (Rubus caesius), 
stulicha lekarska (Sisymbrium officinale), rozchod-
nik ostry (Sedum acre) oraz podbiał pospolity (Tus-
silago farfara). 

Skarpa przydrożna pomiędzy wiaduktami ko-
lejowymi nad al. Armii Krajowej. Porośnięta jest 
drzewami i krzewami, pomiędzy którymi są po-
wierzchnie trawiaste. Rośnie tam klon jawor, kaszta-
nowiec zwyczajny, sumak octowiec, wiąz szypułko-
wy, śliwa ałycza, klon jesionolistny, winobluszcz pię-
ciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia), nawłoć 
olbrzymia, niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens 
parviflora). Na powierzchniach trawiastych rośnie 
kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, szczeć leśna 
(Dipsacus sylvestris), pępawa dwuletnia (Crepis bien-
nis), krwawnik pospolity, kostrzewa łąkowa, ko-
strzewa czerwona, życica trwała, koniczyna łąkowa, 
mietlica olbrzymia, lucerna siewna, aster nowobelgij-
ski, mlecz polny (Sonchus arvense), ostrożeń polny, 
gwiazdnica trawiasta, konyza kanadyjska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skarpa o ekspozycji wschodniej nad murem 
oporowym (odcinek pomiędzy wiaduktem kolejo-
wym, a rondem Ofiar Katynia). Skarpa jest zadrze-

wiona i zakrzaczona, a bezdrzewne powierzchnie po-
rasta ruń trawiasto-zielna. Rosną tu następujące ga-
tunki drzew i krzewów: lipa szerokolistna, klon jawor, 
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), klon zwyczajny, 
orzech włoski, topola czarna, jabłoń (Malus domesti-
ca), bez czarny (Sambucus nigra), leszczyna pospolita, 
ligustr, kalina koralowa, porzeczka czarna (Ribes ni-
gra), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna). Ruń 
skarpy jest nieskoszona. Tworzą ją: perz właściwy, 
kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, trzcinnik pia-
skowy, nostrzyk biały, konyza kanadyjska, pępawa 
dwuletnia, lucerna sierpowata, bodziszek łąkowy, 
wiechlina łąkowa bylica pospolita, włośnica zielona, 
chwastnica jednostronna, turzyca omszona (Carex 
hirta), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagra-
ria), przytulia właściwa, turzyca zajęcza (Carex lepori-
na), świerzbnica polna, starzec jakubek, ostrożeń po-
lny, przytulia czepna (Galium aparine), wyka brudno-
zółta (Vicia grandiflora), mlecz polny i rozchodnik 
olbrzymi (Sedum maximum). 

Skarpa po drugiej stronie drogi o wystawie za-
chodniej, przy schodach koło wiaduktu kolejo-
wego. W górnej części skarpy rosną drzewa i krzewy. 
W dolnej zioła i trawy. Drzewa to: lipa szerokolistna, 
klon jawor, orzech włoski, czereśnia, ałycza, leszczy-
na, czarny bez, malina (Rubus idaeus), jeżyna popie-
lica, wiąz szypułkowy, robinia akacjowa. Ruń tworzą: 
rajgras wyniosły, aster nowobelgijski, pępawa dwu-
letnia, bylica pospolita, nawłoć olbrzymia, kłosówka 
wełnista, pasternak siewny, bodziszek łąkowy, rzepi-
cha leśna (Rorippa sylvestris), podagrycznik pospoli-
ty, wiechlina spłaszczona (Poa compressa), konyza 
kanadyjska, wyka ptasia, krwawnik pospolity, po-
krzywa zwyczajna (Urtica dioica), wrotycz pospolity 
(Tanacetum vulgare), mlecz polny, wilczomlecz 
sosnka, przetacznik ożankowy (Veronica chamaed-
ris), rdest plamisty, kuklik wyprostowany (Geum 
urbanum), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), żywo-
kost lekarski (Symphytum officinale), koniczyna po-
gięta, mietlica olbrzymia, jaskier ostry, rdest plami-
sty, ostrożeń polny, komosa biała (Chenopodium al-
bum), skrzyp polny (Equisetum arvense) oraz nie-
cierpek drobnokwiatowy. 

Skarpa ponad murem oporowym nieco bliżej 
ronda Ofiar Katynia, ekspozycja zachodnia. Po-
dobnie jak w punkcie poprzednim na skarpie rosną 
drzewa i krzewy oraz rośliny darniowe, tworząc cha-
rakterystyczna mozaikę. Oprócz drzew wymienio-
nych w punkcie poprzednim rośnie tu również grab 
zwyczajny (Carpinus betulus), wierzba krucha (Salix 
fragilis) oraz topola czarna. Z krzewów odnajdziemy: 
tarnina (Prunus spinosa), dereń świdwa (Cornus san-
guinea), tudzież żylistek wysmukły (Deutzia gracilis). 
Z roślinności niedrzewnej, oprócz gatunków wymie-
nionych w poprzednim punkcie, występuje tu 
ostrzeń lancetowaty (Cirsium vulgare), dziurawiec 
zwyczajny (Hypericum perforatum), sałata kompa-
sowa (Lactuca seriola), glistnik jaskółcze ziele (Che-

Fot. 7. Trawnik na skarpie przy wiadukcie drogowym 
nad al. Armii Krajowej. Fot. J. Kostuch 
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lidonium majus), kielisznik zaroślowy (Calystegia 
sepium), oraz kłosownica pierzasta (Brachypodium 
pinnatum). 

 

Podsumowanie

 

Wygląd i odpowiednia jakość trawników przy-
drożnych miasta Krakowa, jak przedstawiono na 
omawianych przykładach, uzależnione są najbardziej 
od koszenia runi. Tam gdzie ruń trawiasta jest w 
okresie wegetacyjnym co najmniej dwukrotnie ko-
szona, wygląda ona bardzo korzystnie, pomimo nie-
co zredukowanej liczby gatunków roślin naczynio-
wych. W koszonej runi dominują trawy, przy stosun-
kowo dużym udziale bobowatych, a szczególnie ko-
niczyny białej oraz komonicy zwyczajnej. Ruń ko-
szonych trawników jest na ogół bardziej zwarta, 
przez cały czas żywozielona, oraz wyrównana pod 
względem wysokości. Jej odbiór wizualny jest ko-
rzystny. Brak koszenia trawników jest dla ich runi 
bardzo niekorzystny, chociaż przyczynia się do 
wzrostu bogactwa gatunkowego. Jest to jednak przej-
ściowy wzrost liczebności gatunków, związany z pro-
cesami sukcesji. Jednak gdy trawniki nie są koszone 
przez dłuższy czas, następuje zmniejszenie się liczby 
gatunków.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W runi pojawiają się przedstawiciele flory synan-
tropijnej i ruderalnej, które bardzo szybko się rozra-
stają i opanowują powierzchnię. Są to między inny-
mi: ostrożeń polny,  perz właściwy, szczaw kędzie-
rzawy i tępolistny, mlecz polny, sałata kompasowa, 
pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, komosa 
biała, bylica pospolita i inne. Chwasty te eliminują  
z runi trawy, rozluźniają darń, zwiększają występo-
wanie pustych miejsc i pogarszają estetyczne walory 
runi. W konsekwencji ruń trawiasta typowo trawni-
kowa przestaje istnieć. Biorąc to pod uwagę, kosze-
nia runi trawników nie powinno się zaprzestawać 
także i z tego względu, że po pewnym czasie ulega 
ona samozadrzewieniu i zakrzaczeniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Także zbyt częste koszenie przyulicznych trawni-
ków powtarzające się więcej niż 3 razy w sezonie we-
getacyjnym  nie jest wskazane, bo osłabia ruń, a tak-
że zmniejsza wchłanianie przez nią spalin samocho-
dowych. Na ogół badane trawniki są wielogatunkowe 
(nawet około 50 gatunków roślin naczyniowych), co 
jest cechą korzystną dla środowiska.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosną na nich nawet gatunki rzadkie i cenne, jak 
np. szczeć pospolita oraz orlik pospolity. Sadzone na 
trawnikach drzewa i krzewy ozdobne często są obce-
go pochodzenia, ale wystarczająco dobrze zaaklima-
tyzowane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 8. Nieskoszona ruń  trawnikowa przy al. Armii 
Krajowej. Fot. J. Kostuch 

Fot. 9. Szczeć pospolita w nieskoszonej runi  
trawnikowej. Fot. J. Kostuch 

Fot. 10. Liście orlika pospolitego na trawniku  
przydrożnym. Fot. J. Kostuch 
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Wprowadzenie
 

 Południowo–zachodnia część Krakowa, w tym ob-
szar obejmujący Kostrze i Pychowice, to tereny gdzie 
znajdują się malownicze łąki, w otoczeniu wapiennych 
wzgórz porośniętych lasami. Bliskość Wisły sprawiła, 
że naturalnie rozwijają się tutaj rozległe kompleksy 
łąkowe. Dzięki specyficznym uwarunkowaniom hy-
drologicznym od wieków występowały tam unikatowe 
zbiorowiska łąkowe, określane jako zmienno-
wilgotne, co wynikało ze zmiennego poziomu wód 
gruntowych. Na wiosnę są one silnie podtopione, na-
tomiast w lecie poziom wody gruntowej spada zwykle 
do ponad metra, a na jesieni łąki te często są ponow-
nie zalewane. Stąd też, powinny być koszone raz  
w roku późnym latem, a ze względu na małe wartości 
gospodarcze siano przeznacza się na ściółkę. Łąki tego 
typu, zaliczane do związku Molinion caerulae, są nie-
zwykle interesujące pod względem florystycznym. Są 
to tzw. łąki trzęślicowe, których cechą charaktery-
styczną jest duża ilość gatunków bylin, natomiast 
niewielka traw, gdzie gatunkiem dominującym jest 
trzęślica modra (Molinia caerulea), oryginalna trawa  
o małej wartości paszowej. W ujęciu fitosocjologicz-
nym związek ten posiada wiele gatunków charaktery-
stycznych, które uważa się obecnie za stosunkowo 
rzadkie w skali kraju, przez to niektóre są objęte 
ochroną ścisłą lub zostały uznane za zagrożone. 
Obecnie w obliczu nasilonej antropopresji, a także 
zaprzestania użytkowania tego typu zbiorowisk łąko-
wych, zagrożenie staje się coraz większe. Przyczyniło 
się do tego między innymi zagospodarowanie części 
powierzchni zajmowanej przez łąki i przeznaczenie 
tego terenu pod zabudowę, jako że powstał tam kam-
pus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również lokalizacja 
niedaleko centrum Krakowa, wskazuje na rosnące po-
trzeby rozwoju infrastruktury miejskiej, w postaci bu-
dowy dróg czy też nowych osiedli mieszkalnych, a co 
za tym idzie jest wzrastające zapotrzebowanie na zie-
mię, która do tej pory porośnięta była półnaturalnymi 
zbiorowiskami roślinnymi. Obecnie także istotnym 
czynnikiem umożliwiającym podjęcie budownictwa 
mieszkaniowego było obniżenie się na tym terenie 
wód gruntowych.  
  

 
 Interesującym jest fakt, że część tego obszaru znaj-
duje się na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego, a także została objęta programem 
ochrony siedlisk Natura 2000. To radykalnie po-
wstrzymało dalsze procesy urbanizacyjne, jednakże 
wielkość terenów zajmowanych przez takie zbiorowi-
ska łąkowe już wcześniej uległa znacznemu uszczu-
pleniu. Objęcie siecią Natura 2000 stało się też odpo-
wiedzią na narastający problem porzucania rolniczego 
użytkowania tych zbiorowisk łąkowych, ze względów 
ekonomicznych, co skutkowało rozprzestrzenianiem 
się gatunków ekspansywnych, jak trzcina pospolita 
(Phragmites australis) czy nawłoć późna (Solidago 
gigantea), a także zarastaniem przez roślinność krze-
wiastą. Stało się tak, ponieważ na tym terenie niemal 
całkiem zanikły drobne gospodarstwa rolne, przez co 
znacznie zmniejszyło się zainteresowanie użytkowa-
nia terenów zajętych przez łąki. Sprawia to, że stopień 
zagrożenia gatunków charakterystycznych dla tego 
związku jest wysoki, gdyż są one łatwo wypierane 
przez gatunki bardziej inwazyjne. Zaburzanie siedlisk 
prowadzi ponadto do istotnych zmian w składzie ga-
tunkowym, zmniejszenia się bioróżnorodności, a tak-
że zmiany w strukturze gatunków dominujących. 
Wydaje się także, że obecnie w tym jak również w in-
nych zbiorowiskach roślinnych, wiele gatunków rzad-
kich to rośliny efektownie wyglądające, dlatego też 
często zrywane na bukiety, co stanowi dla nich dodat-
kowe zagrożenie. 

 

Teren i zakres badań
 

Badania na terenie Kostrza i Pychowic objęły anali-
zę różnorodności florystycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych na 
obszarze, gdzie rozpościerają się zmienno-wilgotne 
łąki ze związku Molinion caerulae. Badania terenowe 
prowadzone były w wybranych miejscach, na niewiel-
kim obszarze, wynoszącym zaledwie około 3 ha, jako 
że są to tereny miejskie, a zbiorowiska łąkowe ograni-
czone są tutaj przez rozrost zabudowy miejskiej. Na 
terenie Kostrza badania objęły okolice ul. Tynieckiej 
 i Winnickiej gdzie rozpościerają się kompleksy łąko-
we. W Pychowicach analizowano łąki znajdujące się  
w sąsiedztwie kampusu UJ. 
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Tabela 1. Oryginalne gatunki łąkowe terenu Kostrza i Pychowic 

 
Analiza florystyczna przeprowadzona w czerwcu  

i w lipcu 2012 r., polegała na wykonaniu 35 zdjęć fito-
socjologicznych metodą Braun–Blanquet’a [Szafer  
i in. 1977]. Celem badań było oszacowanie ogólnej 
liczby gatunków i rodzin botanicznych budujących 
te zbiorowiska łąkowe, a także procent występowa-
nia w nich gatunków objętych ochroną i innych ga-
tunków rzadkich. Gatunki chronione podane zostały 
za opracowaniem Mirka i Piękoś–Mirkowej [2003], 
natomiast zagrożone za Mirek i in. [2006]. Nomen-
klatura gatunków podana została według Mirka i in. 
[2002]. Gatunki charakterystyczne dla Molinion cae-
rulae zostały wymienione za Matuszkiewiczem 
[2002]. 

 

Wyniki inwentaryzacji florystycznej
 

W badanym terenie oznaczono 165 gatunków ro-
ślin naczyniowych, należących do 38 rodzin bota-
nicznych. 

 
Należało do nich 5 gatunków objętych 
ochroną ścisłą i 16 innych uważanych za 
rzadkie lub niezbyt częste, a przez to szcze-
gólnie cenne, z czego wybrane gatunki zo-
stały zestawione w tabeli 1.  
 Najbogatszy w gatunki objęte ochroną, za-
grożone i rzadkie był kompleks łąkowy znaj-
dujący się na terenie Kostrza, w pobliżu ul. 
Tynieckiej, gdzie na powierzchni około 80 
arów zanotowano występowanie 8 gatunków 

rzadkich, w tym 3 chronionych: goździk pysz-
ny (Dianthus superbus), goryczka wąskolistna 
(Gentiana pneumonanthe) i  mieczyk dachów-

kowaty (Gladiolus imbricatus). Pomimo, iż było to zbio-
rowisko o najmniejszej liczbie gatunków ogółem,  
w stosunku do pozostałych analizowanych płatów, 
najwięcej było tutaj gatunków charakterystycznych dla 
związku Molinion caerulae, które obecnie są uważane 
za ustępujące na terenie Polski. W kompleksach łąko-
wych rozpościerających się wzdłuż ul. Winnickiej 
stwierdzono także występowanie kosaćca syberyjskiego 
(Iris sibirica) i ponownie mieczyka dachówkowatego. 
W Pychowicach, na niewielkim terenie, sąsiadującym  
z Kampusem UJ zachowały się jeszcze fragmenty łąk 
trzęślicowych, mocno już przekształcone, ze względu 
na zaprzestanie ich rolniczego użytkowania. Z gatun-
ków charakterystycznych nadal napotkać tam można 
rutewkę wąskolistną (Thalictrum lucidum), omana 
wierzbolistnego (Inula salicina) czy bukwicę zwyczajną 
(Betonica officinalis). Ogólnie dla całości terenu badań 
zanotowano stosunkowo wysoki odsetek gatunków 
rzadkich lub niezbyt częstych, wynoszący 12,1% (ryc. 1). 
 
 
 

Nazwa gatunku 
Gatunek  

chroniony 

Gatunek  
zagrożony 
(kategorie  

zagrożenia) 

Gatunek 
niezbyt 
częsty 

Gatunek charakte-
rystyczny dla  

Molinion caerulae 

1. Bukwica zwyczajna  (Betonica officinalis) - - + + 

2. Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) Ch - + - 

3. Goździk pyszny (Dianthus superbus) Ch V + + 

4. 
Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonan-
the) 

Ch V + + 

5. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) Ch - + + 

6. Oman wierzbolistny (Inula salicina) - - + + 

7. Kosaciec syberyjski  (Iris sibirica) Ch V + + 

8. Sierpik barwierski (Serratula tinctoria) - - + - 

9. Czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis) - - + + 

10. Rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum) - - + + 

11. Ostrożeń siwy (Cirsium canum) - - + - 

Oznaczenia do tabeli: „Ch” - gatunek chroniony, „V” -gatunek zagrożony, „+" - gatunek rzadki a także charakterystyczny dla związku 
Molinion caerulae, "-" -brak przynależności do danej kategorii. 
Źródło: opracowanie własne 

Mapa 1. Obszar badań terenowych.  
Źródło: opracowanie na podstawie Google Maps 
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Ryc. 1. Udział gatunków chronionych i rzadkich we  
florze terenu badań 

gatunki 

chronione
3%

inne 
gatunki 
rzadkie

4%

pozostałe 

gatunki
93%

Źródło: opracowane własne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opis rzadkich gatunków analizowanego terenu
 

Goździk pyszny Dianthus superbus (fot. 1) - jest to 
gatunek charakterystyczny dla zespołu Molinietum 
caerulae i na badanym terenie można go odnaleźć  
w fitocenozach tego typu. Został on zaobserwowany  
w niewielkich ilościach na terenie Kostrza, w kom-
pleksie łąkowym położonym niedaleko ul. Tynieckiej. 
Gatunek ten, należący do rodziny goździkowatych 
(Caryophyllaceae), jest jednym z najpiękniejszych 
przedstawicieli rodzaju goździk i jest on objęty na te-
renie Polski ochroną ścisłą. O jego ozdobnym charak-
terze świadczą bardzo charakterystyczne kwiaty, w 
kolorze bladoróżowym, mocno postrzępione i sporych 
rozmiarów – o średnicy do 6 cm. Jego zagrożenie wy-
nika w głównej mierze ze zmiany tradycyjnego sposo-
bu gospodarowania na łąkach, a także osuszania tere-
nów wilgotnych i zamiany łąk na pola. 

Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus 
(fot. 2) – jest to gatunek o zasięgu eurosyberyjskim, 
występujący od wysp japońskich aż do Płw. Iberyj-
skiego. W Europie występuje głównie w części pół-
nocno – wschodniej i środkowej. Na terenie naszego 
kraju przebiega jego północna granica występowa-
nia, należy do rodziny kosaćcowatych (Iridaceae).  

W Polsce takson ten jest spotykany w rozprosze-
niu na terenie całego kraju. W Karpatach występuje 
w zbiorowisku Gladiolo-Agrostietum, wchodząc tam 
w skład najważniejszego zbiorowiska łąk kośnych. 
Zaliczany jest do gatunków niegórskich, lecz w gó-
rach osiąga on piętro regla górnego. Występuje 
również w pasie wyżyn południowych i jest lokalnie 
związany z łąkami zmienno - wilgotnymi. Nazwa 
rodzajowa pochodzi od łacińskiego gladius - czyli 
miecz, a gladiolus to zdrobnienie i nawiązuje ona 
do charakterystycznego kształtu liści. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe 
(fot. 3) – jest to gatunek o zasięgu eurosyberyj-
skim. Jego zwarty zasięg obejmuje Europę,  
z wyjątkiem północnej Fenoskandii oraz za-
chodnią Azję. Kwiaty są dzwonkowate, o dłu-
gości do 5 cm, ustawione po 1- 3 w kątach naj-
wyższych liści i na szczycie łodygi. Należy do 
gatunków zanikających na obszarze całego 
kraju, z powodu osuszanie wilgotnych łąk. Jest 
to roślina lecznicza, w medycynie ludowej była 
stosowana przy leczeniu chorób płuc, na co 
wskazuje nazwa gatunkowa (gr. pneumon - płu-
co). Należy do rodziny goryczkowatych (Gen-
tianaceae), której wszyscy przedstawiciele są 
objęci ochroną gatunkową na obszarze Polski.  

Wykazuje dosyć wysoki stopień wierności 
do zespołu Molinietum caeruleae. Na terenie 
badań została zaobserwowana w Kostrzu,  
w pobliżu ul. Tynieckiej. 

 
 

Fot. 1. Goździk pyszny. Fot. K. Musiał 

Fot. 2. Mieczyk dachówkowaty. Fot. K. Musiał 
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Kosaciec syberyjski Iris sibirica (fot. 4) - roślina 
należąca do rodziny kosaćcowatych (Iridaceae), na 
terenie Polski ograniczona jest swoim zasięgiem 
wyłącznie do zespołu Molinietum caeruleae. Kwiaty 
z rodzaju Iris są okazałej wielkości i mają skompli-
kowaną budowę. Ze względu na ich piękno a nawet 
elegancję nazywane bywają "storczykami dla ubo-
gich", co jest niesłuszne ponieważ często ich barwy 
są bogatsze od barw storczyków. Gatunek objęty 
jest ochroną ścisłą i zagrożony, ze względu na in-
tensyfikację gospodarki łąkowej, przede wszystkim 
nawożenie i osuszanie łąk. Dużą rolę w zmniejsza-
niu się jego stanowisk odgrywa też zrywanie kwit-
nących roślin dla celów dekoracyjnych.  

Na terenie badań gatunek ten porasta obszary łą-
kowe zlokalizowane wzdłuż ul. Winnickiej, wystę-
puje on tam w dosyć dużych skupieniach liczących 
do około kilkudziesięciu osobników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bukwica zwyczajna Betonica officinalis (fot. 5) - 
gatunek należący do rodziny jasnotowatych (La-
miaceae), był dawniej uważany za roślinę o właści-
wościach magicznych, której działanie polegało na 
„oddalaniu czarów od domu obok którego była po-
sadzona”. Była także "stróżem ludzkich dusz", a jej 
wywar, wypity na czczo, chronił od upicia się, ale 
także ułatwiał poród i spajał złamane kości. Tak ro-
ślina opisana została w XIX wiecznym dziele "Ziel-
nik czarodziejski to jest zbiór przesądów o rośli-
nach". Obecnie bukwica nadal uważana jest za ro-

ślinę leczniczą, jednakże znacząco zmieniło 
się jej zastosowanie. Używa się jej ziela, któ-
re ma działanie ściągające, dezynfekujące, 
uspokajające, również pomocne przy lecze-
niu chorób dróg oddechowych, zapalenia 
pęcherza i dróg moczowych. Jest dosyć czę-
stym gatunkiem na łąkach zmienno-
wilgotnych. Na terenie Kostrza i Pychowic 
zanotowana została w większości analizowa-
nych płatów roślinności łąkowej.  
Sierpik barwierski Serratula tinctoria (fot. 
6) - to gatunek charakterystyczny zmienno-
wilgotnych łąk, ale występujący także w za-
roślach i widnych lasach. Należy do rodziny 
astrowatych (Asteraceae) i na terenie nasze-
go kraju jest jednym z dwóch gatunków na-
leżących do rodzaju Serratula. Posiada on 
małe i liczne koszyczki kwiatowe, które ze-
brane są w luźną wiechę na szczycie łodygi.  

Fot. 3. Goryczka wąskolistna. Fot. K. Musiał 

Fot. 4. Kosaciec syberyjski. Fot. K. Musiał 

Fot. 5. Bukwica wąskolistna.  
Fot. www.atlas-roslin.pl 
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Zakład Łąkarstwa – doktorantka 

 Nazwa gatunkowa - barwierski, wskazuje na jego 
użycie do farbowania tkanin. Z jego korzenia otrzymuje 
się żółty barwnik, który dawniej służył do farbowania 
wełny. W Polsce występuje głównie na południu kraju. 
Na terenie badań roślina spotykana zarówno na obsza-
rze Kostrza – tam w większych skupieniach, jak i Py-
chowic, gdzie występowała sporadycznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oman wierzbolistny (Inula salicina) – to jeden  
z siedmiu gatunków należących do rodzaju Inula we 
florze Polski, w obrębie rodziny astrowate (Asterace-
ae). Jego cechą charakterystyczną są koszyczki kwia-
towe w kolorze żółtym o średnicy do około 4 cm, któ-
re osadzone są pojedynczo na szczycie łodygi. Okres 
kwitnienia przypada na czas od czerwca do sierpnia. 
Jest typowym gatunkiem nienawożonych, okresowo 
wilgotnych łąk ze związku Molinion caerulae. Na tere-
nie badań zanotowano pojedyncze osobniki tego ga-
tunku jedynie w Pychowicach, niedaleko Kampusu UJ. 

Czarcikęs łąkowy Succisa pratensis (fot. 7) - gatu-
nek należący do rodziny szczeciowatych (Dipsacace-
ae), we florze krajowej jest jedynym przedstawicielem 
rodzaju Succisa. Jest to roślina lecznicza, której kłącze 
zawiera saponiny, garbniki i alkaloidy. W zielarstwie 
znana od dawna, stąd pochodzi legenda, jako by dia-
beł chciał pozbawić ludzkość tej cennej rośliny i dlate-
go podgryzł jego korzenie. Dlatego też jej nazwy ro-
dzajowe są identyczne w kilku językach europejskich. 
Na terenie badań gatunek ten zaobserwowany był  
w Kostrzu, w pobliżu ul. Tynieckiej. 

 

Podsumowanie
 

Pomimo niewielkiego wyznaczonego obszaru ba-
dań, wynoszącego zaledwie około 3 ha, analizowany 
teren należy określić jako bogaty i cenny florystycz-
nie, z dużą ogólną liczbą gatunków roślin naczy-
niowych, a także z wielością rodzin botanicznych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Występują tutaj rzadkie, zagrożone i chronione ga-
tunki roślin naczyniowych, które stanowią prawdziwą 
ozdobę krajobrazu terenu miejskiego. Zachowanie ich, 
jak również całych kompleksów łąkowych wydaje się 
niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony terenów 
cennych przyrodniczo. Wiedza o potrzebie ochrony 
przyrody ożywionej, a także nieożywionej powinna 
stanowić część świadomości kulturowej mieszkańców 
Krakowa. Często to właśnie oni mają większy wpływ 
na swoje otoczenie, zarówno pozytywny jak i nega-
tywny, niż narzucane odgórnie ustawy o ochronie sie-
dlisk, np. na części tego terenu usankcjonowane  
w formie Natury 2000. 
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Fot. 6. Sierpnik barwierski. Fot. K. Musiał 

Fot. 7. Czarcikęs łąkowy. Fot. K. Musiał 
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Barwy jesieni 
 

 
 
Jesień jest w naszych warunkach klimatycznych 

taką porą roku, w której zdecydowana większość ro-
ślin i zwierząt przygotowuje się do okresu zimowego. 
Ptaki wędrowne odlatują do ciepłych krajów, bo tu 
brak pożywienia uniemożliwiałyby im przetrwanie. 
Natomiast te, które pozostają, zbliżają się do siedlisk 
ludzkich, gdzie będą mogły znaleźć pożywienie. Inne 
zwierzęta zmieniają swe owłosienie na cieplejsze, co 
pomoże im przetrwać niskie temperatury okresu zi-
mowego. Jeszcze inne schodzą do nor znajdujących 
się pod powierzchnią gleby, gdzie nagromadziły so-
bie zapasy pożywienia na czas zimy. Niektóre nato-
miast, żeby przetrwać tę niesprzyjającą porę, zapad-
ną nawet w długi sen zimowy. Wiele zwierząt,  
a szczególnie owady tak się zakamuflują, że w czasie 
zimy przestaną w ogóle być widoczne. Do zimy przy-
gotowują się również rośliny. Zazwyczaj wydają one 
nasiona, które ze względu na niewielką zawartość 
wody są odporne nawet na bardzo niskie temperatu-
ry poniżej zera. Liczne gatunki roślin swoje pączki 
odnawiające, z których na wiosnę wyrastają nowe 
pędy czy łodygi ma umieszczone tak nisko, że zosta-
ną one przykryte warstwą śniegu co ochroni je przed 
przemarznięciem. Niektóre pączki odnawiające, 
znajdują się nawet na podziemnych częściach roślin, 
co daje im całkowitą gwarancję przetrwania nawet 
najbardziej mroźnych zim. 

Bardzo ciekawe jest przygotowanie się do zimy li-
ściastych drzew i krzewów. Polega ono głównie na 
pozbyciu się liści. Zanim to jednak nastąpi, liście ule-
gają przebarwieniu. Jesienne kolory liści są bardzo 
piękne i mocno zróżnicowane kolorystycznie. Two-
rzą one szeroką gamę kolorów od seledynu po głębo-
ki brąz, w których najbardziej uwidaczniają się złoto 
i czerwień. Żeby się o tym przekonać wystarczy spoj-
rzeć na jakiekolwiek skupiska drzew i krzewów nie 
mówiąc już o lasach bukowych, występujących  
w naszych górach, które sprawiają niesamowity wi-
dok jakby ogarnięte były płomieniem. Rosnące  
w tych buczynach jodły o ciemno zielonym kolorze 
igliwia, przedziwnie pięknie kontrastują w tym czasie 
z czerwienią otaczających je buków, jeszcze wyraź-
niej uwidaczniając rosnące z nimi wyniosłe pirami-
dalne sylwety zielonych jodeł, które w innym okresie 
trudno jest dostrzec. Jakie wrażenia to wszystko 
sprawia, nie sposób jest wypowiedzieć, gdyż brak jest 
po prostu odpowiednich słów. Przeżywa się jednak te 
widoki bardzo głęboko, niezależnie od tego, kim kto 

jest. Dlatego w tereny, gdzie znajdują się lasy buko-
wo-jodłowe, przyjeżdżają w tym czasie ludzie z róż-
nych stron niekiedy nawet dość dalekich, żeby zoba-
czyć te cuda przyrody i doznać wrażeń, które na dłu-
go pozostawać będą w pamięci. 

Nieco inaczej, lecz również pięknie, wyglądają  
w okresie jesieni brzozy oraz wszelkie ich skupienia 
zwane brzezinami. Ich liście przebarwione na kolor 
złoty wyglądają w środowisku przyrodniczym jak 
pozłacane dekoracje. Kiedy się znajdzie człowiek  
w interiorze zagajników brzozowych to odnosi wra-
żenie, że jest w „El Dorado”, czyli złotej krainie, gdyż 
wszystkie liście, które są nad głową jak też pod sto-
pami, błyszczą złotym kolorem, a szczególnie gdy są 
oświecone promieniami słońca. Tego rodzaju złotej 
atmosfery, jaka występuje w brzozowych drzewosta-
nach nie spotyka się nigdzie indziej, chociaż zarów-
no lipy jak też klony, modrzewie, graby i topole 
przebarwiają swoje liście na złote kolory. Nie ma 
jednak w tych drzewostanach takiego blasku, jaki 
jest w jesieni w brzezinach. Być może ma też na to 
wpływ dłuższe utrzymywanie się liści na drzewach 
brzóz niż na innych wymienionych powyżej drze-
wach. Nie bez znaczenia jest także większe albedo, 
czyli odbicie światła słonecznego od liści, które  
u brzóz są drobne i przesiewają światło niczym sito. 
W każdym bądź razie nigdzie to tak uroczo nie wy-
gląda jak w zagajnikach brzozowych, gdzie złotym 
blaskiem lśni cała atmosfera interioru leśnego, a bia-
łe pnie brzóz jeszcze to podkreślają, nadając całości 
wysublimowany wygląd. Z krzewów pięknie prze-
barwia się berberys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Liście dębu czerwonego. Fot. R. Kostuch 
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Inżynierii Środowiska 

Bardzo pięknie przebarwiają się w okresie jesieni li-
ście dębu czerwonego (Quercus rubra), który nie jest 
naszym drzewem rodzimym, ale pochodzącym  
z Ameryki Północnej. Ze względu jednak na cenne 
walory techniczne drewna oraz szybki wzrost, dąb ten 
jest w naszych warunkach dość często wprowadzany. 
Nawet już się samoistnie u nas odnawia i ma dużą od-
porność na choroby i szkodniki. Przez cały sezon we-
getacyjny bardzo ładnie wygląda, a w okresie jesieni 
jest najpiękniejszy, gdyż jego liście stają się intensyw-
nie purpurowo-czerwone. Ich kolory są tak piękne, że 
aż nieprawdopodobne. Wydaje się, że nie są natural-
ne, ale wymalowane przez najlepszych impresjoni-
stycznych malarzy. Tam gdzie rośnie, tak przykuwa 
ludzką uwagę, że trudno oderwać od niego wzrok.  
W drzewostanach nawet dębowych, złożonych z na-
szych dębów rodzimych, których liście w okresie je-
sieni brązowieją, wyraźnie się odróżnia. Patrzenie na 
to wspaniałe drzewo, a szczególnie w okresie jesieni, 
kiedy jego liście są przebarwione to prawdziwa przy-
jemność, wynikająca z doznań estetycznych. Będąc w 
USA w stanie Missouri, gdzie występują rozległe dą-
browy utworzone przez omawiany gatunek, kiedy na-
deszła jesień nie mogłem się napatrzeć na zmieniający 
się ich wygląd. Drzewostany te w okresie października 
z dnia na dzień stawały się coraz bardziej czerwone, 
żeby na przełomie października i listopada osiągnąć 
pełną krasę, która utrzymywała się prawie do grudnia. 
W słoneczne dni widok tych purpurowo-czerwonych 
lasów dębowych, wydawał się jakby nieziemski ale 
baśniowy. Po prostu uwierzyć było trudno, że to jest 
rzeczywistość przyrodnicza naszego globu. Doznania 
były tak silne, że nawet we śnie nie można było o nich 
zapomnieć, bo stale ich widok tkwił w sennych mira-
żach. U nas dęby czerwone nie tworzą wielkoobsza-
rowych zwartych drzewostanów, a więc skala ich este-
tycznych oddziaływań i wynikających z nich doznań 
jest proporcjonalnie mniejsza , chociaż w porównaniu 
z wieloma innymi drzewami są one wprost niezwykłe. 
Dlatego u nas sadzone są głównie w celach dekoracyj-
nych w parkach, zieleńcach, przydomowych ogród-
kach itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innym drzewem o pięknie przebarwiających się w 
okresie jesieni okazałych pierzastych liściach jest 
sumak octowiec (Rhus typhina). Pochodzi z Ameryki 
Północnej, gdzie tworzy zazwyczaj dość gęste pod-
szycie lasów mieszanych. Jest to niewielkie drzewo, 
rzadko dorastające do 5 m wysokości o dość bujnej, 
gęsto ulistnionej koronie. Oprócz dużych, pierza-
stych liści tworzy też liczne kwiatostany stożkowate-
go kształtu, przypominające czerwone szyszki. Przez 
całe lato są one ozdobą drzewa. Swym wyglądem 
przypominają wystające z korony kandelabry. Sumak 
octowiec należy niezaprzeczalnie do roślin ozdob-
nych, ale najpiękniej wyglądają jego liście, kiedy 
przebarwiają się w okresie jesieni. Następuje to stop-
niowo już od początku września kiedy noce stają się 
chłodniejsze, chociaż w dzień nadal nieźle słońce 
grzeje. Początkowo zielony kolor liści sumaka, prze-
chodzi w lekko złotawy z tym, że w pobliżu nerwów 
liściowych uwidaczniają się seledynowe smugi, które 
pozostają nawet wtedy, kiedy liść przebarwia się na 
czerwono. Dopiero pod koniec października cały liść 
staje się krwisto-czerwony i taki pozostaje, aż do cza-
su opadania. Przez cały okres trwania przebarwiania 
się, liście sumaka octowca są niesamowicie piękne co 
potęgują dodatkowo ich wielkie rozmiary. Z tych 
właśnie powodów sumak octowiec jest cenionym 
drzewem dekoracyjnym, spotykanym stosunkowo 
często na terenie całego kraju, szczególnie w przy-
domowych ogródkach. 

Niezwykle piękne są w okresie jesieni liście wino-
bluszczu pięciolistkowego (Parthenocissus quinqu-
efolia). Jest to okazała roślina pnączowa o dużych 
dłoniastych liściach, które już pod koniec lata zaczy-
nają się przebarwiać, a w jesieni ich kolor staje się 
intensywnie amarantowo-czerwony o niesamowitym 
wprost wyglądzie. Porośnięte winobluszczem mury, 
płoty, drzewa oraz pergole i altany, wyglądają wów-
czas niezwykle pięknie, a szczególnie wtedy, gdy są 
oświetlone słońcem, które odbija się od nich niczym 
światło reflektorów samochodowych od przydroż-
nych światełek odblaskowych. 

Roślin, które ubarwiają nam pięknymi kolorami 
dni jesienne jest niewątpliwie znacznie więcej. Wy-
starczy tylko spojrzeć wokół siebie, żeby się przeko-
nać z jaką mozaiką kolorów mamy do czynienia. 
Wydaje się, że przyroda chce nam w ten sposób 
skompensować coraz krótsze dni oraz chłodniejsze 
noce. Za to właśnie powinniśmy być jej wdzięczni, że 
możemy nacieszyć się jej wspaniałymi barwami jakie 
mają w tym czasie rośliny. 

 
 
 
 
 
 

 
  Fot. 2. Drzewa zrzucające liście w lesie. Fot. E. Kostuch 
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Tabela 1. Polecane odmiany jabłoni do sadu przydomowego – odmiany odporne parcha i mało podatne na inne 
choroby 

 
 
Józef Rusnak 
 

Odmiany jabłoni i grusz do ogrodów  

i sadów przydomowych 
 

 
Planując założenie sadu przydomowego pierwszą 

czynnością jaką powinniśmy poczynić jest odpo-
wiednie przygotowanie pola. Należy więc uregulować 
kwasowość gleby – drzewa owocowe wymagają gleb 
o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.  
W związku z tym może okazać się, ze ziemię trzeba 
zwapnować. Warto tez wiedzieć jaka jest zasobność 
gleby w podstawowe składniki pokarmowe, aby móc 
dopasować nawożenie do jej zasobności. Pole, gdzie 
będzie rósł sad powinno się wzbogacić w materię 
organiczną. Najlepszym nawozem organicznym (na-
turalnym) jest obornik – 30 t/ha. Przed wysadzeniem 
drzew konieczne jest także zniszczenie chwastów, 
zwłaszcza trwałych (perz, ostrożenie i inne). Teren 
pod nasadzenia powinien być wyrównany i oczysz-
czony z kamieni, by nie utrudniały one pracy w sa-
dzie. Bardzo ważne jest ogrodzenie przyszłego sadu 
przed zwierzyną dziką, żeby nie ogryzała nam drze-
wek w sadzie. Najlepsza na ogrodzenie jest metalowa 
siatka umocowana na betonowych lub metalowych 
słupkach.  

 
 

Następnym krokiem, który będzie miał bardzo 
duże znaczenie w przyszłym owocującym już sadzie, 
jest właściwy dobór odmian. Trzeba, bowiem wie-
dzieć, że nawet najlepsze drzewo w sadzie złej od-
miany jest nic niewarte. Do sadów przydomowych 
wybór odmian zależy od indywidualnych upodobań 
rolnika. Przy ich określaniu należy głównie uwzględ-
nić uwarunkowania siedliskowe terenu, aby wybrany 
zestaw odmian mógł dobrze przystosować się istnie-
jących warunków. Wybór wcale nie jest łatwy. Przy 
wyborze odmiany należy wziąć pod uwagę regular-
ność owocowania drzew, sposób zagospodarowania 
owoców, ich wartość dietetyczną, atrakcyjność dla 
konsumentów oraz walory przechowalnicze. Ponad-
to z uwagi na ograniczone stosowanie środków che-
micznych, odmiany powinny charakteryzować się 
odpornością lub małą podatnością na choroby  
i szkodniki. Korzystanie ze środków chemicznych w 
tego typu sadzie musi być ograniczone ze względu 
na bliskie sąsiedztwo ludzi i zwierząt.  
 
 
 

Odmiana 
Termin  
zbioru 

Siła  
wzrostu 

Owoc Podatność na 
Wytrzymałość 

na mróz masa  
w [g] 

barwa  
rumieńca 

mączniak 
zaraza 

ogniowa 

Early Freegold 2 poł. VIII średnia 160-250 różowy mała średnia duża 

Sawa ½ IX duża 150-270 karminowy średnia średnia duża 

Free Redstar 2 poł. IX duża 140-220 
ciemno 

karminowy 
mała mała duża 

Freedom ½ IX średnia 140-200 
karminowo 
czerwony 

mała średnia duża 

Rajka 2 poł. IX średnia 180-220 
ceglasto 

czerwony 
mała mała niewiadoma 

Melfree 2 poł. IX średnia 140-230 czerwony mała średnia średnia 

Ecolette koniec IX duża 120-150 
ciemno 

czerwony 
duża niewiadoma niewiadoma 

Rubinola 2 poł. IX duża 160-190 czerwony mała mała niewiadoma 

Ariwa IX/X średnia 170-180 
pomarańcz. 

czerwony 
mała niewiadoma niewiadoma 

Topaz 1 poł. X średnia 190-220 
pomarańcz. 
karminowy 

mała duża niewiadoma 

Enterprise ½ X 
średnia/ 

duża 
180-220 

ciemno 
czerwony 

średnia 
mała/ 

średnia 
duża 
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Tabela 2. Polecane odmiany jabłoni do sadu przydomowego – odmiany tradycyjne 

Tabela 3. Stare odmiany jabłoni o małej podatności na choroby 

 
Gatunkiem, który na pewno powinien znaleźć się 

w każdym sadzie i zajmować w nasadzeniach naj-
większy udział, jest jabłoń. W przypadku tego ga-
tunku jak i pozostałych, wybór odmiany ma bardzo 
duże znaczenie. Oprócz wysokich walorów jakościo-
wych owoców (smak, wygląd), do nasadzeń należy 
 
 

 
dobierać odmiany odporniejsze na najważniejsze 
choroby (parch, mączniak, zaraza ogniowa) oraz 
bardziej wytrzymałe na mróz.  

Niektóre odmiany jabłoni charakteryzują się 
przemiennością owocowania, czyli owocują co drugi 
rok. W przypadku wielu odmian coroczne owocowa- 

 
 

Odmiana 
Termin  
zbioru 

Siła  
wzrostu 

Owoc Podatność na 
Wytrzyma-

łość na mróz masa  
w [g] 

barwa  
rumieńca 

parch 
mącz-
niak 

zaraza 
ogniowa 

Piros VII/VIII 
średnia/ 

mała 
110-160 

jaskrawo 
czerwony 

mała mała b. duża średnia 

Julia 1 poł. VIII średnia 120-160 czerwony mała mała mała duża 

James Grieve 1 poł.VIII średnia 150-270 
czerwono 

pomarańcz. 
mała mała b. duża średnia 

Katja 1 poł. VIII średnia 95-151 szkarłatny mała 
mała/ 

średnia 
niewia-
doma 

duża 

Jester ½ IX średnia 130-200 szkarłatny mała mała 
niewia-
doma 

duża 

Gala i mutanty 
1 lub 

2 poł. IX 
średnia 160-170 

pomarańcz. 
czerwony 

średnia mała średnia średnia 

Šampion i mu-
tanty 

IX średnia 180-210 
karminowo 
czerwony 

mała mała duża mała 

Elise 2 poł. IX slaby ok. 200 
ciemno 

czerwony 
mała mała średnia średnia 

Boskoop 
i mutanty 

koniec IX b. duża 180-260 czerwony mała mała mała mała 

Ligol IX/X średnia 180-250 karminowy 
mała/ 

średnia 
mała duża 

średnia/ 
duża 

Ligolina IX/X średnia 170-210 
czerwono 

różowy 
średnia mała duża średnia/duża 

Pinova IX/X średnia 170-180 
pomarańcz. 

czerwony 
mała mała duża średnia 

Odmiana 
Termin  
zbioru 

Siła  
wzrostu 

Owoc Podatność na Wytrzyma-
łość na 
mróz 

masa  
w [g] 

barwa  
rumieńca 

parch 
mącz-
niak 

zaraza 
ogniowa 

Oliwka Żółta 
(Papierówka) 

½ VII średnia 100-120 brak mała mała duża duża 

Ananas Berże-
niecki 

½ VIII b. duża 120-180 
miedziano 
brązowy 

mała mała 
niewia-
doma 

b. duża 

Grafsztynek VIII/IX duża 160-180 
purpurowo 
karminowy 

mała mała mała b. duża 

Antonówka 
Zwykła 

1 dek. IX duża 180-210 brak mała mała b. duża b. duża 

Kantówka 
Gdańska 

½ IX duża 100-160 karminowy mała mała 
niewia-
doma 

b. duża 

Kosztela ½ IX b. duża 120-160 brak mała mała 
niewia-
doma 

b. duża 

Książę Albrecht 
Pruski 

½ IX średnia 80-140 
ciemno 

karminowy 
mała mała 

niewia-
doma 

duża 

Wealthy IX/X średnia 170-180 
karminowo 
purpurowy 

średnia mała duża b. duża 

Malinowa Ober-
landzka 

2 poł. IX średnia 160-180 
brudno kar-

minowy 
średnia mała 

niewia-
doma 

średnia 

Cesarz Wilhelm 2 poł. IX b. duża 160-200 czerwony mała mała 
niewia-
doma 

duża 

Królowa Renet 2 poł. IX średnia 100-150 pomarańcz.  mała mała mała mała 
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Tabela 4. Charakterystyka odmian grusz polecanych do sadu przydomowego (odmiany stare) 

Tabela 5. Charakterystyka odmian grusz polecanych do sadu przydomowego (odmiany nowe) 

 
nie można uzyskać stosując przerzedzanie zawiąz-
ków lub kwiatów. Odmiany z dużą skłonnością do 
przemiennego owocowania powinny stanowić nie-
wielki procent w nasadzeniach. Odmian jabłoni jest 
bardzo dużo. W zamieszczonych tabelach (tabela 1, 2 
i 3) wymienione są odmiany przydatne do sadzenia w 
sadach przydomowych. 
 
 

  
 Grusza ma większe wymagania niż jabłoń. Jest ga-
tunkiem ciepłolubnym i lepiej czuje się na glebach 
żyznych. Grusze później wchodzą w owocowanie niż 
jabłonie i później osiągają pełnię owocowania, nawet 
szczepione na  podkładkach  karłowych.  Gruszki  są  

 
mniej trwałe niż jabłka, ale dość długo można je 
przechowywać. Drzewka gruszy mogą być produko- 
wane na gruszy dzikiej i pigwie, ale nie wszystkie 
odmiany dobrze rosną na pigwie.  
U grusz bardzo ważna jest odporność odmian na 
parcha i zarazę ogniową. Asortyment odmian grusz 
do uprawy w porównaniu z jabłoniami jest niewielki.  
 
 

 
Toteż katalog odmian, które można polecić do sa-
dów przydomowych jest bardziej ograniczony niż  
w przypadku jabłoni. Ale i tu można znaleźć odmia-
ny, które zaspokoją nasze gusta (charakterystykę 
grusz zawierają tabele 4 i 5). 

Odmiana 
Termin  
zbioru 

Siła  
wzrostu 

Owoc Zrastanie 
się w pi-

gwą 

Podatność na 
Wytrzyma-

łość na mróz masa  
w [g] 

barwa  
rumieńca 

parch 
zaraza 

ogniowa 
Lipcówka  
Kolorowa 

2 poł. VII duża 80-110 
czerwono 

pomarańcz. 
b. słabe b. mała 

niewia-
doma 

mała 

Żyfardka VII/VIII średnia 130-160 
różowo brą-

zowy 
b. słabe średnia 

niewia-
doma 

średnia 

Trewinka 2 dek. VIII średnia 120-140 czerwonawy b. słabe mała duża średnia 

Faworytka 
(Klapsa) 

2 poł. VIII duża 180-210 
jasnoczer-

wony 
słabe średnia duża średnia 

Bonkreta  
Williamsa 

1 poł. IX średnia 120-185 brak słabe średnia duża mała 

Bojniczanka 2 poł. IX mała 200-280 brak dobre średnia 
niewia-
doma 

b. duża 

Bera Hardego 1 poł. IX duża 200 brak b. dobre średnia 
niewia-
doma 

mała 

Konferencja 2 poł. IX średnia 130-180 brak b. dobre średnia duża średnia 

General Leclerc 2 poł. IX średnia 200-300 brak dobre średnia b. duża średnia 

Odmiana 
Termin  
zbioru 

Siła  
wzrostu 

Owoc Zrastanie 
się w pi-

gwą 

Podatność na 
Wytrzyma-

łość na mróz masa  
w [g] 

barwa  
rumieńca 

parch 
zaraza 

ogniowa 

Radana 1 dek. VIII 
śred-

nia/duża 
ok. 170 

ciemno 
karminowy 

b. słabe mała duża średnia 

Hortensja 2 poł. IX duża 220 czerwony 
niewiado-

me 
mała duża średnia 

Concorde 2 poł. IX średnia 130-190 brak b. dobre mała duża średnia 

Fertilia Delbard 
Delwilmor 

IX/X średnia 200-250 brak 
niewiado-

me 
średnia średnia niewiadoma 

Delbuena  
Peradel 

k. IX słaba 180-210 brak dobre mała duża niewiadoma 

Dicolor IX/X 
duża/ 

średnia 
130-170 

karminowo 
czerwony 

dobre mała nieznana niewiadoma 

Amfora IX/X średnia 200 
brak/ czer-

wony 
dobre średnia średnia niewiadoma 

Erika 1 dek. X 
śred-

nia/mała 
180-250 

brak/poma-
rańczowy 

b. dobre średnia duża mała 

Uta 1 poł. X mała 280 brązowy b. słabe odporna b. mała średnia 
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mgr inż. Józef Rusnak 
 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach  

Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów  
Jakościowych i Doświadczalnictwa 

 Przy wyborze odmian drzew owocowych należy 
pamiętać o zapylaczach, gdyż wiele odmian jest 
obcopylnych, i żeby doszło do zawiązania owoców, 
musi dojść do zapylenia kwiatów pyłkiem innej 
odmiany. Również nie każda odmiana może być za-
pylaczem. Są też odmiany częściowo samopłodne. 
One do owocowania nie wymagają zapylacza, ale 
zapylane obcym pyłkiem lepiej plonują. 
 Potrzebne informacje na temat zapylaczy można 
uzyskać przy zakupie drzewek w szkółkach lub  
w literaturze fachowej.  
 Praktycznie wystarczy posadzić 2-3 odmiany tego 
samego gatunku, aby mieć zapewnione zapylenie 
krzyżowe niezależnie od tego czy dana odmiana jest 
samo czy obcopylna. W przypadku jabłoni, jako za-
pylaczy można użyć dzikich lub ozdobnych jabłoni, 
sadząc je, np. na końcu sadu lub na jego obrzeżach. 
Przy zapylaniu roślin sadowniczych bardzo istotną 
rolę odgrywają owady zapylające, zwłaszcza pszczoły, 
zarówno hodowlane jak i dzikie. Dlatego trzeba  
o tym pamiętać i zadbać o ich obecność w sadzie.  
 Bezpośrednio przy zakupie drzewek należy zwrócić 
uwagę na jakość materiału szkółkarskiego. Jest 
ona jednym z głównych czynników wpływających na 
wzrost i owocowanie drzewek w sadzie. Jakość drze-
wek używanych do zakładania sadu, ocenia się m.in. 
liczbą pędów bocznych (syleptycznych). Ma ona 
istotny wpływ na szybkość wejścia drzewek w okres 
owocowania i wielkość uzyskiwanego plonu w pierw-
szych latach po posadzeniu. Najlepsze do tego celu 
są rozgałęzione drzewka 2-letnie lub 2-letnie z jed-
noroczna koronką, tzw. kneep-boom, a także dobrze 
wyrośnięte i rozgałęzione drzewka jednoroczne. 
Roczne drzewka mają niejednokrotnie kilka do kil-
kunastu rozgałęzień bocznych na odpowiedniej wy-
sokości i niewiele różnią się od drzewek dwuletnich, 
a są tańsze. Jednak pędy wyrastające z dwuletniego 
przewodnika lepiej owocują. Drzewka rozgałęzione 
owocują z reguły wcześniej i obficiej niż nierozgałę-
zione drzewka roczne, potocznie zwane okulantami. 
Za te pierwsze zapłacimy więcej niż za okulanty nie-
rozgałęzione, ale już w drugim roku po posadzeniu 
zbierzemy z nich spory plon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drzewka słabsze, bez rozgałęzień, zazwyczaj są to 
jednoroczne okulanty, zaczynają owocować o jeden 
lub dwa lata później. Wynika z tego, że na materiale 
szkółkarskim nie warto oszczędzać. To prawda, że 
poniesiemy wyższe koszty na zakup drzewek wyso-
kiej jakości, ale szybko się one zrekompensują, zbie-
rając w drugim roku. z drzewka ok.4 kg jabłek. Do-
brze jest kupować drzewka szczepione/ okulizowane 
na podkładkach wegetatywnych karłowych i półkar-
łowych, ponieważ w porównaniu z drzewkami uszla-
chetnianymi  na podkładkach generatywnych silnie 
rosnących szybciej wchodzą w owocowanie , a drze-
wa tworzą niewielkie korony.  
 Ważne jest również gdzie kupujemy materiał 
szkółkarski. Najlepiej jest nabywać drzewka z pew-
nego źródła, czyli w kwalifikowanej szkółce bezpo-
średnio u producenta, a nie od pośrednika na targo-
wisku, gdyż możemy narazić się na poważne straty 
finansowe spowodowane złą jakością nabytego towa-
ru. Przy zakupie drzewek u szkółkarza mamy gwa-
rancję, że materiał jest zdrowy i tożsamy odmiano-
wo. Otrzymujemy specyfikację, na której podana jest 
ilość i jakość materiału szkółkarskiego, jak również 
nr świadectwa kwalifikacji wystawionego przez Pań-
stwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(PIORIN). 
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Fot. 2. Owocująca jabłoń. Fot. A. Tworzyk  

Fot. 1. Kwitnące kwiaty jabłoni. Fot. A. Tworzyk  






	01
	02
	WiD nr 3-4 2012_17 05a
	03
	04

