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Szanowni Czytelnicy, 

Minęły 22 lata od utworzenia Małopolskiego Stowa-
rzyszenia Doradztwa Rolniczego i w związku z tym w 
bieżącym numerze kwartalnika „Wieś i Doradztwo” 
znajdą Państwo obszerny artykuł odwołujący się do 
wybranych dokonań Stowarzyszenia. Podkreślona zo-
stała w nim bardzo ważna w każdej działalności orga-
nizacji pozarządowej, współpraca MSDR z różnymi 
instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicz-
nymi. Przykładem takiej współpracy, szeroko omówio-
nej w artykule, jest współpraca MSDR ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Ziemi Horynieckiej, której owocem jest 
m.in. odnowiony park zdrojowy w Horyńcu-Zdroju na 
Roztoczu – dobro kultury, będące świadectwem myśli i 
wartości, do jakich przykładały szczególną wagę prze-
szłe pokolenia i pozostawiły w darze współczesnym 
mieszkańcom.  

Piękno przyrody, aczkolwiek odległej od Roztocza, pre-
zentuje artykuł o przyrodzie Islandii, wyspy Europy 
Północnej, niezwykłej pod względem przyrody ożywio-
nej i nieożywionej oraz interesującej historii. Wśród 
sektorów gospodarczych wyspy jest również rolnictwo. 
Istnieje tu 2500 gospodarstw o średniej powierzchni 600 
ha, zajmujących się głównie hodowlą owiec i bydła, a w 
produkcji roślinnej dominują niewielkie areały ziem-
niaków i jęczmienia.  

W bieżącym numerze WiD powracamy raz jeszcze do 
spółdzielczości wiejskiej. Tym razem artykuł o spół-
dzielczości w Chinach, gdzie tradycje tej formy gospo-
darowania sięgają początków XX wieku. Interesująca 
z europejskiego punktu widzenia jest struktura organi-
zacyjna chińskiej spółdzielczości, tworzone sieci spół-
dzielni (np. zaopatrzenia i zbytu, czy recyklingu), a 
także ich współpraca międzynarodowa. O współpracy, 
ale innej niż chińska, traktuje artykuł dotyczący do-
brych praktyk doradczych w Polsce, a także artykuł o 
współpracy w sieci AKIS na Półwyspie Iberyjskim. 

Ponadto polecamy artykuł o rolnictwie Izraela, w 
ogromnym stopniu uzależnionym od wody, nazywanej 
tam „niebieskim złotem”. Autor prezentuje w nim cie-
kawe rozwiązania technologiczne w procesach gospo-
darowania wodą konsumpcyjną i dostarczaną dla 
potrzeb gospodarczych, w tym szczególnie dla rolnic-
twa. W dziale Ekologia artykuł rozwijający maksymę 
„lipa z sosną lepiej rosną”.  

Zarząd i Rada MSDR 
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Wprowadzenie 

 
Minęło przeszło 20 lat od założenia Małopolskiego 
Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego (MSDR) w 
Krakowie, co skłania do wielu refleksji, ale w sposób 
szczególny do podsumowania efektów działalności na 
przestrzeni minionego okresu. Całościowe opracowa-
nie tych zagadnień składałoby się na kilkutomowe 
dzieło, które byłoby zbyt obszerne, gdyż MSDR wy-
znaczyło sobie w statucie rozległy obszar działalności, 
zarówno od strony formalnej jak też rozumienia swo-
jego posłannictwa w wymiarze społecznym. 

Wśród wielu publikowanych na bieżąco osiągnięć, 
w kalendarium działalności MSDR wpisują się trwale 
sprawdzone w praktyce więzi z różnymi instytucjami 
na świecie – w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, wie-
lu krajach Europy Zachodniej i Wschodniej, ale przede 
wszystkim w Polsce. W założeniu bowiem Stowarzy-
szenie ma służyć rozwojowi regionalnemu, ale w szer-
szym rozumieniu również ogólnokrajowemu i mię-
dzynarodowemu. Ścieżki, po których należało się po-
ruszać, aby osiągać cel, jakim jest szeroko rozumiane 
doradztwo, szczególnie w okresie transformacji sys-
temowej, wskazało samo życie. Stowarzyszenie bo-
wiem powstało na gruncie sprzeczności systemowych, 
kiedy jeden system dogasał, a nowy miał być wprowa-
dzany. Stawiano sobie wówczas pytania - jak tego do-
konać, jakie wybrać drogi, jak przeprowadzać eduka-
cję społeczeństwa, jak zmieniać mentalność produ-
centów, doradców, tworzyć systemy bankowe, spół-
dzielczość i inne organizacje o charakterze społeczno 
ekonomicznym. Wiele było emocji, dyskusji, zmagań, 
zmierzających do przekonania co jest konieczne, aby 
przejść z jednego systemu do drugiego. Te pierwsze 
zadania, z których MSDR chciało się wywiązać, reali-
zowane były na drodze budowania licznych kontak-
tów między instytucjami krajowymi i zagranicznymi. 

Opracowania dotyczące tych aspektów zostały dawno 
opublikowane i należą do powszechnie znanych w 
kraju i poza jego granicami, w związku z czym w ni-
niejszym opracowaniu nie będą analizowane zagad-
nienia o historycznym i fundamentalnym znaczeniu. 

Działalność edukacyjna, jak się okazało, nie ma 
końca, lecz musi trwać ciągle poszerzając obszar za-
angażowania o różne sfery życia społeczno-
gospodarczego, nie tylko związanego z produkcją rol-
niczą, ale z całym jego otoczeniem, tj. obszarami wiej-
skimi. Takich wyzwań, w ogromie nowych potrzeb 
społecznych, jest niezliczona ilość. Stąd też Stowarzy-
szenie podejmuje się rozwiązywania nowych proble-
mów, realizując różnorodne projekty szkoleniowe, 
które przynoszą efekty w postaci poprawy poziomu 
życia rodzin rolniczych, rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich oraz rozwoju kulturalnego.  

Działalnością Stowarzyszenia kierują osoby, dla 
których nowe wyzwania są życiową pasją, którzy swój 
profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie chcą pożyt-
kować dla wspólnego dobra, jakim jest dobro społecz-
ne. Czynnikiem drugim jest umiejętność pracy zespo-
łowej i podejmowania tematów do realizacji w krót-
kim i dłuższym horyzoncie czasowym. Po latach do-
świadczeń w tym zakresie wydaje się, że podejmowane 
przedsięwzięcia projektowe spełniają sukcesywnie za-
równo oczekiwania społeczne, jak też przynoszą satys-
fakcję liderom sterującym tymi projektami. Śmiało 
można zatem powiedzieć, że sukces zależy od ludzi, 
od ich zaangażowania, inicjatywy i konsekwencji w 
działaniu. Najlepszym na to dowodem jest obdarowa-
nie społecznym zaufaniem kolejno wybieranych osób 
kierujących Stowarzyszeniem w ramach Zarządu i Ra-
dy Stowarzyszenia, pełniącej rolę Rady Programowej. 
Należy przy tym zaznaczyć, że działalność Stowarzy-
szenia jest oparta o zasadę „non profit” i pewnie w tym 
upatrywać należy jego osiągnięć, które niestety nie-
jednokrotnie nie tylko nie są doceniane, ale spotykają 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 3(84)/2015 

 

3 WiD 

się z przejawami niskich uczuć, takich jak podejrzli-
wość, a nawet zawiść w odniesieniu do osób osiągają-
cych określone sukcesy. 

Poruszając tę kwestię na szerszym forum, pewien fi-
lozof powiedział: „...kto się zraża takimi formami kry-
tyki, ten nic nie osiągnie. Osiągnie wiele ten, który ma 
przekonanie, że jego działania przyniosą pożytek spo-
łeczny w czasie”. Tą też dewizą należy się kierować 
przy podejmowaniu i realizacji przedsięwzięć istot-
nych dla społecznego rozwoju. W tym właśnie tkwi 
siła MSDR, którego celem jest świadczenie usług do-
radczych i edukacyjnych na rzecz rozwoju społeczne-
go naszego kraju, jak też jednoczącej się Europy. 

Pisząc o założeniach związanych ogólnie z działal-
nością Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rol-
niczego nasuwa się myśl o okresach i efektach współ-
pracy z różnymi instytucjami. Na szczególne podkre-
ślenie zasługują te instytucje i osoby, we współpracy z 
którymi w efekcie transformacji systemowej osiągnię-
to wymierne efekty w zakresie: edukacji, promocji 
oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. W wielu re-
gionach naszego kraju, a szczególnie w pasie karpac-
kim pogranicza polsko-ukraińskiego, konieczne jest 
otoczenie tych terenów szczególną troską. W tym 
względzie MSDR ma również znaczące dokonania, 
osiągnięte dzięki zaangażowaniu wielu osób reprezen-
tujących Stowarzyszenie, znających potrzeby tych ob-
szarów obfitujących w unikalne obiekty kulturowe, 
wytworzone przez wielonarodową społeczność, która 
zamieszkiwała dawniej te tereny. 

Działalnością tą objęty został obszar Roztocza, 
szczególnie jego południowa część, które słynie za-
równo z bazy uzdrowiskowej, o wyjątkowych walo-
rach: klimatycznych, przyrodniczych, balneologicz-
nych (wody lecznicze, złoża borowinowe), jak też 
obiektów sakralnych, głównie obrządku wschodniego, 
które zrządzeniem losu i geopolitycznych rozwiązań 
zostały w dużej mierze zniszczone, a tym, które prze-
trwały do dziś grozi często zagłada. Na to właśnie do-
bro narodowe zwróciły uwagę osoby z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, zajmujące się problematyką 
pogranicza wschodniego, które po głębokim rozpo-
znaniu rangi problemu, na przełomie lat 90. XX wieku 
podjęły współpracę z jedynym działającym na tym ob-
szarze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Hory-
nieckiej (SPZH). 

Należy podkreślić, że ten bogato przez przyrodę 
obdarowany obszar fascynuje wielu badaczy, jak i 
tych, którzy na drodze profesjonalnego doradztwa 
dążą do rozwoju gospodarczego różnych regionów 
kraju, uczestnicząc w procesie transformacji agrarnej, 
przekształcania upadających gospodarstw w obiekty 
świadczące usługi turystyczne o różnorodnym charak-
terze, głównie w gospodarstwa agroturystyczne, eko-
turystyczne, pensjonaty, ośrodki turystyki konnej i 
tym podobne. Transformacja dotyczy zatem nie tylko 
jednego obszaru działania, ale również dostrzegania 
tego, co komplementarnie sprzyja rozwojowi gospo-

darczemu i poprawie statusu materialnego lokalnej 
społeczności. W tym zakresie współpraca obu Stowa-
rzyszeń dotyczyła realizacji różnych w tym względzie 
zagadnień. 

Podstawowym działaniem była aktywna współpraca 
w ramach Stowarzyszeń, zmierzająca do upowszech-
niania wiedzy o konieczności przeprowadzania trans-
formacji systemowej i związanych z tym procesem 
rozwiązań konkretnych problemów. Założono, że ma-
ją one zmierzać do rozwoju przedsiębiorczości z 
uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków 
wsparcia finansowego Unii Europejskiej oraz koniecz-
nością dostrzegania liderów lokalnych grup działania 
(LGD). Ważnym działaniem było rozpoznanie możli-
wości przywracania do stanu użyteczności obiektów 
stanowiących dziedzictwo kulturowe tego obszaru, o 
czym będzie szerzej wspomniane w dalszej części 
opracowania. Kolejne działania dotyczą bazy uzdrowi-
skowej i rekreacyjnej, opartej o szczególne walory 
przyrodnicze. Te zasadnicze elementy stanowiły o 
podmiotowości i zasadności współpracy pomiędzy 
MSDR a SPZH. Należy podkreślić, że działalność ta 
ma swoją historię i legitymuje się znaczącymi efekta-
mi, które warto pokazać, by zobrazować jak często 
długą trzeba odbyć „podróż”, aby dojść do celu, a 
osiągając cele cząstkowe osiągnąć cel zasadniczy. Tak 
właśnie można skonkludować efekty współpracy po-
między wyżej wspomnianymi stowarzyszeniami, które 
mogą służyć jako wzorcowe, nieustające w realizacji i 
osiąganiu zamierzonych celów. Współpraca między 
obu Stowarzyszeniami ma długą, bo około 10-letnią 
historię, udokumentowaną licznymi opracowaniami, 
publikacjami, spotkaniami o charakterze szkolenio-
wym i inicjatywnym, działaniami zmierzającymi do 
transformacji obszaru roztoczańskiego, a jej efekty 
zostaną pokazane w opracowaniu. Szczególnie w 
ostatnich latach plany działania zaczęły się materiali-
zować pokazując, jak przysłowiowe krople drążyły 
skałę i pewne cele zaczęto osiągać, a kolejne są w trak-
cie realizacji. Przedstawiciele MSDR i SPZH uważają, 
że współpraca ta jest konstruktywna i służy dobru 
społecznemu. Można sobie zatem życzyć, aby te dwa 
jubileusze dwudziestolecia działalności MSDR oraz 
dziesięciolecia współpracy z SPZH były przesłanką do 
dalszych efektywnych działań podejmowanych na ob-
szarach Roztocza przez oba Stowarzyszenia. 
 

Rozpoznawanie Roztocza, jego walorów i 
możliwości rozwoju 

 

Prace popularne i popularno-naukowe oraz opra-
cowania monograficzne autorstwa reprezentantów 
obu stowarzyszeń, prowadzone szczególnie w okresie 
ostatniego dziesięciolecia, pokazały piękno Roztocza i 
jego wyjątkowe walory uzdrowiskowe, jak również 
strukturę organizacyjną, kierunki transformacji oraz 
dziedzictwo tego obszaru stanowiące o unikatowej 
wartości pogranicza wschodniego. Zebranie tej wiedzy 
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oraz wypracowanie możliwości działania z lokalną 
społecznością i samorządem stworzyło podstawy do 
precyzowania działań o charakterze inwestycyjnym. 
Aby te działania można było rozpocząć i prowadzić, 
należało zgłębić wiedzę o tym specyficznym obszarze. 
Najlepszą formą pokazania podejmowanych w tym 
kierunku kroków będzie skrótowe przedstawienie 
fragmentów niektórych publikacji dotyczących wy-
branych problemów. Do nich można zaliczyć artykuł 
zamieszczony na łamach Gazety Horynieckiej nr 
13/2007, pt. ”Refleksje horynieckiego kuracjusza”, któ-
rego cytowane fragmenty oddadzą ducha działania 
autorów i inicjatorów rozpoczynającej się współpracy: 
„...Zachęcony geograficzno-przyrodniczymi i klima-
tycznymi walorami Roztocza Południowego i Wschod-
niego, po bliższym poznaniu możliwości spędzenia 
wolnego czasu na tych malowniczych terenach o 
szczególnych właściwościach przyrodoleczniczych roz-
począłem ponad 10 lat temu penetrację wszystkich inte-
resujących zakątków na terenie gminy uzdrowiskowej 
Horyniec-Zdrój”. Uznano, że najlepszą formą jest wła-
śnie publikowanie efektów tej penetracji i w związku z 
tym rozpoczęto działania w tym kierunku publikując 
w wielu doniesieniach, m.in. w kwartalniku Wieś i 
Doradztwo: ”...przyczyny uwarunkowań dotyczących 
tych terenów oraz prezentowanie ich na konferencjach 
o tematyce turystycznej, giełdach agroturystycznych, a 
nawet włączanie do programów edukacyjnych w uczel-
niach wyższych, na kierunkach Turystyka i Rekreacja, 
o specjalnościach z zakresu: Agroturystyka, Hotelar-
stwo i Gastronomia, czy ostatnio Turystyka Prozdro-
wotna i Agroturystyka, które cieszą się dużym uzna-
niem wśród studentów, stanowi drogę do celu...”.  

Istotną kwestią związaną z rozwojem każdego ob-
szaru i realizacją podejmowanych przedsięwzięć są 
inwestycje. Świadczy o tym tekst zamieszczony w po-
wyższej publikacji: „..Większe przedsięwzięcia inwesty-
cyjne stanowią zatem oddzielne zagadnienie, które 
przybliżę czytelnikowi (głównie samorządowi i podmio-
tom gospodarczym), aby mieli jasne spojrzenie na te 
kwestie i aby wiedzieli, że nigdy bardziej niż obecnie nie 
możemy sięgać po środki finansowe na realizację róż-
nych celów związanych z rozwojem regionalnym..”. 

Efektem tego rozpoznawania były również giełdy 
agroturystyczne, warsztaty, prelekcje, wykłady oraz 
publikacje, na łamach których poruszano kwestie do-
tyczące możliwości wykorzystania wszystkich wartości 
tego regionu: przyrodniczych, geograficznych, kultu-
rowych i uzdrowiskowych, zmierzając do rozwoju go-
spodarczego tych obszarów w oparciu o restruktury-
zowaną gospodarkę, profilując ją w kierunku szeroko 
rozumianej turystyki zielonej, agroturystyki i ekotury-
styki.  

Celem tych publikacji było nie tylko uświadomienie 
o rozlicznych możliwościach rozwoju regionalnego, 
ale też o możliwościach korzystania ze środków po-
mocowych Unii Europejskiej sprzyjających temu roz-
wojowi, wspomagając rozwój licznych inwestycji lo-

kalnych, co stanowiło o pierwszych sygnałach w za-
kresie podjętej z SPZH działalności. W tym samym 
jeszcze roku drążono zagadnienia dotyczące trans-
formacji tych obszarów i ich ekorozwoju, co obrazują 
cytowane fragmenty w kolejnych publikacjach, a mię-
dzy innymi artykuł zamieszczony w Gazecie Hory-
nieckiej, nr 14/2007, zatytułowany „W trosce o rozwój 
gminy uzdrowiskowej”. Jego fragmenty oddają ducha 
intencji, dążąc do osiągnięcia zamierzonego celu: 
„..Analizując walory przyrodniczo lecznicze Roztocza 
Południowego (Wschodniego), możliwości rehabilitacji 
i odnowy biologicznej prowadzonej przez sanatoria 
uzdrowiskowe, a szczególnie Centrum Rehabilitacji 
Rolników KRUS, wskazano na wybitnie turystyczny i 
uzdrowiskowy charakter gminy Horyniec-Zdrój”. 

Potwierdzeniem tego były materiały zebrane przez 
pracowników Horynieckiego-Zdroju i opublikowane w 
Materiały i Studia KRUS - Ochrona Zdrowia i Rehabi-
litacja w Rolnictwie, nr 31/2007, pt. „Dynamika wzro-
stu zainteresowań społeczeństwa działalnością proz-
drowotną sanatoriów uzdrowiskowych na przykładzie 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu 
Zdroju”. Prezentowane w tej pracy zagadnienia od 
uwarunkowań przyrodniczych Roztocza Południowe-
go począwszy, poprzez właściwości przyrodo–
lecznicze i etnograficzne tego obszaru, aż do wykaza-
nia dynamiki wzrostu zainteresowań społeczeństwa 
całej Polski działalnością prozdrowotną prowadzoną 
na terenie Horyńca-Zdroju, jednoznacznie świadczą o 
tym, że gmina Horyniec-Zdrój cieszy się rosnącą po-
pularnością. Świadczą o tym dobitnie zamieszczone w 
pracy wyniki badań. 

Troska o rozwój działalności turystyczno-
rekreacyjno-rehabilitacyjnej udokumentowana została 
zarówno wspomnianymi publikacjami, dotyczącymi 
tej tematyki, jak też prezentacją walorów uzdrowi-
skowych Horyńca podczas X Małopolskiej Giełdy 
Agroturystycznej, organizowanej przez Akademię 
Rolniczą w Krakowie oraz MSDR, w dniach 14-15 
kwietnia 2007 roku, w której gmina Horyniec-Zdrój 
zaprezentowała działalność Sanatoriów Uzdrowisko-
wych, biorąc również udział w panelu dyskusyjnym, 
nt. ”Wiązanych ogniw turystyki prozdrowotnej”. Wy-
eksponowano strategiczne zagadnienia rzutujące na 
dalszy rozwój Horyńca-Zdroju jako obszaru o wybit-
nych walorach turystycznych i uzdrowiskowych. Pod 
hasłem „Turystyka prozdrowotna w rejonach uzdrowi-
skowych” zaprezentowano niemal wszystkie elementy 
cechujące Roztocze Południowe.  

Opierając się o zbadane zjawiska wskazujące na 
możliwości rozwoju nie tylko gminy uzdrowiskowej 
Horyniec-Zdrój, ale dużej części Roztocza Południo-
wego, podjęto z przedstawicielami samorządu lokal-
nego akcję informacyjno-promocyjną, zwracając uwa-
gę na najważniejsze zagadnienia, jak: „…na koniecz-
ność promocji gminy z wszystkimi jej atutami łącznie, 
tj. sanatoriami uzdrowiskowymi, walorami przyrodo-
leczniczymi, gospodarstwami agroturystycznymi, pen-
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sjonatami, architekturą sakralną, kulturą pogranicza, 
etnografią i demografią terenu. Na eksponowanie kul-
tury pogranicza, konieczność organizowania rozrywki 
na terenie Horyńca-Zdroju, na rozwój infrastruktury 
oraz inwestycji sprzyjających turystyce, a także na 
możliwości pozyskiwania środków pomocowych na 
określone cele”. 

Działania te w sposób zasadniczy wskazują na dą-
żenie MSDR do służenia pomocą w realizacji planów i 
usilnych dążeń SPZH do rozwoju swych środowisk. 
Wszystko wydawało się tak oczywiste, proste i wyma-
gające jedynie skorzystania z doświadczeń organiza-
cyjnych instytucji i osób chcących pomóc w rozwią-
zywaniu trudnych problemów restrukturyzacyjnych. 
Okazało się jednak, że na tej drodze stoi zawsze pe-
wien problem o wielowątkowych uwarunkowaniach, 
który przede wszystkim dotyczy wzajemnego zrozu-
mienia, chęci skorzystania z pomocy, a głównie podję-
cia wysiłku w kierunku przeprowadzenia zmian. To 
tak oczywiste, a równocześnie tak trudne w realizacji. 
Dlatego też zostawia się te kwestie bez komentarza, 
nie rezygnując jednocześnie z przyjętej linii współ-
działania pomiędzy MSDR i SPZH. 

Z każdego działania, propozycji i sugestii należy 
zawsze wyciągać wnioski. Tak też się stało w przypad-
ku SPZH, w zakresie odbioru różnych koncepcji. Jeśli 
odbiór ogólny okazuje się mało skuteczny, to należy 
podejmować konkretne i spektakularne działania, ce-
lem pokazania, jak wiele można osiągać działając z 
determinacją. Skoncentrowano się zatem na jednym, 
bardzo istotnym zagadnieniu, zwracając uwagę na 
bogatą przeszłość słynnego uzdrowiska w Horyńcu-
Zdroju, w którym już w 1863 roku założono pierwszy 
Zakład Przyrodoleczniczy. Następnie na przełomie lat 
20. i 30. XX wieku, właściciele horynieckiego majątku, 
Jan i Zygmunt Karłowscy, przedsięwzięcie to rozwinęli 
na poziomie europejskim. Można zatem powiedzieć, 
że dobra gwiazda świeciła nad horynieckim niebem, a 
pionierskie i twórcze myślenie inicjatorów tego przed-
sięwzięcia poszło we właściwym kierunku. Dalsze losy 
sprawiły jednak, że to wielkie dzieło uległo zniszcze-
niu, a przyczyną były działania wojenne, oraz powo-
jenne losy Polski Wschodniej, związane z dwukrot-
nymi zmianami granic na tym obszarze i innymi pro-
blemami systemowymi.  

Po latach zmagań zmierzających do rewitalizacji te-
go wspaniałego obiektu, kończyły się one zawsze roz-
wiązaniami niestanowiącymi o powrocie Parku Zdro-
jowego do dawnej jego funkcji. W związku z tym, na 
przełomie lat 2005 i 2006 podjęto wspólnie z SPZG 
oraz samorządem gminy Horyniec-Zdrój działania 
zmierzające do rewitalizacji tego obiektu i przywróce-
nia jego dawnego charakteru i funkcji, upatrując w 
tym zaczynu do przywracania dawnej świetności ho-
rynieckiego zdroju, jakkolwiek o zrozumienie spo-
łeczne nie było łatwo. Podjęto zatem polemikę w tym 
zakresie, co dokumentuje cytat z zamieszczonej po-
wyżej publikacji, której autor w konkluzji odnosi się 

do konieczności współdziałania zarówno samorządu, 
jak też stowarzyszeń, oraz osób ze stowarzyszeniami 
związanych, zmierzając do rozwoju gospodarczego 
Horyńca-Zdroju, świadczy o tym następujący cytat: 
”…To bardzo dobrze, że podejmowane są indywidualne, 
odważne decyzje gospodarcze, że rozwija się sieć usług 
i handlu. To dobrze, że gmina zmienia swój charakter z 
rolniczego na turystyczny. To z pewnością droga do 
postępu, ale byłby on znacznie szybszy, gdyby te wła-
śnie podmioty zechciały ze sobą współpracować, ze-
chciały wzajemnie się promować i reklamować, ze-
chciały zgłębić wiedzę – słowem integrować swoje dzia-
łania. O co zatem chodzi? – o współdziałanie, o to by 
gmina Horyniec-Zdrój otoczyła troską swoich miesz-
kańców i podejmowała z nimi debaty. Mieszkańcy Ho-
ryńca-Zdroju z kolei – zintegrujcie swoje działania, po-
dejmujcie spójne działania z innymi – chciejcie po pro-
stu współdziałać w tworzeniu lepszego wizerunku swo-
jego środowiska” [Wieś i Doradztwo nr 1(49)/2009]. 

Tymi akcentami rozpoczyna się aktywna współpra-
ca pomiędzy MSDR a SPHZ, zmierzająca do współ-
działania wszystkich możliwych osób i instytucji dą-
żących do rozwoju środowiska, uwzględniającego jego 
główne walory. 

 

Historia i teraźniejszość Parku Zdrojowego w 
Horyńcu – Zdroju 

 
Nawiązując do tematu, który od lat nurtował głównie 

osoby przyjeżdżające do Horyńca-Zdroju, czy to celem 
odbycia kuracji, wypoczynku czy też zwiedzania, był 
wizerunek Parku Zdrojowego, którego stan od lat po-
wojennych aż do roku 2013 w niczym nie przypominał 
obiektu o charakterze architektury parkowej, a już 
zdrojowej w żadnym względzie.  

Park Zdrojowy, o którym wspomniano w poprzed-
nim rozdziale, założony w latach międzywojennych w 
Horyńcu-Zdroju, był jednym z najbardziej urokliwych, 
zarówno pod względem architektury parkowej, jak też 
połączenia jej z funkcją uzdrowiskową w oparciu o źró-
dła wód mineralnych oraz najbogatsze w Europie złoża 
borowin. Pod tym względem mógł konkurować z po-
dobnymi obiektami uzdrowiskowymi w różnych euro-
pejskich ośrodkach o najwyższej renomie. 

Działania wojenne, jak też okres bezpośrednio po II 
Wojnie Światowej, doprowadziły do całkowitego 
zniszczenia tego pięknego obiektu, stanowiącego 
przedmiot lokalnego dziedzictwa kulturowego. Co 
prawda należy przyznać, że staraniem władz PRL, w 
latach 60. minionego stulecia starano się odbudować 
park, ale w nowej formie nie przypominał on w żad-
nym stopniu parku zdrojowego sensu stricte i w ni-
czym nie nawiązywał do jego pierwotnego wizerunku i 
przeznaczenia. Podobnie jak w przypadku wielu inwe-
stycji tego okresu, stał się on wytworem nawiązującym 
do stylu socrealizmu, odnoszącego się do ery sputni-
ków i był miejscem „duchowych uroczysk” dla części 
jego użytkowników. Taki status trwał do roku 2010, co 
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nie stanowiło zachęty dla turystów i kuracjuszy do 
korzystania z tego pozornego dobra publicznej uży-
teczności. 

Narastające zainteresowanie środowisk penetrują-
cych Roztocze Południowe, a szczególnie licznych ku-
racjuszy horynieckich uzdrowisk, sprawiło, że podjęli 
w tym kierunku działania w ramach SPZH, które jako 
jedyna organizacja pozarządowa, łączyła swoją dzia-
łalność z grupą pasjonatów pod nazwą Grupa Eksplo-
ratorów Roztocza Południowego (GERP). Te organiza-
cje, wrażliwe na wizerunek środowiska uzdrowisko-
wego oraz lokalną tożsamość, a szczególnie na histo-
ryczne uwarunkowania, podjęły działania zmierzające 
do odtworzenia piękna zdobiącego tę ziemię, zwraca-
jąc szczególną uwagę na rewitalizację parku zdrojo-
wego z uwzględnieniem jego pierwotnej funkcji i for-
my. 

Aby konstruktywnie przystąpić do działań o cha-
rakterze przygotowawczym, zmierzających do doce-
lowych rozwiązań inwestycyjnych w tym zakresie, na-
leżało się gruntownie zapoznać z wszelką wiedzą 
związaną z ideą powstania parku zdrojowego i jego 
funkcją, charakterem architektonicznym oraz dyna-
miką przemian o charakterze historycznym, uwzględ-
niając geopolityczne konsekwencje lat powojennych. 
Całą wiedzę w tym zakresie zebrano dzięki zaangażo-
waniu SPZH, które zgromadziło obszerne materiały i 
publikując je na łamach prasy lokalnej, których frag-
menty dla historycznego porządku zamieszczamy w 
niniejszym opracowaniu. Niemal całkowitą wiedzę w 
tym zakresie zawdzięcza się mgr. Krzysztofowi Woź-
nemu, prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Ho-
rynieckiej, który zgromadził liczne dokumenty, rów-
nież dzięki temu, że jego dziadek, Franciszek Bana-
szak (wraz z dwoma braćmi), prowadzili prace urzą-
dzeniowe całego parku uzdrowiskowego. Wśród wielu 
publikacji z tego zakresu, na uwagę zasługują artykuły 
zamieszczone w Gazecie Horynieckiej nr 18/2008, oraz 
nr 19/2008, pt.”Kilka słów o horynieckim parku”. 

Przedstawiono w nich historię powstania parku, 
której fragmenty cytujemy: "...Rozwój zdrojowiska 
rozpoczął się w latach 20. XX wieku. Stanisław Karłow-
ski, wybitna postać dwudziestolecia międzywojennego, 
senator, bankowiec, zasłużony w wielu dziedzinach ży-
cia gospodarczego, balneologii, popularyzacji nauki i 
opracowań naukowych oraz promocji różnorakich 
działań w obszarze kultury, a także prekursor rolnictwa 
biodynamicznego, położył solidne fundamenty pod 
przyszłe uzdrowisko. W 1923 roku otworzył pierwszy 
profesjonalny zakład kąpielowy – łazienki kąpieli siar-
czanych. W uzdrowiskowym informatorze z początku 
lat 30. XX wieku czytamy: Horyniec posiada znaczną 
ilość źródeł siarczano-wapiennych, z których ujęte są 
dwa. Jedno z nich o nazwie Róża dowiercone w roku 
1929 jest źródłem samoczynnym, o wydajności około 3 
milionów litrów dziennie. Bije ono na wysokość 5 me-
trów, tak też wypełnia samo kotły i zbiorniki. Zatem 
jakże tu nie wykorzystać takich unikalnych bogactw 
naturalnych podanych nieomal na tacy? Energiczny 
właściciel Stanisław Karłowski, przekonany o walorach 
miejscowych źródeł, doskonale wiedział jakie perspek-
tywy stoją przed Horyńcem. Zadanie to przypadło w 
udziale jego synom: Zygmuntowi i Janowi, którzy po 
maturze przyjechali do Horyńca, z rodzinnego majątku 
w Szelejewie, aby realizować plany Stanisława. W ów-
czesnych przewodnikach i gazetach pojawiły się ob-
szerne informacje o zdroju i skuteczności horynieckich 
wód i borowin. W jednym przewodniku czytamy: Rok-
rocznie daje się zauważyć rozwój uzdrowiska. Z całej 
Polski zjeżdżają tu chorzy dla podratowania zdrowia i 
ci, którzy na noszach lub o kulach przybywają na kura-
cję, opuszczają Horyniec o własnych siłach. Zdrój pro-
mowały także liczne kartki pocztowe z fotografiami 
pensjonatów, parku czy reprodukcjami obrazów mala-
rza Wesołowskiego. Ale najbardziej chyba rozpozna-
walna reklamą – wizytówką „starego” Horyńca, jest 
plakat autorstwa Tadeusza Gronowskiego („ojca” pol-
skiej szkoły plakatu)”. Dalej w jednym z przewodni-

ków czytamy: „...Dla rozbudowy Horyńca 
robi się dużo, a każdy rok przynosi nowe 
zdobycze. Ostatnio nawet w celu ułatwienia 
gościom komunikacji ze stacją kolejową czy 
łazienkami, w razie niepogody czy też ze 
względu na zdrowie kuracjuszy uruchomio-
no tzw. tramwaj. Tramwaj w Horyńcu? Nie, 
to nieprawdopodobne! – chciałoby się za-
krzyknąć z niedowierzaniem. A jednak to 
tramwaj, z tym, że ciągniony przez... ko-
nie...”.  

Dalej czytamy w informatorze zdrojo-
wym, że: „...pensjonaty są zelektryfikowane, 
w pełni skanalizowane i nowocześnie  urzą-
dzone.  W  pensjonacie „Aleksandrówka” 
słuchawki radiowe zainstalowano w każ-
dym pokoju...”. Informator podaje też, że 
„…w Horyńcu stosowano zabiegi z zakresu 
elektrolecznictwa. W 1937 roku uruchomio-

Fot. 1. Stare łazienki przed rozbudową (Park Zdrojowy)  
Źródło: Fundacja im. Zygmunta i Jana Karłowskich 
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no uzdrowiskowy radiowęzeł. W głośnikach rozmiesz-
czonych w różnych częściach parku, przez cały dzień 
brzmiały melodie z płyt gramofonowych wraz z koncer-
tem życzeń dla kuracjuszy, przerywane tylko dzienni-
kami i najciekawszymi audycjami radiowymi. No do-
brze, ale skąd w Horyńcu w latach 30. XX wieku prąd? 
Przecież elektryfikację przeprowadzono dopiero po 
wojnie w latach 50. Otóż energię elektryczną, w którą 
zaopatrywały się okoliczne pensjonaty wytwarzał agre-
gat prądotwórczy napędzany przez …maszynę paro-
wą(!). Lokomobila podgrzewała także borowinę i wodę 
do kąpieli w Łazienkach...”.  

Obecnie mówi się o odnawialnych źródłach energii, 
a trzeba wspomnieć, że na terenie Horyńca wszystkie 
urządzenia w tym okresie były napędzane prądem 
rzeczek i potoków. Nie trzeba było promocji, gdyż ży-
cie i logika przynosiły rozwiązania, i to tutaj, na dość 
odległych, wschodnich rubieżach RP.  

W kolejnym numerze Gazety Horynieckiej, nr 
19/2008, o tym samym tytule, autor kontynuuje histo-
rię Horynieckiego-Zdroju, opisując z jakim rozma-
chem i nowoczesnością to miasto było zorganizowane 
stanowiąc nie tylko bazę uzdrowiskową, ale również 
rozrywkową i kulturalną na skalę międzynarodową,  o 
czym świadczą poniżej cytowane fragmenty: ".. Z oka-
zji większych świąt odbywały się specjalne festyny i im-
prezy sportowe, na boisku zlokalizowanym tuż za ła-
zienkami. Wielkim wydarzeniem w Horyńcu był finał 
rozgrywek piłkarskich drużyn narodowych: polskich, 
ukraińskich i żydowskich, z okolicznych miast, czy 
przyjazd teatru z Rosji, o nazwie Sinaja Ptica...". 

 

To, co działo się później, świadczy o mrocznej historii 
okresu wojny, efektem której były te zniszczenia, co sze-
roko opisano w wyżej cytowanych publikacjach. Czę-
ściowe ożywienie uzdrowiskowej działalności następo-
wało powoli i w stylu znacznie zmienionym, w stosunku 
do pierwotnego. Jak pisze autor publikacji: "…Inicjatywę 
odbudowy uzdrowiska przejęła powstała w 1959 roku Dy-
rekcja Spółdzielczego Uzdrowiska Horyniec, podległa 
Centrali Rolniczych Spółdzielni o nazwie Samopomoc 
Chłopska, w Warszawie. W Horyńcu miało powstać 
pierwsze w Polsce spółdzielcze uzdrowisko, jako Pomnik 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zamierzenia te z różnych 
przyczyn się opóźniały. Do czasu realizacji założeń inwe-
stycyjnych postanowiono wybudować w miejscu przedwo-
jennego zakładu tymczasowy zakład przyrodoleczniczy, 
tzw. łazienki, co trwało dosyć długo, bo ponad 35 lat...". 

Opisane w wyżej cytowanych fragmentach publikacji 
piękno tej niesamowitej inwestycji, relacjonowało stan 
faktyczny. Ale inwestycja ta stwarzała z jednej strony 
możliwość kuracji wielonarządowych schorzeń kuracju-
szy przybywających z całego kraju, promując w ten spo-
sób bogaty w wartości klimatyczne i balneologiczne ob-
szar, a z drugiej stwarzała szerokie możliwości rozwoju 
Horyńca-Zdroju w kierunku działalności turystyczno-
rekreacyjno-rehabilitacyjnej. A to z kolei stwarzało moż-
liwość zatrudnienia znacznej liczby pracowników, wy-
wodzących się z lokalnej społeczności. Biorąc pod uwagę 
te aspekty, można by powiedzieć, że to, co dzisiaj próbu-
je się wprowadzać w życie, aby ożywić gospodarkę kraju 
we wszystkich możliwych kierunkach, czyniono już po-
nad sto lat temu (w okresie międzywojennym) i to z bar-
dzo dobrymi efektami. Niestety, na skutek przemian, o 
których wcześniej wspomniano, wszystko zostało za-
przepaszczone. Takie koleje losu spotkały wiele polskich 
parków w stylu angielskim, francuskim, włoskim i in-
nych. Wiele też było pięknych dworków, pałacyków i 
wspaniałych rezydencji, na które reforma rolna i nacjo-
nalizacja dóbr ziemskich wydała wyrok, a Horyniec-
Zdrój może być tego działania przykładem. Sumienie 
ludzkie, jak też historyczne przebudzenie ma jednak tę 
cechę, że co jakiś czas ożywa. Tak też się stało w przy-
padku Horyńca-Zdroju, o czym przeczytać można w ar-
tykule autorstwa Mariana Szymańskiego i Krzysztofa 
Woźnego, pt. ”Jeszcze słów kilka o parku zdrojowym”, 
Gazeta Horyniecka nr 24/2010: "...Mimo ambicji i kon-
kretnych działań w ostatnim sześćdziesięcioleciu kilku 
kadencji gospodarzy Horyńca, nie udało się globalnie roz-
wiązać kwestii rewitalizacji parku, bowiem jest to bardzo 
trudny i skomplikowany problem natury prawnej i tech-
nicznej. Ale teraz pojawiła się realna szansa, która winna 
zakończyć się sukcesem. Rewitalizacją parku zaintereso-
wała się bowiem Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich. 
Stało się to m.in. po napisaniu cyklu artykułów w Gazecie 
Horynieckiej...". A już wcześniej sygnały w tej sprawie 
zamieszczone zostały na łamach Gazety Horynieckiej nr 
14/2007, w artykule pt. ”W trosce o rozwój gminy uzdro-
wiskowej Horyniec-Zdrój”.  

Fot. 2. Pijalnia wody (Park Zdrojowy)  
Źródło: Fundacja im. Zygmunta i Jana Karłowskich 
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Po tych działaniach zamysł nabrał rozpędu, o 
czym świadczy treść cytatu: "...Dzięki sugestiom i za-
angażowaniu miłośnika Horyńca, Profesora Kazimie-
rza Kosiniaka-Kamysza z Uniwersytetu Rolniczego w 
Krakowie, fundacja nawiązała kontakt z Uniwersyte-
tem Rolniczym. Za pośrednictwem SPZH, 18 paździer-
nika 2010 roku przyjechało do Horyńca 100 studentów 
pod opieką Profesor Urszuli Litwin oraz dwóch dokto-
rów, pracowników naukowych Wydziału Geodezji i 
Kartografii, a także Architektury Krajobrazu tejże 
uczelni. Celem przyjazdu było zebranie i uporządko-
wanie informacji pomocnych do przeprowadzenia peł-
nej rewitalizacji parku. Zebrany materiał (150 stron), 
zostanie wykorzystany do opracowania najpierw kon-
cepcji, a następnie projektu dokumentacji budowy 
parku..." [Gazeta Horyniecka nr 34/2014]. 

W realizacji kolejnych etapów związanych z podję-
tym wyzwaniem, istotną rolę odegrało Stowarzysze-
nie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej oraz Gazeta Hory-
niecka, dzięki publikowaniu wielu artykułów oraz 
koordynacji zespołów podejmujących konkretne 
przedsięwzięcia, co podkreślają autorzy publikacji: 
"…Pojawiła się wyjątkowa szansa dla samorządu, a 
przede wszystkim dla miejscowej ludności, kuracjuszy 
i gości, która może się już nie powtórzyć. Gwarancją 
sukcesu projektu jest zaangażowanie doświadczonego 
środowiska naukowego Uniwersytetu Rolniczego w 
Krakowie. Dzięki pracownikom naukowym i studen-
tom Uniwersytetu z Krakowa, gmina łatwiej osiągnie 
zamierzony cel zagospodarowania parku…". 

Takim właśnie akcentem rozpoczęła się już zmate-
rializowana współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Ziemi Horynieckiej a Małopolskim Stowa-

 
rzyszeniem Doradztwa Rolniczego 
i Uniwersytetem Rolniczym w 
Krakowie. Następowało to dzięki 
zaangażowaniu kilku osób działa-
jących w ramach tych pozarządo-
wych organizacji, obejmujących 
swoim działaniem wszelkie obsza-
ry, których potencjał można wyko-
rzystać, angażując kadrę naukową 
wyższych uczelni. To bardzo do-
bry przykład, który w dalszej czę-
ści opracowania pokaże, jak wiele 
można osiągnąć przy zaangażowa-
niu i bezinteresowności w zakresie 
aplikacji rozwiązań naukowych do 
praktyki. Rozpoczęte dzieło zosta-
ło bowiem zmaterializowane w 
postaci opracowanej koncepcji re-
witalizacji parku zdrojowego, o 
czym czytamy w kolejnej publika-
cji, pt. „Czy wykorzystamy szansę 
rewitalizacji parku zdrojowego 
[Gazeta Horyniecka nr 27/2011], w 
którym przedstawiono proces i 

procedury związane z działaniami zmierzający-
mi do realizacji koncepcji rewitalizacji parku 
zdrojowego.  

 

 
 

Fot. 4. Altana i rabaty szałwiowe  
(Park Zdrojowy)  

Źródło: Fundacja im. Zygmunta i Jana Karłowskich 

Fot. 3. Nowe łazienki (Park Zdrojowy)  
Źródło: Fundacja im. Zygmunta i Jana Karłowskich 
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Rycina 1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Parku Zdrojowego Horyniec-Zdrój (skala 1:500) 
Źródło: Gazeta Horyniecka nr 36/2014 
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej otrzymało do wiadomo-
ści pismo od Pani Profesor dr hab. inż. Urszuli Litwin z Wydziału In-
żynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
kierowane do Wójta Gminy w sprawie Parku Zdrojowego w Horyńcu-
Zdroju, którego treść za zgodą autora publikujemy poniżej: 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie projektu inwestycyjnego pt. 
„Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju" pragniemy wyrazić uznanie wyni-
kające z przebiegu kolejnych etapów zmierzających do realizacji tego przedsięwzięcia. 

Równocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a w tym 
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, którego pracownicy i dyplomanci są autorami 
opracowanych koncepcji, a koncepcje te zostały przekazane gminie Horyniec-Zdrój nieod-
płatnie, nie przystąpił do tego przetargu z dwóch zasadniczych powodów. Przede wszyst-
kim chcieliśmy dać wyraz naszej bezinteresowności w tym zakresie działając pro publico 
bono. Z drugiej strony uważaliśmy, że Urząd Gminy Horyniec-Zdrój powinien mieć „wol-
na rękę" w realizacji dalszych etapów tego cennego przedsięwzięcia, a mógłby być w nie-
zręcznej sytuacji w zakresie wyboru oferenta w przypadku naszego przystąpienia do prze-
targu, gdyż jako autorzy opracowania koncepcji mielibyśmy priorytety w tym postępowaniu. 

Podjęte przez nas działania są efektem głębokiego zrozumienia nadrzędnej roli, jaką 
powinna pełnić uczelnia wyższa w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju pomi-
jając względy natury materialnej. Kierując się tą zasadą opracowaliśmy koncepcję Rewita-
lizacji Parku Zdrojowego Horyniec-Zdrój, co było warunkiem do rozpoczęcia dalszych 
działań umożliwiających realizację tej jakże cennej zarówno ze względów historycznych jak 
też użytkowych inwestycji. 

Na podjęcie naszych działań zmierzających do opracowania koncepcji projektowej 
wpłynęło kilka czynników a wśród nich: 
− szereg informacji które dotarły do Uniwersytetu Rolniczego i dotyczyły różnych zagad-
nień związanych z rangą Gminy Uzdrowiskowej Horyniec-Zdrój, historią horynieckich 
uzdrowisk, wraz z dawną krasą parku zdrojowego utworzonego przez byłych właścicieli i 
twórców uzdrowiska – książąt Ponińskich oraz ich sukcesorów Zygmunta i Jana Karłow-
skich, 
− znane walory krajobrazowe oraz liczne opracowania dotyczące Roztocza Południowe-
go, 
− zwrócenie uwagi na interesujący obszar Polski południowo-wschodniej, starając się 
akcentować rolę uczelni wyższej działającej zarówno w sferze edukacyjnej, naukowo-
badawczej oraz upowszechnieniowej w zakresie ratowania dziedzictwa kulturowego i 
kształtowania krajobrazu, 
− chęci świadczenia dobra publicznego w zakresie poprawy wizerunku obszarów o wyjąt-
kowych walorach uzdrowiskowych i krajobrazowych, do których zalicza się gmina Hory-
niec-Zdrój, 
− pomoc organom samorządowym w pozyskiwaniu środków na realizację wyżej wymie-
nionego celu, 
− pomoc stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej) oraz funda-
cjom (Fundacja im. Zygmunta i Jana Karłowskich), które podjęły inicjatywę rewitalizacji 
parku Zdrojowego. 

W oparciu o powyższe uwarunkowania zdecydowaliśmy się przekazać gminie uzdrowi-
skowej Horyniec-Zdrój cztery opracowane koncepcje rewitalizacji Parku Zdrojowego, które 
przedstawiliśmy wcześniej do publicznej dyskusji na sesji Rady Gminy, a wybrany wariant 
został przekazany do użytku Wójtowi Gminy celem dalszego wykorzystania w opracowa-
niu projektu inwestycyjnego, na co wyrażamy pełną zgodę. Równocześnie zastrzegamy 
jednak bardzo istotną kwestię dotyczącą wierności przygotowywanego projektu inwestycyj-
nego z wcześniej przygotowaną koncepcją, która ma charakter autorski. 

Z tą też prośbą zwracamy się do Urzędu Gminy wraz z Radą Gminy, aby ten waru-
nek został spełniony dla wspólnego dobra, które ma wartość nadrzędną. 

Życzymy Państwu, zarówno Władzom Samorządowym jak też wykonawcom projektu 
inwestycyjnego sukcesów w realizacji podjętych działań. 

W imieniu zespołu opracowującego koncepcję  
Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin 

Gazeta Horyniecka, nr 28/2011 

 
Relację tę, od strony zmaterializo-

wanej dokumentują stwierdzenia: 
"…Koncepcję urządzenia parku zapre-
zentowali studenci pod opieką pra-
cowników naukowych uczelni, na uro-
czystym spotkaniu na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie. Pani Profesor 
Urszula Litwin zwróciła się ze szcze-
gólnym apelem do Wójta Gminy, Rady 
Gminy i wszystkich obecnych na sali, 
by ten prezent Uniwersytetu Rolnicze-
go w Krakowie, w postaci rewitalizacji 
parku został zrealizowany dla po-
wszechnego dobra. Uczelnia przekaza-
ła dla Horyńca nieodpłatnie opraco-
wane koncepcje zagospodarowania 
parku (koncepcję zagospodarowania 
przestrzennego Parku Zdrojowego 
przedstawia rycina 1). Pojawiła się też 
możliwość dofinansowania rewitaliza-
cji parku z programu Polska-Białoruś-
Ukraina, do którego gmina zamierza 
złożyć wniosek, wspólnie z uzdrowi-
skiem Morszyn na Ukrainie. Dzięki 
połączeniu sił ludzi dobrej woli, miło-
śników Horyńca, samorządu gminnego 
i różnych instytucji, zarysowała się 
realna szansa zbudowania parku na 
miarę uzdrowiska XXI wieku. Czy ją 
wykorzystamy?...". 

Formalnym aktem przekazania 
koncepcji zagospodarowania parku 
zdrojowego w Horyńcu-Zdroju jest 
pismo skierowane przez Profesor Ur-
szulę Litwin na ręce wójta gminy Ho-
ryniec-Zdrój, jako przyszłego inwesto-
ra, którego treść zamieszczono w Ga-
zecie Horynieckiej nr 28/2011 (ramka 
po prawej) celem udokumentowania 
idei bezinteresowności działania, w 
relacji współpracy pomiędzy oby-
dwoma stowarzyszeniami.   

Poniżej zacytowano jeszcze kilka 
fragmentów artykułów, zamieszczo-
nych na łamach Gazety Horynieckiej nr 
36/2014: pt. ”Rewitalizacja horynieckie-
go parku, który kiedyś był, przestał ist-
nieć, a obecnie powstaje na nowo”. Jest 
to obszerne opracowanie zbiorowe,  
w którym poszczególne rozdziały mają 
charakter autorski. We „Wprowadze-
niu” czytamy m.in.: "...Sięgając w prze-
szłość można być dumnym, że takie 
miejscowości okryte wielowiekową  
sławą właśnie na polsko-ruskim obsza-
rze Roztocza, były perłami w polskim 
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krajobrazie... Historia tej właśnie ziemi, o niepowtarzal-
nym wizerunku, bogatej w tradycje, ale też dotkniętej 
pasmem klęsk, zniszczeń oraz ludzkich cierpień, musi 
trwać w pamięci kolejnych pokoleń, nie tylko tych, któ-
rzy ją zamieszkiwali, ale też tych, którzy wiedzę o niej 
winni wzbogacać. Aby jednak tak było, należy ciągle i na 
nowo ziemie tę odkrywać, popularyzując o niej wiedzę, 
udostępniając turystom, a także dostarczać materiał 
historykom. To jedyna słuszna droga do wskrzeszenia 
ducha tamtych czasów, ducha pięknych i bogatych w 
dokonania przedsięwzięć, wpisanych w tradycje tej zie-
mi… Poruszając różne aspekty tzw. złotego wieku kresów 
wschodnich zmierzam do poruszenia zagadnienia zwią-
zanego z tematem niniejszego opracowania, którego 
zasadniczym celem jest wskrzeszenie pamięci o tym, co 
ozdabiało naturalne piękno tej ziemi, a było wytworem 
dalekosiężnych myśli, głębokiej wiedzy, patriotyzmu za-
cnych ludzi zamieszkujących te tereny i tworzących na 
co dzień jej kulturowe dziedzictwo...". 

Wstęp ten kończy się istotnym stwierdzeniem cyt.: 
"...Dla porządku rzeczy należy podkreślić, że idea kom-
pleksowej rewitalizacji parku nie wypłynęła od horyniec-
kich władz, ale od osób, które z Horyńcem-Zdrojem, a 
szczególnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Hory-
nieckiej od lat są związane ...". 

Kolejny rozdział, pt. ”Kilka słów o historii horyniec-
kiego parku”, traktuje o historii parku i stanowi stu-
dium faktograficzne, o którym najwięcej może powie-
dzieć Prezes Stowarzyszenia SPHZ, pan mgr Krzysztof 
Woźny, zgłębiający od lat problematykę tej ziemi, jej 
zabytków oraz walorów przyrodniczo-geograficznych. 
W studium tym autor troszczy się także o jej przyszłość 
i w tym względzie cechuje go wielka pasja i prawdziwa 
miłość do ziemi, którą postrzega jako swoją małą ojczy-
znę, a także troszczy się o ochronę i ratowanie dzie-
dzictwa kulturowego, w ramach stowarzyszenia GERP, 
które ratuje zabytki tej ziemi. Dlatego też osoba mgr. 
Krzysztofa Woźnego zasługuje na najwyższe uznanie. 
Należy też podkreślić, że to dzięki jego determinacji, 
możliwym było zebranie osób, które przyczyniły się do 
tego, aby park zdrojowy odzyskał swój dawny blask, a 
to jest jego absolutną zasługą, która winna się spotkać 
ze specjalnym uznaniem władz nie tylko lokalnych i 
samorządowych wszystkich szczebli, ale również resor-
tu kultury, gdyż jest człowiekiem szczególnie zasłużo-
nym w tym zakresie.  

(Z uwagi na obszerny opis efektów historycznych 
kieruje się czytelnika do Gazety Horynieckiej nr 
26/2014, w której znajdują się pełny opis historii hory-
nieckiego parku). 

W kolejnym rozdziale tej publikacji pt.: „Inicjatywy 
dotyczące rewitalizacji parku zdrojowego”, przedsta-
wiono dynamikę przemian, które następowały w kolej-
nych etapach historii parku zdrojowego, którego podty-
tuł odzwierciedla rzeczywistość: ”...który kiedyś był, 
przestał istnieć, a obecnie powstaje na nowo”. Rozdział 
ten stanowi swoiste studium, w którym przedstawiono 
uwarunkowania mające wpływ na losy Parku Zdrojo-

wego, a szczególnie na etapie jego rozwoju w latach 30. 
XX wieku, zniszczenia okresu wojennego i powojenne-
go, socrealistyczne uwarunkowania jego przebudowy i 
zmiany funkcji, aż do naturalnej rewitalizacji, uwzględ-
niającej pierwotne założenia i funkcje uzdrowiskowo-
rekreacyjno-turystyczne, z wykorzystaniem nowych 
technologii i rozwiązań architektonicznych, zarówno w 
zakresie budownictwa, jak też architektury krajobrazu i 
utworzenia właściwego wizerunku tegoż obiektu. 

Warte podkreślenia są niektóre fragmenty zawarte w 
tym rozdziale, które z racji formalnych są przytaczane, 
gdyż czas robi swoje, a dokonania ludzkie idą często w 
zapomnienie. Cytując zatem niektóre fragmenty zmie-
rza się do utrwalenia faktów, które w tym zakresie mia-
ły miejsce: „..Aby niniejsza informacja w tym zakresie 
była prawdziwa, należy to właściwie podkreślić nie dla 
zaakcentowania osobistych zasług, ale dla zwykłego po-
rządku rzeczy. Być może, że myślicieli było wielu (w myśl 
zasady, że każdy sukces ma wielu ojców), ale do działa-
nia przystąpiono z inicjatywy społecznej, będącej wyni-
kiem działań Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horyniec-
kiej oraz osób ze Stowarzyszeniem związanym...”. Cho-
dzi zatem o zachowanie społecznej sprawiedliwości, o 
którą często jest tak trudno. Istotną w tym względzie 
rolę spełniły przytaczane wcześniej fragmenty publika-
cji traktujących o horynieckim uzdrowisku. Z pewno-
ścią na podkreślenie zasługuje fakt, iż zmagania z tym 
tematem zaczęły się od 2007 roku, a zatem minęło 7 lat 
aktywnego działania zmierzając do osiągnięcia celu. 

Spektakularnym akcentem w tym zakresie było 
opracowanie koncepcji rewitalizacji Parku, o czym trak-
tuje następny cytat z Gazety Horynieckiej nr 40/2015: 
„…Wydarzenie to (opracowanie koncepcji) stworzyło 
możliwość w zakresie ubiegania się o środki pomocowe 
umożliwiające opracowanie dokumentacji technicznej 
oraz realizację procesu inwestycyjnego. W efekcie podję-
tych działań środki na te cele otrzymano z funduszy po-
mocowych, a inwestycje rozpoczęto w 2013 roku, z pew-
nymi modyfikacjami, o których wypowiedzą się autorzy 
opracowanej wcześniej koncepcji rewitalizacji Parku 
Zdrojowego pt. „Rusza rewitalizacja Parku Zdrojowego w 
Horyńcu-Zdroju” (GH nr 33/2014), której autor przed-
stawia wizerunek powstającego Parku, charakteryzuje 
architektoniczne szczegóły, a rozdział kończy się podpi-
sem «Projekt RYSY Architekci i Pallmet – Markowe 
Ogrody S.C.» i nikt nie zamierza zabierać projektantowi 
jego praw autorskich, ale z publikacji tej wynika, że kon-
cepcji dotyczącej rewitalizacji parku to chyba nie było, 
gdyż o jej autorach nawet nie wspomniano. Można są-
dzić, że stało się tak dlatego, że została przekazana bez-
płatnie, a może ktoś inny chciał być pomysłodawcą 
przedsięwzięcia? W związku z powyższym dla dziejowej 
sprawiedliwości, kończąc ten rozdział składam gorące 
gratulacje inicjatorom rewitalizacji Parku Zdrojowego w 
Horyńcu-Zdroju i serdecznie dziękuję w imieniu Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej, Zespołowi Ar-
chitektów – pracowników naukowych Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie za opracowanie koncepcji tego wiel-
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kiego przedsięwzięcia i nieodpłatne jej przekazanie gmi-
nie Horyniec-Zdrój”. 

Zasadniczą część tej publikacji stanowi rozdział 
opracowany przez prof. Urszulę Litwin, dr. inż. Stani-
sława Baciora, mgr. inż. Roberta Gradka oraz mgr. inż. 
Pawła Kotlarza, pt. „Koncepcja rewitalizacji Parku 
Zdrojowego”. Obszerny zapis założeń projektowych 
zamieszczony został w całości w niniejszym artykule, 
ale należy wspomnieć też co się działo dalej, cytując 
opinie dotyczące realizacji koncepcji inwestycji pod 
nazwą: „Rewitalizacja Parku Zdrojowego”, w której czy-
tamy: ”...Niewiadomym pozostaje dlaczego projekt jest 
całkowicie odmienny od przedstawionej przez gminę 
koncepcji i zrealizowanej według jej wytycznych będącej 
załącznikiem do przetargu… Otrzymane środki na rewi-
talizację parku zostały uzyskane na podstawie koncepcji 
pierwotnych przygotowanych bezpłatnie przez studen-
tów pod kierunkiem Pani Profesor Litwin. Przyczyny 
zmiany koncepcji rewitalizacji parku pozostają niezna-
ne…”. – a może kiedyś ktoś to wyjaśni? 

Takie są różne problemy na etapach tworzenia wiel-
kich przedsięwzięć, z czego należy wyciągać wnioski na 
przyszłość. Ważnym jest jednak, że Park Zdrojowy zo-
stał zrewitalizowany i służy społeczeństwu tej ziemi 
oraz licznie przybywającym kuracjuszom. 

W sposób szczególny warto przytoczyć fragmenty z 
przebiegu uroczystości otwarcia Parku, którą to relację 
przedstawia się w oparciu o obszerne opracowanie 
opublikowane na łamach Gazety Horynieckiej nr 
40/2015, a zatem niniejszy podtytuł rozdziału „Uroczy-
ste otwarcie Parku Zdrojowego” stanowi relację z uro-
czystości otwarcia Parku w Horyńcu-Zdroju do czego 
wydatnie przyczynili się pracownicy naukowi Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie oraz członkowie Mało-
polskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, 
współpracujący z Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi 
Horynieckiej, z sanatoriami uzdrowiskowymi na terenie 
gminy oraz Samorządem Horyńca-Zdroju. W związku z 
tym, poczytując powyższe dokonania jako wspólną sa-
tysfakcję, przedstawione zostaną fragmenty relacji z 
przebiegu tej uroczystości opracowanej i opublikowanej 
w pełnej wersji na łamach Gazety Horynieckiej, przez 
prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej i 
radnego gminy Horyniec-Zdrój, mgr. Krzysztofa Woź-
nego, który tak relacjonuje tę uroczystość: „…W upalną 
sobotę 4 lipca 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia 
Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju po jego rewitaliza-
cji...”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Minister 
Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-
Kamysz, który osobiście uczestniczył w tej uroczystości, 
a także Pani Elżbieta Bieńkowska – Europejski Komi-
sarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, jak również Pani 
Małgorzata Omilanowska – Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Uroczystość miała bardzo pod-
niosły charakter i rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą 
Świętą w Kościele Zdrojowym pw. bł. Jakuba Strzemię, 
pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Mariusza Leszczyń-
skiego i o. Waldemara Czerwonki – proboszcza hory-

nieckiej parafii. W intencyjnej homilii Ksiądz Biskup 
wyraził wielką radość z tak pięknego dnia, niemalże 
święta dla Horyńca-Zdroju i podkreślił, że dawno nie 
było w Horyńcu tak doniosłej uroczystości z udziałem 
tak wielu zaproszonych gości, p. Ministra i rodziny po-
tomków dawnych właścicieli tej miejscowości. Przed-
stawiając krótki zarys dziejów horynieckiego uzdrowi-
ska i Parku Zdrojowego, podkreślił zasługi rodziny Kar-
łowskich dla jego rozwoju w okresie międzywojennym. 
Dokonując podsumowania, odniósł się do czasów 
współczesnych: „…dziś uzdrowisko w Horyńcu usytu-
owane na nowym miejscu przeżywa swój renesans, po-
dobnie jak Park Zdrojowy położony na swym dawnym 
terenie. I to jest powodem naszej wielkiej radości i du-
my...”. 

Po Mszy Św. dokonano uroczystego otwarcia Parku. 
W przecięciu wstęgi uczestniczyli: Władysław Kosiniak-
Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Józef Mi-
chalik – starosta lubaczowski, Robert Serkis - wójt gmi-
ny Horyniec-Zdrój oraz Róża Karłowska - reprezen-
tantka Rodziny Karłowskich, założycieli Parku Zdrojo-
wego. Następnie JE Ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński 
dokonał uroczystego poświecenia obiektu. Gości powi-
tał wójt gminy Horyniec-Zdrój, p. Robert Serkis już w 
nowym budynku amfiteatru położonego na terenie 
Parku Zdrojowego, podkreślając, że: „Do sukcesu tego 
prowadziła bardzo długa droga i niezbędnym było zaan-
gażowanie i poświęcenie wielu osób, którym w dniu dzi-
siejszym wyrażamy głęboką wdzięczność”. 

Swoją obecnością zaszczycili uroczystość przedsta-
wiciele różnych instytucji i organizacji, które przyczyni-
ły się do realizacji tej inwestycji w tym Profesor Urszula 
Litwin z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wraz z 
zespołem projektowym oraz współinicjator rewitalizacji 
Parku Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz z Małopol-
skiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego w Kra-
kowie, honorowy członek Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Horynieckiej. Na uroczystość przybyli również 
podkarpaccy posłowie ziemi podkarpackiej: Mieczysław 
Kasprzak, Marek Rząsa i Tomasz Kulesza; samorzą-
dowcy: Waldemar Szumny - wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Rzeszowa, Andrzej Nepelski – radny sejmiku 
podkarpackiego, Józef Michalik - starosta lubaczowski 
wraz z wicestarostą Wiesławem Hukiem, radni powiatu 
lubaczowskiego – Dorota Rachwalik oraz Marek Wi-
śniewski, Wiesław Kapel – wójt gminy Lubaczów, radni 
gminy Horyniec-Zdrój z przewodniczącym Grzegorzem 
Woźnym.  

Do szczególnych uczestników tej uroczystości nale-
żała rodzina Jana i Zygmunta Karłowskich, założycieli 
Parku Zdrojowego, reprezentowana oficjalnie przez dr 
med. Różę Karłowską, córkę Zygmunta oraz osoby z 
rodziny Jana Karłowskiego, reprezentowane przez Pań-
stwa Bietkowskich, Kubiaków i Trafasów. 

Horynieckie zakłady uzdrowiskowe reprezentowa-
ne były przez Joannę Bukowczyk – dyrektora Centrum 
Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu - Zdroju i 
Piotra Cencora – prezesa Zarządu Uzdrowiska Hory-
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niec Sp. z o.o. W uroczystości uczestniczyli również 
partnerzy projektu z Ukrainy, reprezentowani przez 
Rusłana Ilnickiego - burmistrza Uzdrowiska Morszyn, 
dr. Igora Kaspruka – prezesa organizacji pozarządowej 
„Europejski Dialog”, Aleksandra Wołoszyńskiego – 
prezesa organizacji pozarządowej „Zielony Krzyż”, 
księdza Andrzeja Kaszczuka – dyrektora polsko-
ukraińskich festiwali ekumenicznych. W uroczystości 
wzięło udział także wiele innych osobistości, a wśród 
nich dr Władysław Wróblewski, były naczelny lekarz 
uzdrowiska, a także publicysta historii ziemi hory-
nieckiej, dr Paweł Rydzewski, obecnie redaktor na-
czelny Gazety Horynieckiej. 

W okolicznościowym wystąpieniu Wójt Gminy, 
Robert Serkis nawiązał do historii Parku Zdrojowego 
oraz podejmowanych starań, które doprowadziły do 
kompleksowej jego rewitalizacji. 

Na wystąpieniach zaproszonych gości, jako pierwszy 
głos zabrał Minister Pracy i Polityki Społecznej, Włady-
sław Kosiniak-Kamysz, podkreślając znaczenie współ-
pracy między różnymi instytucjami dla wspólnego do-
bra i realizacji celów społecznych: „...To jest wspaniały 
moment, kiedy po latach starań, po latach zaangażowa-
nia różnych osób dobrej woli: od samorządowców, przez 
przyjaciół ziemi horynieckiej, przez jej mieszkańców 
przychodzi do otwarcia niezwykłej inwestycji, inwestycji 
pozostającej w zgodzie z naturą, która rozwija, daje 
szanse również na nowe miejsca pracy. I za to Wam ser-
decznie dziękuję, ponieważ Park Zdrojowy będzie przy-
ciągał, będzie dawał wytchnienie, będzie dawał możli-
wość odpoczynku, relaksu; będzie też miał walory 
uzdrowiskowe i lecznicze, a więc będzie przyciągał no-
wych kuracjuszy do Horyńca-Zdroju (...) Dziękuję za 
taką uroczystość, dziękuję za taką atmosferę, bo ona też 
jest wielce przyjazna i niezwykła. Cieszę się, że jest to 
partnerstwo z sąsiadami z Ukrainy, bo to też ma wymiar 
niezwykłej relacji, która musi być w tych trudnych cza-
sach tworzona. Ja też mam swój związek z Horyńcem 
przez mojego stryja, który jest wielkim miłośnikiem tej 
ziemi, a także przez moich rodziców, którzy tu często 
bywają…”. Kończąc swoje wystąpienie Minister złożył 
podziękowania i gratulacje wszystkim, którzy przyczy-
nili się do rewitalizacji Parku Zdrojowego, a na ręce 
wójta przekazał adresy gratulacyjne od Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanow-
skiej oraz od Komisarz p. Elżbiety Bieńkowskiej.  

Reprezentant Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego odczytał list wystosowany przez Władysława 
Ortyla: „…Chcę przekazać słowa uznania dla wszyst-
kich osób i instytucji, którzy wsparli to dzieło dając 
uzdrowisku nie tylko atrakcyjną szatę, ale co ważniej-
sze szanse na rozwój i zbudowanie potencjału zarówno 
Horyńca jak i całego Roztocza Wschodniego”. Z kolei 
poseł Mieczysław Kasprzak podkreślił, że: „…Tutaj 
wszystko w Horyńcu-Zdroju dzieje się zgodnie z naturą. 
Tutaj jest naturalne zdrowie, tutaj są naturalne źródła 
uzdrowiskowe… Gratuluję wszystkim tego co zostało tu 
osiągnięte…”. 

W imieniu własnym oraz Rodziny Karłowskich po-
dziękowała wszystkim dr Róża Karłowska, podkreśla-
jąc bezinteresowność oraz osobiste zaangażowanie 
wielu osób, co doprowadziło do rewitalizacji Parku 
Zdrojowego. Szczególne podziękowania skierowane 
zostały pod adresem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Horynieckiej, Profesor Urszuli Litwin oraz Profesora 
Kazimierza Kosiniaka-Kamysza. Do podziękowań od 
Rodziny przyłączył się także Paweł Bietkowski (wnuk 
Jana Karłowskiego). 

W związku z zaangażowaniem wielu instytucji 
szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, orga-
nizacji pozarządowych oraz osób fizycznych w reali-
zację procesu rewitalizacji Parku Zdrojowego, w imie-
niu organizatorów uroczystości, Prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej, Krzysztof Woźny 
wyraził wdzięczność za wszelkie starania i pomoc 
czynioną w tym kierunku. Symbolicznym wyrazem tej 
wdzięczności były okolicznościowe statuetki wraz z 
podziękowaniami wręczone przez wójta gminy Hory-
niec-Zdrój oraz prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Horynieckiej dla osób szczególnie zasłużonych 
dla rewitalizacji Parku Zdrojowego oraz rozwoju Roz-
tocza, a wśród nich członków Małopolskiego Stowa-
rzyszenia Doradztwa Rolniczego współpracujących ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Horynieckiej: 
– Prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza - 

za zainicjowanie idei rewitalizacji Parku Zdrojowe-
go oraz wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju i 
promocji ziemi horynieckiej, 

– Prof. dr hab. Urszuli Litwin wraz z Zespołem 
Projektowym - Za wykonanie koncepcji projek-
towych Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju pro 
publico bono. 

Oficjalny program uroczystości zakończył koncert 
pt. „W Krainie Walca” rzeszowskiego kwintetu 
smyczkowego Arso Ensemble. 

Ten skrót z omówienia uroczystości Parku 
Zdrojowego w kilku znamiennych momentach 
stanowi o efektach współpracy miedzy naszymi 
Stowarzyszeniami, jest wyrazem wdzięczności dla 
naszych członków zaangażowanych w dzieło roz-
woju Ziemi Horynieckiej. 

 
 

Wspólne opracowania monograficzne  
i popularnonaukowe 

 

Omawiając efekty współpracy pomiędzy Małopol-
skim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego a Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Ziemi Horynieckiej, na prze-
strzeni okresów jubileuszowych, należy wspomnieć 
również o wspólnym dorobku publikacyjnym. Publi-
kacje te zamieszczane były głównie w obszarze dwóch 
wydawnictw, służących popularyzacji wiedzy, jak też 
mających charakter edukacyjny. Zamieszczane były na 
łamach wydawnictw Górnośląskiej Wyższej Szkoły 
Handlowej w Katowicach, do których kieruje się czy-
telnika:       
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(1) Kosiniak-Kamysz K., Woźny K., Mudry A., Łusz-
czyński J. 2008. „Czynniki sprzyjające rozwojowi 
turystyki, rekreacji i rehabilitacji na obszarach po-
łudniowo-wschodniego Roztocza”. Zeszyty Na-
ukowe GWSH, Katowice, Wyd. Denipress. 5-61; 

(2) Kosiniak-Kamysz K., Woźny K. 2010. „Osobliwości 
turystyczne Roztocza Południowego”. Zeszyty Na-
ukowe GWSH, Katowice, Wyd. Denipress. 1-125; 

(3) Kosiniak-Kamysz K., Kruczek D., Kucharczyk D., 
Czech A. 2012. „Turystyka wiejska - podstawy orga-
nizacji i charakterystyka działalności”. Zeszyty Na-
ukowe GWSH, Katowice, Wyd. Denipress. 1-102. 

Przedstawione powyżej monografie wspólnego autor-
stwa osób reprezentujących zarówno Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową 
w Katowicach i Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa 
Rolniczego, jak też Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Ho-
rynieckiej i sanatoria uzdrowiskowe, traktują o wiedzy 
umożliwiającej głębsze poznanie walorów turystycznych 
obszarów roztoczańskich, umożliwiając ich rozwój go-
spodarczy w oparciu o walory turystyczne, rekreacyjne i 
rehabilitacyjne. (Do materiałów tych można skierować 
czytelnika, gdyż stanowią one obszerne studium o cha-
rakterze popularnonaukowym i wdrożeniowym, a tym 
samym mogą być wykorzystane w praktyce z zakresu 
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej). 

Inną formą były publikacje zamieszczane na łamach 
kwartalnika Wieś i Doradztwo, spośród których na 
uwagę zasługują opracowania zamieszczane w tym wy-
dawnictwie od 2007 roku do chwili obecnej. Tytuły nie-
których z nich zamieszcza się poniżej, gdyż publikacje 
te są wymowne w swojej treści i świadczą o rzeczywi-
stym dorobku MSDR i SPZH oraz sanatoriów uzdrowi-
skowych, a wśród nich:  
(1) „Łączone ogniwa turystyki prozdrowotnej na przy-

kładzie Horyńca-Zdroju”, autorstwa Kazimierza 
Kosiniaka-Kamysza, Anny Mudry, Jarosława Łusz-
czyńskiego. Wieś i Doradztwo, dz. Doradztwo i 
Edukacja. Nr 1/49/2007; 

(2) „Dziedzictwo kulturowe obszarów turystycznych 
pogranicza polsko–ukraińskiego”, autorstwa Kazi-
mierza Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Woźnego, 
Anny Mudry, Jarosława Łuszczyńskiego. Wieś i Do-
radztwo, nr 1/49/2007; 

(3) „Rozwój współpracy między MSDR z siedzibą w 
Uniwersytecie Rolniczym a Centrum Rehabilitacji 
Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju”, autorstwa Ka-
zimierza Kosiniaka-Kamysza i Krzysztofa Woźne-
go. Wieś i Doradztwo, dz. Wielofunkcyjny Rozwój 
Obszarów Wiejskich. Nr 1/49/2009. 

Publikacje te są dowodem skoncentrowanej współ-
pracy, zmierzającej do rozwiązywania problemów śro-
dowiskowych, a tym samym stanowią dorobek tema-
tyczny Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rol-
niczego. 

Należy jednak podkreślić, że najistotniejszą rolę w 
tym względzie odegrała publicystyka na łamach Gazety 
Horynieckiej, licznie cytowana w niniejszym opraco-

waniu, która świadczy również o wspólnym dorobku 
naszych Stowarzyszeń, zakończonych w wielu kwe-
stiach spektakularnymi sukcesami. 

 

Plany dalszej współpracy pomiędzy  
Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa 
Rolniczego a Stowarzyszeniem Przyjaciół  
Ziemi Horynieckiej 

 
Zazwyczaj tak się dzieje, że osiągnięcie jakiegoś 

sukcesu mobilizuje do podejmowania kolejnych wy-
zwań i tak się też stało w przypadku osiągnięcia efek-
tów, w zakresie popularyzacji wiedzy, edukacji, koń-
cząc na rozwiązaniach o charakterze inwestycyjnym, 
będących wynikiem współdziałania instytucjonalnego 
pomiędzy Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa 
Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym i Stowarzysze-
niem Przyjaciół Ziemi Horynieckiej oraz Sanatoriami 
Uzdrowiskowymi w Horyńcu-Zdroju, o czym świadczą 
zamieszczone powyżej relacje. Wynikać to może 
głównie ze statutowej powinności MSDR, jaką jest 
transfer wiedzy w zakresie doradztwa, zmierzającego 
do rozwoju obszarów wiejskich, obejmującej cały ob-
szar zagadnień organizacyjnych, edukacyjnych, go-
spodarczych, do inwestycyjnych włącznie. 

Należy stwierdzić, że przebyta długa i mozolna dro-
ga, zmierzająca do sukcesywnego osiągania zamierzo-
nych celów, zakończyła się spektakularnym sukcesem, 
jakim jest rewitalizacja Parku Zdrojowego. Jest to po-
wód do wspólnego zadowolenia i stanowi o możliwo-
ściach pokonywania różnorodnych barier, wskazując 
równocześnie metody i narzędzia, jakimi należy się na 
tej drodze posługiwać, aby osiągać zamierzone cele. 
Zdobyte doświadczenia skłaniają z kolei do podjęcia 
następnych kroków, gdyż skala potrzeb jest ogromna. 
Konieczność taka powstała w odniesieniu do horyniec-
kich uzdrowisk, których baza rehabilitacyjna jest szcze-
gólnie bogata, a kadra wysoce wyspecjalizowana, ale 
otaczająca infrastruktura pozostawia wiele do życzenia. 
Dotyczy to pewnego komfortu i bezpieczeństwa za-
równo kuracjuszy, jak też wszystkich, którzy chcą ko-
rzystać z roztoczańskich uroków i na tych terenach wy-
poczywać. Sprzyjają temu uwarunkowania przyrodni-
czo-geograficzne, duże przestrzenie pięknych lasów, 
licznych zabytków świadczących o wielokulturowym i 
wielonarodowym dorobku, który postrzegamy na ob-
szarze dziesięciu miejscowości (wsi) tej gminy o specy-
ficznej strukturze, których charakter jest daleki od roz-
winiętego rolnictwa, a zatem wymaga przekształceń w 
oparciu o rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej. Ob-
szary te spełniają zatem wszelkie warunki do rozwoju 
turystyki zielonej, spacerów, ale już ten wątek stanowi 
poważny problem, szczególnie dla osób o obniżonej 
sprawności narządów ruchu, a tych jest najwięcej z racji 
specjalności sanatoriów uzdrowiskowych. Ruchliwe i 
wąskie drogi powiatowe, biegnące pomiędzy sanatoria-
mi, stanowią poważne zagrożenie dla osób przemiesz-
czających się w kierunku lasu, a co dopiero dla osób nie-
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Rycina 2. Projekt  ścieżki rehabilitacyjno-sportowej w Horyńcu-Zdroju 
Źródło: materiały Prof. Urszuli Litwin oraz Zespołu Projektowego 

pełnosprawnych, na wózkach inwalidzkich, o kulach, 
laskach i innych problemach lokomocyjnych. Obserwa-
cja tej sytuacji stała się podstawą do kolejnej koncepcji 
polegającej na utworzeniu traktu spacerowego, biegną-
cego wzdłuż leśnego kompleksu, tuż za ścianą uzdro-
wisk, KRUS i Domu Zdrojowego. Z tego samego źródła, z 
którego wypłynęła myśl o rewitalizacji Parku Zdrojowe-
go, zrodziła się koncepcja utworzenia Traktu Spacero-
wego długości około 1,5 km, który spełniałby warunki do 
odbywania spacerów przez kuracjuszy, turystów oraz 
mieszkańców. Doświadczenia wynikające z realizacji 
poprzedniego przedsięwzięcia dodały impetu w podej-
mowaniu kolejnego wyzwania, pro publico bono.  

I znów ta sama droga, te same osoby reprezentujące 
Uniwersytet Rolniczy, Małopolskie Stowarzyszenie Do-
radztwa Rolniczego oraz Katedrę Geodezji z Profesor 
Urszulą Litwin i zespół projektowy podejmują następne 
dzieło. Padło pytanie – Pani Profesor, jest następna po-
trzeba, ugór inwestycyjny w zakresie możliwości space-
rów, brak map, brak prawa własności terenu, a cel, do 
którego się zmierza jest zbożny – to tak konieczne dla 
dalszego rozwoju gminy uzdrowiskowej, funkcjonowa-
nia sanatoriów, jak też dobro dla kuracjuszy, wczasowi-
czów i mieszkańców. To nowy kwiatek do horynieckie-
go ogródka. I znów ziarno padło na właściwy grunt, nie 
trzeba było długo czekać, aby pod kierunkiem Pani Pro-
fesor przybyła duża grupa studentów i doktorantów, 
celem wykonania pomiarów koniecznych do opraco-
wania potrzebnych map. Przygotowane mapy pozwoliły 
na tworzenie koncepcji kolejnej inwestycji na horyniec-
kim gruncie pod nazwą „Trakt Spacerowy” (ryc. 2). Za-
sadniczą kwestią w tym zakresie było tempo i skutecz-
ność działania, które to cechy towarzyszą zespołowi 
pod kierunkiem Profesor Urszuli Litwin, obdarzonej w 
tym zakresie wyjątkowym talentem.  

Niezwłocznie przystąpiono do opracowywania kon-

cepcji tej inwestycji, którą przedstawiono na forum 
dyskusyjnym pod hasłem „Dziś a jutro gminy Horyniec-
Zdrój” [Gazeta Horyniecka nr 34/2014], a forum to pro-
wadził wójt gminy, p. Robert Serkis. Na forum z udzia-
łem Uniwersytetu Rolniczego i MSDR w Krakowie, po-
za zagadnieniami natury inwestycyjnej omówiono wiele 
problemów warunkujących rozwój gminy uzdrowisko-
wej, w oparciu o rozwój różnych form turystyki, rozwój 
usług sanatoryjnych, plan zagospodarowania prze-
strzennego itp. 

Jak wynika z tekstu opublikowanego w GH nr 
34/2014, cyt.: „...Drugą część konferencji w całości wy-
pełniła dyskusja moderowana przez Profesora Kosinia-
ka-Kamysza, który podsumowując pierwszą część dys-
kusji stwierdził, że w celu rozwiązania problemów i prze-
łamywania barier stojących przed Horyńcem, niezbędne 
jest współdziałanie w podejmowaniu i realizacji inicjatyw 
stwarzających możliwości rozwoju. Nie można obarczać 
tym obowiązkiem jedynie samorządu, należy włączać do 
działania inne podmioty takie jak sanatoria, stowarzy-
szenia, prywatnych przedsiębiorców i gospodarstwa 
agroturystyczne. Przy wspólnym zaangażowaniu tych 
podmiotów można będzie osiągnąć efekty, którymi będą 
np. zatrzymanie odpływu młodzieży, tworzenie nowych 
miejsc pracy, a podsumowując, wyraził zadowolenie ze 
spotkania, zauważył, że było ono spotkaniem meryto-
rycznym nie zaś „koncertem życzeń” i będzie początkiem 
dyskusji o przyszłości Horyńca-Zdroju. Pan Krzysztof 
Woźny zamykając forum dyskusyjne i dziękując zebra-
nym za aktywne uczestnictwo, a Profesorowi za mode-
rowanie dyskusji, podkreślił, że to ważne spotkanie 
osób zaangażowanych i zainteresowanych rozwojem 
gminy z pewnością zaowocuje w przyszłości wypraco-
waniem spójnej wizji i strategii rozwoju, a także znale-
zieniem sposobu na odpowiednią promocję tego pięk-
nego zakątku kraju z pożytkiem dla mieszkańców...”. 
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W taki to sposób ruszono do działania, na które nie 
trzeba było długo czekać, gdyż już w Gazecie Horyniec-
kiej nr 39/2015, ukazał się artykuł pt. ”Trakt spacerowy 
Horyniec-Zdrój – Świdnica”. W artykule tym przeczytać 
można: „…Inicjatywa powstała dzięki zaangażowaniu w 
wyniku wieloletniej i bardzo owocnej współpracy, głównie 
w zakresie działań promocyjnych na rzecz Horyńca-
Zdroju z Profesorem Kazimierzem Kosiniakiem-
Kamyszem. Zagadnienie dotyczące utworzenia tzw. Trak-
tu Spacerowego zostało omówione przez pomysłodawców 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Horynieckiej. Po-
dobnie jak w przypadku realizacji idei odnowy Parku Zdro-
jowego, temat ten podjęli pracownicy i studenci Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, pod kierownictwem Profesor Urszuli Litwin. 
Rezultatem tej współpracy było opracowanie dwóch kon-
cepcji Traktu Spacerowego, który był położony w paśmie 
leśnym sąsiadującym bezpośrednio z sanatorium uzdro-
wiskowym. W związku z tym, w czerwcu 2014 roku pomy-
słodawcy oraz autorzy koncepcji w obecności władz 
uczelni, przedstawicieli sanatoriów i Rady Gminy Hory-
niec-Zdrój zaprezentowali je na Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji UR i przekazali Stowarzyszeniu. Zde-
cydowano wówczas, że koncepcje te zostaną przez auto-
rów opracowania powtórnie zaprezentowane szerokiemu 
gremium w Horyńcu-Zdroju i poddane społecznej dysku-
sji. Tak też się stało 27 maja br. Odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy poświecona planowanemu Traktowi 
Spacerowemu. Koncepcję Traktu Spacerowego zaprezen-
tował zespół pracowników naukowych Wydziału Inżynie-
rii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego z Kra-
kowa. Projekt zakłada ciąg pieszy o długości ok. 1,3 km, po 
terenie leśnym, po lewej stronie drogi, na odcinku od 
dzielnicy sanatoryjnej w kierunku Świdnicy, z możliwością 
poszerzenia o ciąg rowerowy oraz ciąg dla osób, które po-
ruszają się na wózkach inwalidzkich. Obiekt ma być prze-
znaczony dla osób, które aktywnie korzystają z walorów 
uzdrowiska, dostępny dla osób niepełnosprawnych, dzieci, 
a także uprawiających sport. To wszystko daje nadzieję, 
że przy zrozumieniu i wsparciu Rady Gminy, zaangażo-
wanej współpracy zainteresowanych stron i pozyskaniu 
środków pomocowych podejmowany przez Gminę projekt 
zakończy się sukcesem, ku zadowoleniu kuracjuszy, tury-
stów i mieszkańców...”.  

Temat ten był dalej kontynuowany w ramach walnego 
zebrania sprawozdawczo-wyborczego SPZH, z którego 
notatkę sporządził prezes Krzysztof Woźny i zamieścił w 
tym samym numerze Gazety Horynieckiej, podkreślając 
rangę planowanej inwestycji. Prace w tym zakresie trwają 
i zmierzają do uzgodnienia planu realizacji Traktu Spa-
cerowego, a następnie przygotowania wniosków o finan-
sowanie przedsięwzięcia i realizację koncepcji dla dobra 
społecznego. W trakcie zjazdu SPZH podjęto również 
uchwałę, której tekst cytujemy: ”Walny zjazd SPZH przy-
jął uchwałę nadającą Profesorowi Kosiniakowi-
Kamyszowi status Członka Honorowego Stowarzyszenia, 
w uznaniu działań Pana Profesora na rzecz promocji i 
rozwoju gminy horynieckiej”. 

Podsumowanie 

 

Jak wynika z treści poszczególnych rozdziałów ni-
niejszego opracowania, długoletni okres współdziałania 
Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Horynieckiej 
obejmuje szerokie spektrum zagadnień i obfituje w wie-
le wydarzeń, o charakterze zarówno poznawczym, jak 
też analitycznym, a w efekcie końcowym, również sto-
sowanym. Wydaje się, że zachodzi w tym względzie 
pewna prawidłowość, gdyż zanim przystąpiono do 
otwartej działalności o charakterze praktycznym, prze-
prowadzono wcześniej głęboką analizę czynników cha-
rakterystycznych dla obszarów Roztocza Południowe-
go. W oparciu o nie można planować i programować 
rozwój gospodarczy tego regionu. To dogłębne rozwią-
zanie, oparte o uwarunkowania geograficzne, przyrod-
nicze, klimatyczne, przyrodolecznicze oraz historyczne, 
kulturowe i demograficzne, jednoznacznie wskazało 
kierunek, w którym należy podążać, aby rozwój ten 
osiągać.  

Opublikowane z tego zakresu materiały wskazały na 
doskonałe możliwości rozwoju regionalnego w oparciu 
o szerokie rozwinięcie sektora usług turystycznych, o 
profilu turystyki uzdrowiskowej, opartej o istniejącą 
bazę sanatoryjną, która daje ponadto możliwości rekre-
acyjne z zakresu SPA. Cały zaś rozległy teren Roztocza, 
o ogromnym wskaźniku lesistości, bogactwie przyrod-
niczym oraz kulturowym, tworzy fundament dla roz-
woju wszystkich form turystyki zielonej, uwzględniając 
rozwój agroturystyki, ekoturystyki itp. Z tymi zaś for-
mami działalności profilowanej wiąże się sektor usług 
pośrednich, z zakresu gastronomii, hotelarstwa, a także 
szeroko pojętych rozrywek kulturalnych. Służy temu 
doskonała baza w postaci renesansowego teatru, o bo-
gatej (170-letniej) tradycji, obecnie zwanego Gminnym 
Ośrodkiem Kultury (GOK). Funkcje te spełnia także 
zrewitalizowany ostatnio obiekt parkowy z alejami spa-
cerowymi, pijalnią wód mineralnych i nowoczesnym 
amfiteatrem.  

Dążąc w planach współpracy pomiędzy SPZH, UR i 
MSDR w Krakowie do poprawy warunków sprzyjają-
cych zainteresowaniu turystów pięknem tej ziemi, pod-
jęto wspólne starania o uzupełnienie tego co konieczne 
w stosunku do naturalnych uwarunkowań geograficz-
nych, przyrodniczych i przyrodoleczniczych. Uzupeł-
nieniem tym ma być możliwość odbywania spacerów 
rekreacyjnych po atrakcyjnych miejscach wypoczynku, 
w przyjemnej scenerii parkowej. Dochodzi do tego tak-
że sposobność do korzystania z wód leczniczych, jak 
również uczestniczenia w programach kulturalnych, 
które realizowane są na bazie zarówno słynnego teatru, 
jak też nowoczesnego amfiteatru. Aby do tego doszło, a 
należy stwierdzić, że tak się stało, należało odbyć długą 
drogę, pokonać wiele barier, znaleźć odpowiednie roz-
wiązania i zrealizować plan rewitalizacji słynnego nie-
gdyś Parku Zdrojowego.  
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Należy podkreślić, że na tej drodze istotną rolę ode-
grała publicystyka oparta o wiedzę o tych terenach, o 
ich wartości przyrodo-leczniczej, a na tym tle o możli-
wościach rozwoju Horyńca-Zdroju. Jak wiadomo, wła-
śnie wiedza jest motorem do pokonywania wszelkich 
barier, a szczególnie obojętności, czy bierności środo-
wiskowej. Ogromną rolę w tym względzie odegrała Ga-
zeta Horyniecka, z jej redaktorem naczelnym, dr. 
Pawłem Rydzewskim oraz z najczęstszym autorem ar-
tykułów o charakterze informacyjno-promocyjnym, 
mgr. Krzysztofem Woźnym, prezesem SPZH, którego 
można nazwać encyklopedią wiedzy o Roztoczu Połu-
dniowym i wszelkich jego walorach. Do tych lokalnych 
wydawnictw należy dołączyć publikacje, zamieszczane 
na łamach kwartalnika MSDR „Wieś i Doradztwo”, w 
którym ukazywało się wiele artykułów promocyjnych 
wspólnego autorstwa reprezentantów obydwu Stowa-
rzyszeń. Obszerna wiedza o Roztoczu opublikowana 
została również w opracowaniach monograficznych, 
wydanych przez GWSH w Katowicach, które poza cha-
rakterem promocyjno-informacyjnym, pełnią rolę edu-
kacyjną. Wydaje się, że na tej drodze spełniono wszyst-
kie warunki zmierzające do poczynienia odważnego 
kroku, jakim były działania o charakterze inwestycyj-
nym, a wśród nich największe, jakim jest zrewitalizo-
wany Park Zdrojowy. Dzisiaj można śmiało i odważnie 
stwierdzić, że Horyniecki-Zdrój legitymuje się również 
tym pięknem służącym kuracjuszom, turystom, miesz-
kańcom i obiektom kultury, rozrywki i wypoczynku.  

W podsumowaniu należy stwierdzić, że w zakresie 
planowania wszelkich przedsięwzięć, w tym inwesty-
cyjnych szczególnie, obowiązuje zasada ciągłości. Nie 
można zatem zatrzymać myślenia o dalszym rozwoju 
tych terenów, dalszych potrzebach i konieczności reali-
zacji kolejnych inwestycji, służących społecznemu do-
bru. Takim kolejnym zamysłem, w zakresie którego 
poczyniono już pewne starania jest Trakt Spacerowy, 
planowany właśnie z myślą o komforcie dla turystów, a 
szczególnie kuracjuszy, uwzględniając jego dostosowa-
nie do potrzeb osób o obniżonej sprawności. Wdrażano 
nadzieję, że przedsięwzięcie to będzie kolejnym akcen-
tem na drodze rozwoju regionalnego Roztocza Połu-
dniowego i słynnego horynieckiego kurortu, pod wa-
runkiem współdziałania lokalnego samorządu z Stowa-
rzyszeniem SPZH, MSDR oraz UR w Krakowie.  
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Wprowadzenie 

 
Hiszpania i Portugalia, kraje Półwyspu Iberyjskiego, 
które łączy nie tylko położenie geograficzne, ale które 
mają wiele podobnych doświadczeń historycznych i 
które w tym samym czasie weszły w struktury gospo-
darcze i polityczne Unii Europejskiej. Kraje, które bę-
dąc członkiem struktur europejskich uczestniczyły i 
nadal uczestniczą w tych samych (lub bardzo zbliżo-
nych) programach rozwoju gospodarczego i społecz-
nego. W obu krajach funkcja rolnicza ma wciąż duże 
znaczenie w gospodarce, jakkolwiek w ostatnich moż-
na obserwować stopniowy spadek tego znaczenia. Oba 
kraje budowały i przekształcały strukturę organizacyj-
ną rolnictwa i wspierające je systemy doradztwa rolni-
czego, ale zdecydowały się na różne podejście do tych 
przekształceń, z uwagi na różne płaszczyzny odnie-
sienia i różną sytuację w okresie przedakcesyjnym. 
Stąd wybrane cechy charakterystyczne dla rolnictwa 
Hiszpanii i Portugalii są w tym opracowaniu tłem dla 
prezentacji struktur systemu transferu wiedzy, infor-
macji i innowacji rolniczych (AKIS) w obu analizowa-
nych krajach. 
 

Wybrane cechy charakterystyczne dla  
rolnictwa Hiszpanii i Portugalii 

 
Rolnictwo w Hiszpanii zajmuje 23,7 mln ha zago-

spodarowanych użytków rolnych. Istnieje tu około mi-
liona gospodarstw produkujących głównie zboża 
(jęczmień i pszenicę), a poza tym owoce i warzywa 
(pomidory i pomarańcze) oraz oliwki, a z produkcji 
zwierzęcej głównie bydło mięsne i mleczne, trzodę 
chlewną i drób. 

Mimo, iż warunki geograficzne i klimatyczne są 
sprzyjające dla rozwoju rolnictwa, to znaczenie tego 
sektora w gospodarce Hiszpanii w ostatnich dwudzie-
stu latach sukcesywnie spada. Głównymi przyczynami 
są wysokie koszty produkcji i zwiększająca się liczba

małych gospodarstw produkujących głównie na własne 
potrzeby. Trend ten obrazują dwa wskaźniki – zmniej-
szające się zatrudnienie w rolnictwie, które wynosi 
obecnie 4,2%, oraz zmniejszający się udział rolnictwa i 
rybactwa w PKB, który ustabilizował się na poziomie 
2,7%.Pomimo tych trendów na poziomie krajowym, 
Hiszpania jest jednym z głównych producentów rol-
nych na rynku europejskim. Wartość sprzedaży głów-
nych produktów rolnych sięga 34 mld€. Rolnictwo eko-
logiczne prowadzone jest w około 1,5% gospodarstw i 
obejmuje 6,7% całkowitej powierzchni użytków rolnych 
(tabela 1). 

W strukturze obszarowej większość stanowią gospo-
darstwa małe, 2-5 ha, o niskiej rentowności. Inną cechą 
charakterystyczną dla hiszpańskiego rolnictwa jest za-
awansowany wiek właścicieli gospodarstw– blisko jedna 
trzecia właścicieli to osoby w wieku emerytalnym.  

Rolnictwo Portugalii obejmuje 3 668 tys. ha użyt-
ków rolnych, co stanowi 40% terytorium kraju. Istnieje 
tu 297,4 tys. gospodarstw. Znacząca liczba (blisko 50%) 
to gospodarstwa małe, o wielkości poniżej 2 ha. Podob-
nie jak w Hiszpanii, również w Portugalii obserwuje się 
trend zmniejszania się liczby gospodarstw, w porówna-
niu do roku 2000 liczba ta spadła o około 25%. Ale po-
cząwszy od 2000 roku obserwuje się trend zwiększania 
powierzchni gospodarstw i związane to jest z drama-
tycznie zmniejszającą się liczbą rolników i przejmowa-
niem małych gospodarstw przez inne jednostki rolne.  

Średni wiek właścicieli gospodarstw jest bardzo wy-
soki – 63 lata, a ponadto ich poziom wykształcenia bar-
dzo niski i ich jedynym źródłem dochodów jest wyłącz-
nie rolnictwo. Jedna piąta ogółu właścicieli gospodarstw 
ma również dodatkowe źródło dochodu z pracy poza 
gospodarstwem. Blisko połowa właścicieli to osoby w 
wieku emerytalnym, a jeśli weźmiemy pod uwagę wła-
ścicieli w wieku powyżej 55 lat, to stanowią oni aż 71% 
ogółu.  

W produkcji roślinnej głównymi produktami w sen-
sie tonażu produkcji są: kukurydza, ryż, pszenica, jęcz-
mień i żyto, ich areał produkcji zmniejszył się o 30% w 
porównaniu do 2000 roku, ale równocześnie ze spad-
kiem areału, wzrasta wydajność z hektara.  

Wśród warzyw i owoców na pierwszym miejscu pod 
względem wielkości produkcji są pomidory, a następnie 
jabłka, pomarańcze, marchew, cebula i brzoskwinie. 
Warzywa zajmują około 30% gruntów ornych, podczas  

________________________________ 
1 

Opracowanie jest kontynuacją cyklu prezentacji rezulta-
tów badań „Prospects for Farmers Support: Advisory Servi-
ces in European AKIS”, prowadzonych w latach 2012-2015 
w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej 
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Tabela 1. Wybrane dane dotyczące rolnictwa Hiszpanii i Portugalii  
 

 
gdy sady i winnice 19%, lecz i tu obserwuje się spadek 
areału upraw. Natomiast blisko połowę użytków rol-
nych zajmują trwałe użytki zielone, których areał w po-
równaniu do 2000 roku wzrósł o około 20%. W pro-
dukcji zwierzęcej na pierwszym miejscu pod względem 
wielkości produkcji jest bydło, trzoda chlewna i drób, a 
następnie owce i kozy. Znacząca jest również produkcja 
mleka. 

Rolnictwo ekologiczne obejmuje obszar 5,8% użyt-
ków rolnych i 10% gruntów ornych, ale zajmuje się tą 
produkcją jedynie 0,3% ogółu gospodarstw (tabela 1). 

 

System AKIS i doradztwo rolnicze w Hiszpanii 

 
Zdecentralizowany system struktury organizacyjnej 

kraju składającej się z regionów posiadających dużą 
dozę autonomii i równocześnie silną odpowiedzialność 
za podejmowane decyzje sprawia, iż nie jest łatwo opi-
sać system AKIS w Hiszpanii i porównywać go z sys-
temami działającymi w innych krajach Unii Europej-
skiej [Esparcia i in. 2014]. Z jednej strony Konstytucja 
Hiszpanii stanowi, iż regiony mogą mieć kompetencje 
dotyczące badań, ale zastrzega równocześnie wyłącz-
ność rządu centralnego do ogólnej koordynacji badań 
naukowych i technicznych oraz kreowania relacji mię-
dzynarodowych w dziedzinie nauki. Z drugiej strony 
poszczególne regiony w swoich Statutach Autonomii, 
które są najważniejszymi aktami prawa na ich teryto-
riach, mają ustanowione kompetencje w dziedzinie ba-
dań rolniczych. Te, ustanowione z końcem lat siedem-
dziesiątych XX wieku ramy uregulowań prawnych 

 
 

 
między rządem centralnym a rządami regionalnymi 
znalazły swe odzwierciedlenie w funkcjach rządu cen-
tralnego, delegowanych do poszczególnych regionów, a 
mianowicie zarządzanie i administrowanie jednostkami 
badawczymi, które zgodziły się na realizację projektów 
włączonych do krajowych programów badań rolni-
czych. Natomiast rząd centralny zarezerwował sobie 
głównie definiowanie podstawowych celów krajowych i 
wytycznych polityki badań rolniczych, a przede wszyst-
kim koordynację projektów będących częścią krajo-
wych programów badań rolniczych i międzynarodo-
wych relacji w tej dziedzinie. 

Do pełnienia wspomnianych funkcji rządu krajowe-
go powołany został w 1971 roku Krajowy Instytut Ba-
dań Rolnictwa i Przetwórstwa Żywności oraz 
Technologii (INIA), który faktycznie jest agencją rzą-
dową. Dodatkowo, w 1987 roku, powołany został Komi-
tet Koordynacji Badań Rolniczych celem koordynacji 
działań i współpracy między rządem krajowym a rzą-
dami regionów. W skład Komitetu wchodzą przedsta-
wiciele kilku ministerstw: gospodarki i konkurencyjno-
ści; rolnictwa, gospodarki żywnościowej i środowiska; 
finansów i administracji publicznej oraz przedstawicie-
le siedemnastu regionów, a pracami tego Komitetu kie-
ruje INIA. 

Jeśli chodzi o system kreowania głównych badań i 
innowacji rolniczych, Ministerstwo Gospodarki i Kon-
kurencyjności Hiszpanii stworzyło Narodowy Plan Ba-
dań Naukowych i Technicznych oraz Innowacji na lata 
2013-2016. Program ten skoncentrowany jest głównie na 
jakości i bezpieczeństwie żywności, wydajnym i zrów-
noważonym rolnictwie, zasobach naturalnych i bada-

Wyszczególnienie 
Jednostka  

miary 

Wielkość 

Hiszpania Portugalia 

Obszar ogółem km
2 

504 645 92 391 

Ludność liczba 46 464 053 10 813 834 

Obszar rolniczy (użytki rolne) tys. ha 23 752 3 668 

Liczba gospodarstw indywidualnych tys. 929,7 297,4 

Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego ha 17,9 8,4 

Odsetek gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników (do 
35 lat) 

% 5,3 2,9 

Średnia powierzchnia gospodarstw prowadzonych przez młodych 
rolników (do 35 lat) 

ha 32,5 31,2 

Odsetek gospodarstw prowadzonych przez osoby  w wieku emery-
talnym (65+) 

% 29,8 46,5 

Średnia powierzchnia gospodarstw prowadzonych przez osoby w 
wieku emerytalnym (65+) 

ha 13,5 7,4 

Odsetek gospodarstw ekologicznych w ogólnej liczbie gospodarstw % 1,5 0,3 

PKB całkowite mld USD 1 406,9 230,0 

Udział rolnictwa w PKB % 2,7 1,5 

Udział sektora rolnego w zatrudnieniu % 4,2 10,0 

Źródło:  GUS 2010, EuroStat 2010, Reports for the AKIS inventory for Spain and Portugal, 2014  
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niach morskich. Wyłączność zarządzania tym progra-
mem posiada Komisja Koordynacyjna Badań Rolni-
czych. Program jest finansowany przez rząd centralny, 
ale projekty opracowywane i prowadzone są przez re-
gionalne centra badawcze wchodzące w skład systemu 
kooperacji INIA – rządy regionalne. Dlatego też INIA 
kieruje pracami tej Komisji poprzez służby wewnętrzne 
skupione w Głównym Departamencie Prognozowania i 
Koordynacji Programów (SGPCP), który koordynuje i 
zarządza tymi programami. Natomiast działalność w 
zakresie badań i rozwoju jest zarządzana przez Główny 
Departament Badań i Technologii (SGIT), za pośrednic-
twem swoich oddziałów i ośrodków rozlokowanych w 
całym kraju. 

System INIA wraz z centrami regionalnymi jest sys-
temem tradycyjnym i tworzy główne ramy badawcze w 
Hiszpanii. Jego ważną cechą jest to, iż zaproszenia do 
uczestnictwa w badaniach są ograniczone tylko do tych 
centrów badawczych, które należą do systemu INIA – 
rządowe centra regionalne. Ale równocześnie każdy 
region może niezależnie zaprojektować i prowadzić 
własne badania rolnicze, stosując przy tym różne mo-
dele podejścia do zarządzania, zgodnie z własną strate-
gią, dążąc do określonych własnych celów i lokalnych 
potrzeb. 

Mimo, iż system INIA – rządowe centra regionalne 
ma silne podstawy działania, w systemie AKIS obecni są 
także inni aktorzy (ryc. 1), pełniący fundamentalne 
funkcje w badaniach, poszukujący źródeł finansowania 
projektów badawczych w otwartych konkursach na po-
ziomie krajowym, regionalnym (jakkolwiek nie wszyst-
kie regiony stosują system otwartych konkursów ba-
dawczych), a także na poziomie Unii Europejskiej. 

Wśród tych znaczących aktorów jest Krajowa Rada 
Badań (CSIC), największa publiczna instytucja badaw-
cza w Hiszpanii i trzecia kompetencji kapitału ludzkie-
go w Europie. Zajmuje się ona ośmioma zakresami ba-
dań naukowych, w tym w dziedzinie rolnictwa i tech-
nologii żywności. W strukturze badań rolniczych wy-
stępuje dwanaście centrów i instytutów badawczych 
rozlokowanych w całym kraju. Warto podkreślić, iż 
CSIC, na polu badań rolniczych jest nie tylko najważ-
niejszą organizacją badawczą w Hiszpanii, ale także 
jednym z trzech liderów badań w Europie i USA, obok 
USAD (Departament Rolnictwa USA) w USA i INRA 
(Narodowy Instytut Badań Rolniczych) we Francji. 

Kolejną znaczącą grupą aktorów w systemie AKIS w 
Hiszpanii są uniwersytety i centra technologii. Uni-
wersytety prowadzą badania podstawowe i stosowane 
wykorzystując w tym celu swoją bazę naukowo-
badawczą oraz kadrę naukowców. Natomiast Centra 
Technologii (w wielu przypadkach prywatne, ale w 
praktyce bezpośrednio lub pośrednio wspierane środ-
kami publicznymi) są zazwyczaj rezultatem specyficz-
nych potrzeb grup przedsiębiorstw tego samego sekto-
ra, który inwestuje w badania, rozwój i innowacje. W 
ramach tego, między instytucjami AKIS tworzą się pro-
ste partnerstwa, opracowujące specyficzne projekty lub 

nawet tworzą nowe centra badawcze lub sekcje badaw-
cze sponsorowane przez te organizacje stosownie do 
promowanych badań w specyficznym sektorze. 

Wiele centrów badawczych, włączając w to uniwer-
sytety, posiada biura transferu wyników badań (OTRI). 
Biura te zostały utworzone w 1988 roku jako struktury 
ułatwiające badaczom i firmom, zarówno na poziomie 
krajowym jak i europejskim, działania w sektorze ba-
dań, rozwoju i innowacji. Biura te są pośrednikami w 
systemie nauka – technologia – firma, a ich zadaniem 
jest wzmocnienie relacji między przedstawicielami 
ogniw tego systemu. W tym celu OTRI zajmują się 
identyfikacją potrzeb technologicznych sektorów spo-
łeczno-gospodarczych oraz wspieraniem transferu 
technologii pomiędzy sektorami publicznym i prywat-
nym. Tym samym przyczyniają się do wdrażania i ko-
mercjalizacji wyników badań i innowacji wytworzonych 
przez uniwersytety i publiczne ośrodki badawcze.  

Innymi ogniwami w strukturze AKIS w Hiszpanii są 
izby rolnicze i organizacje rolników. Izby rolnicze 
mają bardzo solidną strukturę w obszarach wiejskich 
całego kraju (nawet na poziomie gmin rolniczych). Są 
one spadkobiercami czasów, kiedy były narzędziem 
kontroli obszarów wiejskich (stąd przynależność do 
izby była obowiązkowa). Dekretem rządu z 1977 roku 
ustanowiono nowe regulacje prawne, dokonano mo-
dernizacji i poszerzenia funkcji doradczych i przekaza-
nia ich w ręce rolników i hodowców zwierząt gospodar-
skich. W skali lokalnej oznaczało to, iż niektóre izby 
rolnicze stały się punktem informacyjnym transferu 
wiedzy i umiejętności praktycznych, ale większość rol-
ników korzystała raczej z wymiany wzajemnej wiedzy 
niż z usług konkretnych instytucji doradczych. Defini-
tywny spadek znaczenia izb rolniczych nastąpił w po-
łowie lat 80. ubiegłego stulecia, wraz z nową ustawą 
wprowadzającą nowe obowiązki dla rządów regional-
nych, ale nie wzmacniającej uprawnień i znaczenia izb 
rolniczych. Począwszy od połowy lat 90. są one elimi-
nowane z działań doradczych w wielu regionach (choć 
w niektórych przypadkach zachowują pewną reprezen-
tację w strukturach na szczeblu prowincji, ale z ograni-
czonymi uprawnieniami).  

Równolegle do ograniczenia znaczenia izb rolni-
czych pojawiają się zawodowe organizacje rolnicze 
(OPA). Zasadniczo obecnie są trzy główne zawodowe 
organizacje rolnicze w hiszpańskim AKIS. Pierwszą z 
nich jest Koordynator Organizacji Rolników i Hodow-
ców (COAG), najsilniejsza organizacja rolników, obec-
na przez swe agendy praktycznie w całym kraju.  Drugą 
jest Stowarzyszenie Młodych Rolników (ASAJA), które 
jest rezultatem połączenia się w 1989 roku kilku organi-
zacji. Faktycznie ASAJA jest reprezentantem wiejskiego 
biznesu oraz właścicieli gospodarstw, ale zamierza być 
organizacją skupiającą swą działalność także na gospo-
darstwach specjalistycznych i rodzinnych. Trzecią or-
ganizacją jest Związek Właścicieli Małych Gospodarstw 
(UPA), lansowany przez Związek Zawodowy Pracowni-
ków (UGT) i partię socjalistyczną (PSOE). UPA począt-
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kowo posiadał dwie sekcje – biznesu (skupiającą sa-
mo-zatrudniających się rolników) oraz sekcję pracow-
ników najemnych. Obecnie jest bardzo aktywny w 
swej działalności i w niektórych regionach reprezentu-
je znaczącą część rolników. Ponadto w niektórych re-
gionach są jeszcze inne organizacje rolnicze, ale ich 
rola w strukturze AKIS jest mało znacząca. Natomiast 
wymienione trzy są postrzegane jako główni partnerzy 
rozmów i współpracy na poziomie regionalnym i kra-
jowym. 

Biorąc pod uwagę okres ostatnich dwudziestu lat, w 
procesie usług doradczych można zaobserwować 
znaczne postępy w modernizacji i poprawie jakości do-
starczanych usług. W proces ten włączyły się także 
spółdzielnie rolnicze. Najczęściej usługi doradcze 
obejmują konsultacje i usługi informacyjne prowadzone 
za pośrednictwem czasopism fachowych, publikacji, 
portali internetowych, a także komunikowania się z 
klientami doradztwa za pośrednictwem technologii IT. 
Wśród innych form i środków świadczenia usług wy-
mienić należy procesy grantowe i subsydia, a więc 
wdrażanie instrumentów WPR, tworzenie i wdrażanie 
planów modernizacji gospodarstw, włączanie młodzie-
ży w proces produkcji rolnej, programy rolnośrodowi-
skowe. A także upowszechnianie dobrych praktyk, np. 
poprzez programy szkoleniowe; zarządzanie gospodar-
stwem rolnym, ubezpieczenia hodowlane i leśne, aż po 
doradztwo wielokierunkowe obejmujące doradztwo 
techniczne, prawne, usługi podatkowe i pracownicze, 
usługi związane z zarządzaniem gospodarstwem, w tym 
marketing i sprzedaż produktów, wskazywanie źródeł 
wsparcia, czy pomoc w roszczeniach wobec nieuczci-
wych uczestników rynku rolnego. 

Pozostali aktorzy w strukturze AKIS w Hiszpanii, 
którzy mają bezpośredni kontakt z rolnikami są spół-
dzielnie rolnicze, centra szkoleń rolniczych, biura 
powiatowe rolnictwa (OCA) oraz stowarzyszenia 
zintegrowanej pomocy dla rolnictwa (ATRIA). Bę-
dąc w strukturze AKIS, niektóre z tych instytucji są 
także częścią FAS, włączając w to prywatne firmy, któ-
re odgrywają znaczącą rolę w niektórych specyficz-
nych regionach i sektorach. Główna funkcja tych or-
ganizacji to świadczenie usług bezpośrednich dla rol-
ników. Inna ważna funkcja to transfer wiedzy poprzez 
szkolenia. Stowarzyszenia ATRIA, utworzone począt-
kowo celem wsparcia rolników w ochronie roślin oraz 
zapobieganiu i leczeniu chorób zwierząt gospodar-
skich, obecnie pełnią funkcje doradcze z zakresu swe-
go działania związane z ochroną środowiska oraz 
zrównoważonym rozwojem rolnictwa. Natomiast po-
wiatowe biura rolnicze wywodzą się z wcześniejszych 
ośrodków doradztwa rolniczego, których działalność 
była dedykowana doradztwu dla indywidualnych rol-
ników i hodowców zwierząt gospodarskich, jednak 
odkąd rozpoczęto ich likwidację w wielu regionach, te 
które działają nadal, obecnie są zorientowane na 
wsparcie rolników w procesach aplikowania wniosków 
o wsparcie w ramach WPR.   

Wymiana wiedzy i informacji oraz koordynacja 
struktury AKIS w Hiszpanii 

 
Współpraca instytucji i sektorów, publicznych i pry-

watnych, opiera się na formalnych porozumieniach do-
tyczących realizacji wspólnych projektów badawczych 
oraz tworzenia wspólnych struktur organizacyjnych. 
Ten rodzaj formalnej współpracy lub struktury organi-
zacyjnej występuje głównie w przypadku instytucji 
prowadzących badania, ale jeśli spojrzymy na strukturę 
organizacyjną systemu AKIS (ryc. 1), to w ocenie auto-
rów raportu [Esparcia J., Mena M., Escribano J. 2014], 
ogniwa, które znajdują się w dolnych partiach struktury 
mają bardziej ścisły związek z instytucjami badawczymi 
niż z podobnymi ogniwami tego samego poziomu 
(mimo formalnych powiązań). 

INIA i regionalne centra badawcze ściśle współpra-
cują z sobą oraz z innymi publicznymi i prywatnymi 
instytucjami, o czym świadczy znacząca liczba formal-
nych umów o współpracy. Ponadto, poza tymi formal-
nymi związkami między publicznymi i prywatnymi or-
ganizacjami w strukturze AKIS, na poziomie krajowym 
istnieją platformy technologiczne, celem których jest 
sformalizowanie współpracy (w formie związku) licz-
nych stowarzyszeń, ośrodków badawczych, uczelni rol-
niczych i OPAS zaangażowanych w badania i kreowa-
nie wiedzy w określonym sektorze. W tym celu zostały 
utworzone liczne grupy robocze dla poszczególnych 
dziedzin badań oraz przygotowania strategicznego pla-
nu innowacji i zaangażowania w ten proces zarówno 
hiszpańskich instytucji naukowych i badawczych jak i 
partnerów międzynarodowych, np. innych platform 
europejskich czy europejskich ośrodków badawczych. 

Obecnie, na poziomie kraju istnieje 15 platform 
technologicznych (TP), które ze względu na przedmiot 
i zakres działania można podzielić na 5 grup, w skład 
których wchodzą także podobne platformy zainicjowa-
ne i sponsorowane przez rządy regionalne. Ich działal-
ność związana jest z branżą rolno-spożywczą i hodowlą 
zwierząt i dotyczy zarówno procesów produkcji, prze-
twarzania, dystrybucji, marketingu i zarządzania. Po-
nadto Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska 
wspólnie z Politechniką w Madrycie utworzyło otwartą 
platformę wymiany wiedzy, która ma być siecią profe-
sjonalistów i zainteresowanych podmiotów sektora rol-
no-spożywczego, kształtowania środowiska naturalne-
go i obszarów wiejskich. Ta sieć profesjonalistów ma się 
przyczynić do nawiązania kontaktów i wymiany infor-
macji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi weń 
podmiotami. Platforma ta jest otwarta także dla na-
ukowców spoza Hiszpanii, ale głównie dla krajów hisz-
pańsko- i niemieckojęzycznych. Ministerstwo Rolnic-
twa czyni duże wysiłki, by platforma ta stała się silnym 
narzędziem rozwoju, dostępnym dla wszystkich zaan-
gażowanych już i pokrewnych sektorów. Mimo, iż plat-
forma działa od niedawna, pierwsze efekty jej działal-
ności można już zauważyć i ocenić jako zadowalające. 
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Rycina 1. Struktura system AKIS w Hiszpanii 
Źródło: Esparcia J., Mena M., Escribano J., 2014. 
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Oczywiście, w strukturze AKIS są także inne znaczą-
ce środki i metody komunikacji naukowej i wymiany 
wiedzy, takie jak kongresy, konferencje, seminaria, 
warsztaty. Na podkreślenie zasługują specjalistyczne 
szkolenia prowadzone przez wiele ośrodków badaw-
czych i instytucji będących w strukturze AKIS, zorien-
towane na aktualizację wiedzy i wdrożenie jej do struk-
tur FAS. Istnieje także duża liczba poza-formalnego 
kształcenia rolników, odpowiadająca na ich potrzeby. 
Jednakże inicjatywa organizowania tego typu szkoleń 
wypływa z ośrodków regionalnych i jest zgodna także 
zakresem świadczonych na danym terenie usług dorad-
czych w ramach FAS. Coraz częściej też FAS (czasem 
we współpracy z ośrodkami regionalnymi) przygotowu-
je i oferuje kursy i szkolenia. 

 

Doradztwo i system AKIS w Portugalii 

 
W strukturze systemu AKIS w Portugalii [Baptista i 

in. 2014] obecnych jest sześć grup aktorów pełniących 
szereg ważnych funkcji, a mianowicie: kreatorzy polity-
ki; twórcy regulacji prawnych; monitorujący wdrażanie 
polityki i oceniający efekty tego wdrażania; instytucje 
badawcze; instytucje edukacyjne i oświatowe; a także 
instytucje i organizacje zajmujące się informacją, upo-
wszechnianiem oraz doradztwem. Aktorzy ci należą 
zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego. Jak-
kolwiek zarówno organizacje publiczne jak i prywatne 
zorientowane są na zysk ze swych działalności, to gene-
ralnie instytucje i organizacje publiczne są skupione na 
kreowaniu i monitorowaniu polityki i uregulowań 
prawnych, badaniach, informacji, edukacji i szkole-
niach. Organizacje prywatne są bardziej powiązane z 
przemysłem wytwarzającym środki do produkcji, lub 
też są to zazwyczaj małe firmy konsultacyjne, świad-
czące usługi doradcze, głównie z zakresu przygotowa-
nia projektów rozwoju gospodarstwa wraz z planami 
inwestycyjnymi, z zakresu rachunkowości oraz szkoleń. 
Organizacje non-profit to głównie różnego typu orga-
nizacje rolników, które poza działalnością lobbingową 
związaną z polityką i funkcjami administracyjnymi, są 
zaangażowane w szkolenia, transfer informacji oraz 
doradztwo.  

Sięgając do historii doradztwa rolniczego w Portuga-
lii, można ocenić, iż publiczne doradztwo było raczej 
sporadyczne i głównie zdezorganizowane, bez jasnej 
struktury organizacyjnej i merytorycznej. Aż do połowy 
lat 70. ubiegłego stulecia główne programy doradcze 
skupiały się głównie na kampaniach informacyjnych i 
demonstracyjnych oraz upowszechnianiu technologii 
niedostosowanych do lokalnych warunków społeczno-
ekonomicznych. W praktyce efektywność usług dorad-
czych była niewielka, korzystało z nich niewielu rolni-
ków, a doradcy byli równolegle wykorzystywani do 
różnych funkcji administracyjnych i angażowani do 
wdrażania polityki rządu, a nie skupiali się na identyfi-
kowaniu potrzeb rolników i odpowiadaniu na te po-

trzeby. W rezultacie kontakt doradcy z rolnikiem był 
bardzo ograniczony. 

Rewolucja kwietniowa 1974 roku, której efektem było 
wprowadzenie systemu demokratycznego, otworzyła 
nowe możliwości także przed doradztwem rolniczym. 
Podstawą były uregulowania prawne z lat 1975-1977, 
wprowadzające wiele zmian, m.in. regionalizację usług 
doradczych, wprowadzenie nowych usług skierowa-
nych generalnie na rozwój obszarów wiejskich oraz 
utworzenie instytucji doradczych: regionalnych ośrod-
ków doradztwa rolniczego, regionalnych ośrodków do-
radztwa wiejskiego oraz Generalnej Dyrekcji Doradz-
twa dla Obszarów Wiejskich, jako instytucji na pozio-
mie krajowym, której zadaniem było wsparcie organi-
zacyjne, planistyczne i szkoleniowe usług doradczych 
na poziomach regionalnych i lokalnych. 

Pierwsze programy doradcze zostały zaplanowane na 
lata 1978-1979 w systemie szkoleń i wizyt T&V, ale nie-
stety wdrożone jedynie w niektórych regionach. Celem 
uściślenia powiązań między badaniami i doradztwem 
przekształcono dotychczasowy Krajowy Instytut Badań 
Rolniczych w Instytut Badań Rolniczych i Doradztwa 
oraz zwiększono zakres jego działalności, ale ekspery-
ment ten nie trwał długo. Kolejnym wydarzeniem w 
historii rozwoju doradztwa było opracowanie i wdraża-
nie Programu Regionalnego Wsparcia Rozwoju Do-
radztwa. Rozpoczęto od dokształcania doradców za-
trudnionych w publicznych ośrodkach doradczych, ce-
lem zwiększenia ich kompetencyjności w pracy dorad-
czej z rolnikami. Szczególna rolna w tym zakresie przy-
padła uniwersytetom, które prowadziły programy do-
kształcania, a następnie badania nad kompetencjami 
doradców i ich efektywności w pracy doradczej. 

Ważną datą dla rozwoju doradztwa był rok 1986, a 
więc wejścia Portugalii w struktury europejskie (człon-
kostwo w EWG) i związane z tym wdrażanie programu 
PROAGRI, dzięki któremu zwiększono kompetencyj-
ność zarówno organizacji rolniczych jak i indywidual-
nych rolników. Podkreślić należy, iż w momencie roz-
poczęcia wdrażania PROAGRI kondycja spółdzielni i 
stowarzyszeń rolników była często słaba zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i finansowym, a więc 
wzmocnienie doradcze tych organizacji dawało pewne 
nadzieje na pozytywne zmiany. Niestety wdrażaniu 
programu nie towarzyszyły zmiany w dotychczasowych 
praktykach transferu wiedzy i informacji i rola doradz-
twa państwowego w tym zakresie pozostała nadal do-
minująca. Połowa lat dziewięćdziesiątych to dalszy etap 
wdrażania PROAGRI, kiedy to utworzono nowe tzw. 
okręgi rolnicze, którym przypisano określone zespoły 
doradców, a tym zespołom określoną liczbę rodzin rol-
niczych. Celem tych zmian był przede wszystkim bliż-
szy kontakt doradcy z rolnikiem, a właściwie z rodziną 
rolnika. Okres ten uznaje się za wprowadzenie kom-
pleksowego doradztwa dla rodzin rolniczych (doradz-
twa rolniczego i doradztwa wiejskiego gospodarstwa 
domowego). Ale główny nacisk położono przede 
wszystkim na wdrażanie WPR i w rezultacie doradztwo  
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Tabela 2. Ważniejsze daty w historii rozwoju doradztwa rolniczego w Portugalii  
 

 
 

stało się bardziej biurokratyczne niż praktyczne rolni-
cze. Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stule-
cia w doradztwie portugalskim obserwuje się postępu-
jącą prywatyzację usług doradczych i zmniejszającą się 
rolę doradztwa publicznego (tabela 2). 

Struktura systemu AKIS w Portugalii jest podobnie 
skomplikowana jak w Hiszpanii, z uwagi na struktury 
organizacyjne poszczególnych ogniw AKIS. Generalnie 
jednak w strukturze tej wyróżnić możemy trzy sub-
systemy: edukacja rolnicza, badania rolnicze i usługi 
doradztwa rolniczego. Poniżej zostały one szczegółowo 
scharakteryzowane, a w formie uproszczonej przedsta-
wione na diagramie (ryc. 2).  

W grupie kreatorów polityki i uregulowań praw-
nych są: Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Morskie, 
Środowiska i Planowania Przestrzennego (MAMAOT), 
z jego pięcioma departamentami: (1) Rolnictwa, (2) Le-
śnictwa i Rozwoju Wsi, (3) Gospodarki Oceanicznej, (4)  

 
 

 
 

Środowiska i Planowania Przestrzennego, oraz (5) Ba-
dań Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu. Struktura 
organizacyjna tych departamentów jest bardzo skom-
plikowana, podobnie usługi świadczone na szczeblu 
krajowym jak i w regionach mają bardzo szeroki zakres. 
Z uwagi na to, iż ministerstwo MAMAOT skupia kilka 
branż, jego główną jednostką jest Biuro Planowania i 
Kreowania Polityki (GPP), którego misją jest wspieranie 
ministerstwa w opracowaniu strategii, ustalaniu priory-
tetów działania, celów polityki pięciu branż oraz koor-
dynacji, monitorowaniu i ewaluacji wdrażania strategii i 
planów branżowych, a także reprezentowaniu tych 
branż na poziomie Unii Europejskiej oraz na pozio-
mach międzynarodowych. Funkcja monitorowania i 
ewaluacji została delegowana na poziom 21 regio-
nów/dystryktów (w tym dwu dystryktów autonomicz-
nych) do regionalnych dyrekcji rolnictwa i rybołów-
stwa. 

Data Wydarzenie Efekt 

1974 Rewolucja Kwietniowa Wprowadzenie systemu demokratycznego; 

1975-1977 
Ustawy wprowadzające nowy po-
dział administracyjny kraju 

Regionalizacja usług doradczych; 

Usługi doradcze skierowane do mieszkańców wsi; 

Utworzenie instytucji doradczych na poziomie regionalnym 
i lokalnym; 

Powołanie Generalnej Dyrekcji Doradztwa dla Obszarów 
Wiejskich 

1978-1979 
Pierwsze programy doradcze w 
systemie szkoleń i wizyt 

Wdrożenie programów T&V jedynie w kilku regionach; 

1982 
Zmiana nazwy i zakresu zadań 
Krajowej Instytutu Badań Rolni-
czych 

Utworzenie nowego Instytutu Badań Rolniczych  
i Doradztwa; 

1983 
Opracowanie Programu Regional-
nego Wsparcia Rozwoju Doradz-
twa  

Zwiększenie roli uniwersytetów w zakresie podwyższania 
kwalifikacji doradców publicznych instytucji doradczych; 

koniec lat 1980. 
do początku 
1990. 

Dalsze etapy procesu wdrażania 
Programu Regionalnego Wsparcia 
Rozwoju Doradztwa 

Prowadzenie badań nad kompetencjami doradców (zwięk-
szonymi poprzez uczestnictwo w programach edukacyj-
nych prowadzonych przez uniwersytety; 

1986 
Wejście Portugalii w struktury Unii 
Europejskiej (wówczas jeszcze 
EWG) 

Uczestnictwo w przygotowaniu programów rozwoju go-
spodarczego; 

1990 
Rozpoczęcie wdrażania programu 
PROAGRI 

Zwiększono kompetencyjność organizacji rolniczych z za-
kresu zarządzania; 

Wsparcie techniczne organizacji rolniczych  
i rolników indywidualnych; 

Wciąż dominująca rola doradztwa publicznego; 

połowa lat 1990. 
Dalsze etapy procesu wdrażania 
PROAGRI 

Rząd tworzy 300 nowych „okręgów rolniczych”  
i powołuje „doradców rodzin rolniczych”; 

Każdy okręg ma zespołów doradców, którym przypisano 
określoną liczbę rodzin rolniczych; 

koniec lat 1990.  

i nadal 

Doradztwo rolnicze staje się funkcją wielu instytucji, w tym publicznych, prywatnych, związków 
i organizacji rolniczych, organizacji pozarządowych etc. 

Opracowanie własne na podstawie Baptista, A.; Cristovão, A.; Koehnen, T.; Madureira, L.; Pires, M., 2014 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

Sub-system: edukacja rolnicza 
� Uniwersytety Rolnicze;  
� Politechniki;  
� Zawodowe Szkoły Rolnicze 

Sub-system: usługi doradztwa rol-
niczego 
� Krajowe i Regionalne Dyrektoriaty 

(Ministerstwo Rolnictwa);  
� Konfederacje rolników (CAP, CNA);  
� Spółdzielnie rolnicze (Confagri) 
� Stowarzyszenia rolników (AJAP etc.) 

Sub-system: badania rolnicze 
� Uniwersytety rolnicze i politech-

niczne;  
� Krajowy Instytut Badań Rolni-

czych (INIA);  
� Prywatne firmy konsultacyjne 

Rolnicy 

Rycina 2. Struktura system AKIS w Portugalii 
Źródło: Baptista, A.; Cristovão, A.; Koehnen, T.; Madureira, L.; Pires, M., 2014. 

  
W sub-systemie badań skupione są dwa typy insty-

tucji publicznych: (1) Uniwersytety i Politechniki, które 
są częścią systemu edukacji wyższej i podlegają Mini-
sterstwu Nauki i Wyższej Edukacji (wraz z 15 centrami 
badawczymi na terenie całego kraju), oraz (2) Krajowy 
Instytut Surowców Biologicznych (INRB), który podle-
ga Ministerstwu Rolnictwa, a w jego skład wchodzą trzy 
instytuty branżowe – rolnictwa (INIA), medycyny wete-
rynaryjnej (LNIV) oraz zasobów oceanicznych (IPI-
MAR). INIA ma 12 oddziałów zlokalizowanych głównie 
w południowej części Portugalii, a LNIV – 3 oddziały, 
dwa w południowej, a jeden w północnej części kraju. 
Oba te instytuty, poza badaniami, prowadzą usługi la-
boratoryjne dla rolników, a także pełnią funkcję infor-
macyjną, wykorzystując w tym celu różnego rodzaju 
publikacje. W ostatnich 20 latach zakres badań i usług 
uległ znacznym ograniczeniom, z uwagi na redukcję 
personelu jak i likwidację departamentu usług. Zmniej-
szyła się także liczba stacji doświadczalnych. General-
nie można uznać, iż polityka badań poszła w kierunku 
skupienia prac badawczych na uniwersytetach. Oko-
liczności te wraz z ciągłą zmiennością modeli organiza-
cyjnych, finansowania, a także braku jasno określonych 
celów, sprawiły, iż państwowe instytuty badawcze są 
obecnie bardzo słabe.  

Sub-system edukacji należy do sektora publiczne-
go. Wyższa edukacja prowadzona jest na 14 uniwersyte-
tach i politechnikach (gdzie można uzyskać stopień 
magistra i doktora), gdzie istnieje 14 wydziałów rolnic-
twa, 3 wydziały medycyny weterynaryjnej i kilka powią-
zanych wydziałów, np. wydziały przyrodnicze, ekono-
miczne i nauk socjologicznych. W sub-systemie eduka-
cji znajdują się także publiczne szkoły średnie i zawo-
dowe (łącznie 20), które wykorzystywane są także jako 
baza szkoleniowa dla rolników, doskonaląca umiejęt-
ności, głównie w zakresie ogrodnictwa, produkcji rolnej 

i zwierzęcej, leśnictwa i zasobów 
naturalnych, a także zarządzania 
gospodarstwem i turystyką wiejską. 

Szkolenia, informacja, doradztwo 
i konsultacje specjalistyczne są 
obecnie w gestii organizacji rolni-
czych. Proces przekazywania tych 
funkcji będących dawniej w gestii 
państwa, rozpoczął się na początku 
lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie w 
strukturze AKIS jedynie niewiele 
państwowych instytucji zajmuje się 
tego typu działalnością (głównie 
szkoleniami i wdrażaniem zadań 
WPR związanych z subwencjami). 

 
Podsumowanie 

  
Analizując struktury systemu AKIS w 

Hiszpanii i Portugalii można zauważyć 
znaczne różnice w ich budowie. System 

hiszpański jest niezwykle rozbudowany, co związane 
jest podziałem administracyjnym kraju na 17 regionów 
posiadających dużą autonomię i po części wpływa na 
sprawność funkcjonowania. W Portugalii system jest 
nieco mniej skomplikowany, gdyż system ten jest efek-
tem innego podejścia do jego budowy, a ponadto są tu 
tylko dwa regiony autonomiczne. Jednakże wewnętrzne 
struktury organizacyjne poszczególnych sub-systemów 
AKIS w Portugalii także nie ułatwiają sprawności jego 
działania jako całości. To, co ważne, w obu analizowa-
nych systemach transferu wiedzy, informacji i innowa-
cji to jest zachowanie prawidłowości, iż część aktorów 
AKIS jest równocześnie ogniwami FAS. Jednak, jak się 
wydaje Hiszpanie się w bardziej zaawansowanej fazie 
budowy i doskonalenia funkcjonowania FAS niż Portu-
galczycy. Podobnie jest przypadku podejmowania i ko-
ordynacji badań odpowiadających na zapotrzebowanie 
praktyki, w tym rolników. Przykładem może tu być 15 
Platform Technologicznych utworzonych w Hiszpanii, 
czy Otwarta Platforma Wymiany Wiedzy w Madrycie 
skupiająca wszystkie podmioty AKIS, czy też liczba 
formalnych umów o współpracy w ramach AKIS. W 
obu krajach brak jest jednak koordynatora działań FAS. 

 

Bibliografia 
 

Baptista A., Cristovão A., Koehnen T., Madureira L., Pires M., 
Report for the AKIS and advisory services in Portugal, 2014. 

Esparcia J., Mena M., Escribano J., Report for the AKIS and 
advisory services in Spain, 2014.  

www.europa.eu/eurostat. 

 
 
 
 
 
 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 3(84)/2015 

 

26 WiD 

 

 
Barbara Kiełbasa  
 

Przykład dobrych praktyk doradczych – sieć współpracy 
 

 
Wprowadzenie 

  
Przedstawione w artykule informacje stanowią wyniki 
badań prowadzonych w ramach międzynarodowego 
projektu badawczego o akronimie PRO AKIS. Był to 
europejski projekt badawczy, którego głównym celem 
była analiza doradztwa rolniczego w kontekście syste-
mu wiedzy i informacji rolniczej (AKIS – Agricultural 
Knowledge and Information System). W ramach tej 
analizy starano się m.in. uzyskać odpowiedź na pyta-
nie: jak i z jakich źródeł rolnicy mogą czerpać wiary-
godną i odpowiednią wiedzę, informacje i wsparcie 
doradcze, aby stale się rozwijać, skutecznie rozwiązy-
wać problemy oraz w porę reagować na zewnętrzne 
oczekiwania i wykorzystywać nadarzające się możliwo-
ści rozwoju [http://www.proakis.eu/].  

Badania realizowane były w 27 krajach Unii Europej-
skiej w latach 2012-2015. W ramach projektu założono 
realizację wielu zadań, m.in.: przeprowadzenie analizy 
organizacji uczestniczących w systemie AKIS w 27 kra-
jach UE, przedstawienie zachodzących zmian poprzez 
analizę wybranych przypadków, a także opracowanie 
rekomendacji dla polityki w zakresie rozwoju systemu 
innowacji rolniczej [http://www.proakis.eu/]. 

Doradztwo rolnicze w Polsce posiada długoletnią hi-
storię. Podkreśla się znaczny wpływ doradztwa na roz-
wój wsi i rolnictwa. Jest to przede wszystkim wynik 
jego powszechnej dostępności. Obecny system doradz-
twa rolniczego w Polsce tworzą nie tylko publiczne 
jednostki doradcze. Od 2009 roku w systemie tym 
funkcjonują także prywatne firmy doradcze oferujące 
rolnikom szereg usług doradczych. Doradztwo rolnicze 
pełni wiele istotnych funkcji, m.in. [Ustawa..., Kuja-
wiński 2011]: 
− funkcję doradczą, która polega na świadczeniu 

usług doradczych, udzielaniu porad i konsultacji - 
najczęściej w formie indywidualnej dyskusji, a ce-
lem jest rozwiązanie problemu konkretnego rol-
nika,  

− funkcję edukacyjną, która polega na realizacji 
różnych programów edukacyjnych, w formie np. 
szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, wyjaz-
dów studyjnych do innych gospodarstw. Głównym 
celem jest przekazanie wiedzy rolnikom i miesz-
kańcom wsi, a także rozwijanie określonych umie-
jętności uczestników szkoleń,  

− funkcję upowszechnieniową realizowaną w celu 
rozpowszechnienia nowych rozwiązań (innowacji) 
na szersza skalę, konieczny do tego celu jest do-
stęp do wyników badań naukowych oraz współ-
praca z nauką (m.in. z instytutami naukowo-
badawczymi i rolniczymi uczelniami wyższymi),  

− funkcję informacyjną, która odnosi się do groma-
dzenia, przetwarzania i upowszechniania infor-
macji wśród rolników, np. przekazywanie infor-
macji dotyczących rynku, pozyskiwania środków 
pomocowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 
itd. 

Biorąc pod uwagę liczbę gospodarstw rolnych w Pol-
sce i ich dużą różnorodność, znaczenie ośrodków do-
radztwa rolniczego nie będzie malało. Publiczne do-
radztwo rolnicze posiada duże doświadczenie, zaplecze 
techniczne oraz wyszkoloną kadrę pracowników. 
Oprócz szkoleń oferuje kompleksową pomoc dla rolni-
ków i mieszkańców wsi. Po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej szczególnego znaczenia nabrała pomoc w 
przygotowywaniu wniosków o pomoc w ramach in-
strumentów Wspólnej Polityki Rolnej. 

 

Cel i charakter badań – studium przypadku 

 
Jednym z zadań realizowanych w projekcie PRO AKIS 

była analiza studium przypadku w zakresie dobrych 
praktyk doradczych. W Polsce dokonano analizy dwóch 
przypadków. Pierwszy odnosił się do problemu drob-
nych gospodarstw rolnych, a drugi obejmował analizę 
sieci gospodarstw demonstracyjnych w systemie wiedzy 
i informacji rolniczej. Celem badań w tym zakresie było 
przedstawienie możliwości doradztwa rolniczego w pro-
cesie łączenia edukacji i potrzeb rolników, a także iden-
tyfikacja połączeń i powiązań między jednostkami do-
radztwa publicznego, instytutami naukowo-
badawczymi oraz praktyką rolniczą. Badania przepro-
wadzono metodą studium przypadku, a narzędzia jakie 
zastosowano to kwestionariusz wywiadu pogłębionego 
oraz kwestionariusz ankiety. Analizą objęto wybrane 
obiekty funkcjonujące w sieci współpracy. Były to: 
ośrodki doradztwa rolniczego (doradcy terenowi), Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w 
Radomiu (specjaliści zakładowi), oraz rolnicy - właści-
ciele gospodarstw demonstracyjnych.  

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane 
wyniki dotyczące sieci wiedzy i informacji (sieci współ-
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Rycina 1. Schemat sieci współpracy w badanym przypadku 
Źródło: opracowanie własne 

pracy), w której centralne miejsce zajmują gospodarstwa 
demonstracyjne. Studium przypadku odnosiło się do 
przedstawienia przykładu dobrych praktyk w zakresie 
doradztwa rolniczego w ramach utworzonej sieci 
współpracy. 

 

Idea sieci współpracy i zasady jej  
funkcjonowania 

 
Sieć współpracy to wzajemnie powiązane obiekty, 

które działają w podobnych dziedzinach, realizują po-
dobne cele i zmagają się z podobnymi problemami. Sieć 
skupia określoną liczbę uczestników, którzy dzięki 
współpracy osiągają swoje cele. Uczestnicy świadczą 
sobie wzajemnie pomoc, wymieniają się 
doświadczeniami i przekazują sobie wie-
dzę. Jedną z ważniejszych korzyści z 
uczestnictwa w sieci współpracy jest 
przede wszystkim dostęp do wiedzy i ak-
tualnych informacji, możliwość wymiany 
doświadczeń i transfer dobrych praktyk. 
Współpraca w sieci musi opierać się na 
wzajemnym zaufaniu i solidarności w 
realizacji zaplanowanych działań [Fur-
mankiewicz 2002]. Podejście sieciowe 
charakteryzuje się występowaniem wielu 
formalnych i nieformalnych powiązań 
między uczestnikami sieci oraz występo-
waniem między nimi różnych zależności. 
Przyczynia się do wzmocnienia i rozwoju 
współpracy opartej na partnerstwie, w 
celu rozwiązania praktycznych proble-
mów rolników. Mocną stroną podejścia 
sieciowego jest możliwość korzystania z 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia 
innych uczestników. Mimo występowania dużych różnic 
między uczestnikami sieci mogą oni uczyć się od siebie i 
wymieniać doświadczenia [Szczepaniak 2014]. 

W analizowanej sieci współpracy chodzi przede 
wszystkim o możliwość przeprowadzenia badań na-
ukowych, a następnie demonstrowania opracowanych 
innowacji i ich upowszechniania na szerszą skalę. Sieć 
umożliwia przepływ informacji od nauki do praktyki, a 
także bezpośrednie zgłaszanie potrzeb praktyków pod 
adresem nauki. Stąd też istotną kwestią w sieci jest efek-
tywność przepływu informacji. Bardzo ważnym elemen-
tem sieci są podmioty naukowo-badawcze, a także go-
spodarstwa rolne, stanowiące kluczowy element sieci. 
Tworzenie sieci współpracy jest procesem długotrwa-
łym, wymaga zaangażowania uczestników oraz wza-
jemnego zaufania. 

W omawianej sieci współpracy realizowane są 
przede wszystkim takie zadania jak: 

• prowadzenie badań naukowych, testów i do-
świadczeń (np. na tzw. poletkach doświadczal-
nych w różnych gospodarstwach rolnych), 

• realizacja projektów badawczych przez instytuty 
naukowe oraz Centrum Doradztwa Rolniczego, 

• organizowanie szkoleń dla rolników i mieszkań-
ców wsi w gospodarstwach demonstracyjnych, 

• upowszechnianie wyników badań naukowych po-
przez publikowanie artykułów naukowych, mo-
nografii, książek instruktażowych i materiałów 
szkoleniowych dla rolników. 

Omawiane studium przypadku obejmowało oprócz 
ośrodków doradztwa rolniczego również takich 
uczestników jak instytut naukowo-badawczy (Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach), specjali-
stów z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – 
Oddział w Radomiu oraz rolników, będących właścicie-
lami gospodarstw, w których przeprowadzane są bada-
nia naukowe i demonstracje (ryc. 1). 

Podstawą, bądź bazą omawianej sieci współpracy są 
gospodarstwa demonstracyjne (ryc. 1). Można je określić 
mianem „platformy interakcji”. Wspierają one proces 
tworzenia i doskonalenia wiedzy rolniczej, ponieważ są 
miejscem, gdzie przeprowadza się eksperymenty oraz 
organizuje szkolenia. Natomiast inicjatorem tej współ-
pracy i jej bezpośrednim koordynatorem jest Centrum 
Doradztwa Rolniczego (CDR), które realizuje m.in. za-
dania w zakresie szkolenia zawodowego doradców rolni-
czych i upowszechniania wyników badań. W analizo-
wanej sieci centralną pozycję zajmuje gospodarstwo rol-
ne, które jest miejscem prowadzenia badań przez na-
ukowców, a także stanowi bazę dydaktyczną. Z dorad-
cami i naukowcami współpracuje 47 gospodarstw rol-
nych z całej Polski. W gospodarstwach tych przeprowa-
dzano badania wody w zakresie zawartości azotu, fosfo-
ru i potasu oraz testowano metody mające przyczynić 
się do redukcji strat nawozowych. Badania te realizowa-
ne były w ramach międzynarodowego projektu Batli-
cDeal. Efektem pracy było przygotowanie narzędzi, któ-
re mogą stosować wszyscy rolnicy, aby skutecznie za-
rządzać składnikami nawozowymi w swoich gospodar-
stwach rolnych [http://baltic.cdr.gov.pl/]. 

Instytuty nauko-
wo-badawcze 

Centrum Doradz-
twa Rolniczego 

Ośrodki doradz-
twa rolniczego 

Gospodarstwa  
demonstracyjne 

Rolnicy Mieszkańcy wsi Inni zainteresowani 
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Rycina 2. Proces transferu wiedzy do praktyki rolniczej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Leczykiewicz 2013 

 
Omawiane gospodarstwa są zróżnicowane pod 

względem wielkości powierzchni użytków rolnych, 
typu rolniczego, specjalizacji oraz lokalizacji. W co 
czwartym gospodarstwie utrzymywano bydło, 23% go-
spodarstw prowadziło tylko uprawy polowe, 23% 
uprawy mieszane, 21% specjalizowało się w chowie 
trzody chlewnej, a 9% w uprawach ogrodniczych. Cał-
kowita powierzchnia tych gospodarstw to prawie 7 tys. 
ha. Średnia wielkość gospodarstwa w sieci wynosi 144,8 
ha, przy czym najmniejsze gospodarstwo posiada po-
wierzchnię 7,5 ha, a największe ponad 1700 ha. Średnia 
obsada zwierząt wynosiła 0,52 DJP/ha, przy czym w 
gospodarstwach z produkcją zwierzęcą było to 1,09 
DJP/ha [www.cdr.gov.pl]. 

 

Proces transferu wiedzy i jego elementy 

 
Proces wymiany wiedzy jest złożony i ma charakter 

wielowymiarowy. Polega na przeniesieniu wyników 
badań naukowych, pomysłów i patentów do praktycz-
nego zastosowania. Najważniejszym efektem i celem 
tego procesu jest praktyczne wykorzystanie uzyska-
nych wyników badań poprzez transfer wiedzy (rys. 2). 
Proces ten jest efektywny, jeśli prowadzone badania 
odpowiadają na realne potrzeby rolników. 

 

W analizowanym układzie przepływu 
wiedzy można wyróżnić wiele szczegóło-
wych procesów. Są to: 
− tworzenie nowej wiedzy – dzięki pro-
wadzonym badaniom naukowym, 
− przetwarzanie wiedzy – a więc modyfi-
kowanie, testowanie, doskonalenie, 
− wykorzystywanie wiedzy – przede 
wszystkim przez rolników i mieszkańców 
wsi (zbilansowane nawożenie, ogranicza-
nie strat nawozowych, ochrona środowi-
ska, w szczególności wód), 
− transfer wiedzy – przekazywanie wy-
generowanej wiedzy innym rolnikom i 
zainteresowanym mieszkańcom wsi, do 
tego celu wykorzystuje się różne kanały 
przepływu informacji, wiedza jest także 
upowszechniana przez naukowców i do-

radców (publikacje naukowe). 
 Jak już wspomniano, współpraca w ramach sieci 
dobywa się na wielu poziomach. Można wyróżnić 
różne rodzaje relacji uczestników sieci wiedzy, m.in.:  
� Doradcy terenowi – rolnicy: w omawianym przy-

padku współpraca doradców terenowych z 
rolnikami jest ścisła i regularna. Wszyscy badani 
rolnicy regularnie kontaktowali się z doradcami 
rolnymi (co najmniej raz w miesiącu w 
gospodarstwie rolnika). Rolnicy ocenili wiedzę i 
kompetencje doradców bardzo dobrze. Dla rolni-
ków istotne znaczenie miała także dostępność 
doradców oraz nieodpłatny charakter świadczonych 
przez nich usług. Rolnicy najczęściej korzystają z 
pomocy doradców w zakresie wypełniania 
wniosków aplikacyjnych, a także w zakresie 
technologii produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz 
analizy gospodarstw pod kątem spełniania 
wymogów wzajemnej zgodności. Zdaniem rolników 
publiczne doradztwo dostarcza również informacji 
na temat badań naukowych oraz ich wyników, które 
można aplikować do praktyki;  

� Rolnicy – naukowcy: współpraca naukowców z rol-
nikami ma charakter sporadyczny. Bezpośrednie kon-
takty mają miejsce najczęściej podczas realizacji pro-
jektów badawczych. Rolą naukowców jest najczęściej 
przygotowanie metod i narzędzi badawczych oraz 
opracowanie wyników badań. Według rolników kon-

takty te nie są wystarczające 
i należałoby je wzmocnić. 
Rolnicy niezwykle cenią so-
bie współpracę z naukow-
cami, ponieważ mogą bez-
pośrednio do nich zgłosić 
swoje potrzeby i zasygna-
lizować problemy. Słabym 
punktem jest sposób prze- 
 
 
 
 

Fot. 1. Bydło mleczne w jednym z gospodarstw demonstracyjnych 
Fot. B. Kiełbasa 

Wyniki badań 
Praktyczne  

zastosowanie 

NAUKA PRAKTYKA 

Transfer wiedzy 

Potrzeby rolników 
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 kazywania wiedzy przez naukowców, który czasem 
bywa zbyt formalny (akademicki). W opinii naukow-
ców kontakty z rolnikami mają ogromne znaczenie 
w procesie przygotowywania i organizacji badań na-
ukowych, jednakże kontakty te są ograniczone. 
Głównym powodem jest brak środków finansowych 
na realizację projektów badawczych; 

� Doradcy – naukowcy: współpraca doradców rol-
nych z naukowcami ma także charakter dość spora-
dyczny. Odbywa się najczęściej wtedy, gdy realizo-
wane są projekty badawcze. Doradcy stanowią 
wówczas „łącznik” między nauką i praktyką, po-
nieważ przekazują potrzeby rolników, czyli pro-
blemy, które wymagają rozwiązania. Naukowcy 
zgłaszają się do doradców o pomoc w realizacji ba-
dań, a także wskazówki w zakresie sytuacji rolników 
i ich potrzeb. Wyniki badań są przekazywane do 
doradztwa bardzo często poprzez konferencje i se-
minaria, podczas których naukowcy prezentują 
efekty swojej pracy. 

Bezpośrednim efektem współpracy naukowców, do-
radców rolnych i rolników jest tworzenie nowej wiedzy, 
jej rozpowszechnianie i wdrażanie do praktyki.  

Wyniki badań wskazują na dużą rolę doradztwa rol-
niczego w sieci współpracy. Jego zadanie to przede 
wszystkim łączenie nauki z praktyką rolniczą, a więc 
przekazywanie rolnikom informacji o innowacjach 
oraz o wynikach prowadzonych badań naukowych. 
Doradca rolniczy ma dostęp do wielu uczestników sie-
ci, różnych źródeł wiedzy i informacji pochodzących 
od różnych uczestników. Doradztwo rolnicze umożli-
wia kontakt rolników i naukowców, dostarcza rolnikom 
wiedzę, natomiast naukowcom informacje na temat 
potrzeb i oczekiwań rolników.  

 

Wiedza i informacja w sieci współpracy oraz 
jej wpływ na innowacyjność rolników 

 
Wiedza w sieci współpracy pochodzi z różnych źródeł. 

Jeśli chodzi o rolników, to zgłaszają oni zapotrzebowanie 

przede wszystkim na wiedzę technologiczną i wiedzę w 
zakresie zarządzania. Źródła wiedzy i informacji, które 
wykorzystują rolnicy to przede wszystkim: Internet, szko-
lenia rolnicze, kursy e-learningowe, literatura (czasopi-
sma rolnicze), konferencje i seminaria, ulotki, broszury i 
książki instruktażowe, projekty badawcze krajowe i mię-
dzynarodowe, wyjazdy studyjne, doświadczenia naukowe 
i spotkania organizowane w gospodarstwie demonstra-
cyjnym, pokazy, targi i wystawy rolnicze.  

Doradztwo rolnicze w omawianej sieci współpracuje 
bezpośrednio przede wszystkim z państwowymi instytu-
tami badawczymi (np. z Instytutem Technologiczno-
Przyrodniczym w Falentach, Instytutem Upraw, Nawoże-
nia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutem Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa, Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej). Odgrywają one istotną rolę w 
zakresie realizacji projektów badawczych, prowadzenia 
doświadczeń oraz upowszechniania wyników prowadzo-
nych badań. Dzięki współpracy w sieci możliwe jest prze-
niesienie wyników badań naukowych i rozwiązanie pro-

blemów rolników. Natomiast doradztwo rolnicze 
jest rodzajem pewnej platformy, dzięki której moż-
liwy jest bezpośredni kontakt z rolnikiem. Badani 
zgodnie stwierdzili, iż do ścisłej współpracy ko-
nieczne są jednostki doradztwa rolniczego (doradcy 
rolni, doradcy terenowi), które będą stanowiły ro-
dzaj „pośrednika” między nauką a praktyką rolniczą.  

Rolnicy z reguły mają utrudniony dostęp do pra-
cowników naukowych, a dużą barierą są także ogra-
niczenia finansowe i czasowe. Bardzo często zmaga-
ją się także z nadmiarem informacji, której rolnicy 
nie mogą lub nie mają czasu segregować i weryfiko-
wać. Pojawia się także kwestia dyfuzji innowacji. W 
grupie rolników występują pionierzy i innowatorzy, 
jednak są to najczęściej jednostki. Są to osoby, które 
w zasadzie nie potrzebują pomocy doradców, po-
nieważ same poszukują rozwiązania swoich proble-
mów, co więcej, sami je często kreują. Pozostali rol-

nicy, a więc większość, ma utrudniony dostęp do wyni-
ków badań naukowych. 

 Właścicieli gospodarstw demonstracyjnych, 
pokazowych czy edukacyjnych można zaliczyć do grupy 
pionierów i innowatorów. Często są liderami w 
społecznościach lokalnych, liderami opinii lub pełnią 
ważne funkcje w samorządach lokalnych. W sieci 
współpracy opartej na wiedzy stają się jej współtwórcami. 
Wiedza tworzona jest poprzez realizację eksperymentów 
i badań naukowych w tych gospodarstwach, a także 
dzięki temu, iż organizowane są tam spotkania, szkolenia 
i dyskusje zarówno dla doradców rolniczych, jak i dla 
rolników, zainteresowanych innowacjami. 

Rolnicy chętnie uczestniczą w szkoleniach organi-
zowanych w gospodarstwach rolnych. Są one bezpłatne 
i stanowią nowość dla większości rolników. Ponadto 
stanowią okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, 
obserwacji zastosowania innowacji w praktyce oraz jej 
efektów. Rolnicy, którzy wzięli udział w tych szkole-
niach, ocenili je bardzo dobrze. Uznali je za interesują-

Fot. 2. Pasieka w gospodarstwie specjalistycznym 
Fot. B. Kiełbasa 
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ce oraz zachęcające do wdrażania nowych rozwiązań w 
ich gospodarstwach. Rolnicy podkreślili innowacyjność 
wiedzy przekazywanej w sieci współpracy, przy czym 
równocześnie stwierdzili, iż nie wszystkie innowacje są 
możliwe do wdrożenia w ich gospodarstwach rolnych. 
Jako przyczyny wskazali brak środków finansowych, 
brak wystarczającej wiedzy w zakresie nowych techno-
logii, ogólny lęk przez zmianą, brak wystarczającego 
wsparcia ze strony doradztwa rolniczego, a czasem 
także brak wsparcia ze strony rodziny. 
 

Podsumowanie 

 
Studium przypadku, które omówiono w opracowa-

niu, jest przykładem współpracy naukowców, Centrum 
Doradztwa Rolniczego, doradców rolniczych oraz rolni-
ków w zakresie tworzenia nowej wiedzy i jej upo-
wszechniania. Zdaniem badanych uczestników sieci, 
przepływ wiedzy odbywa się w wielu kierunkach, często 
w tym samym czasie. Wiedza jest tworzona na wielu 
etapach, a także jest generowana i rozwijana na każdym 
poziomie współpracy. Współpraca ta ma charakter dy-
namiczny, często zmienia swój charakter - w zależności 
od potrzeb nadawcy i odbiorcy komunikatów lub 
uczestników zespołu projektowego.  

W omawianej sieci wiedzy można wyróżnić silniejsze 
i słabsze powiązania. Najsilniejsze powiązania tworzą 
doradcy terenowi i rolnicy. W sieci bardzo ważną funk-
cję pełnią gospodarstwa demonstracyjne. Przede 
wszystkim w zakresie testowania, wdrażania i upo-
wszechniania innowacji. W efekcie właściciele tych go-
spodarstw stają się pionierami innowacji w społeczności 
lokalnej, w regionie, a w niektórych przypadkach nawet 
na skalę kraju. Współpraca rolników z doradcami rolni-
czymi ma charakter stały i istotnie wpływa na jakość 
zarządzania gospodarstwem rolnym. Według badanych 
uczestników sieci wiedzy, współpraca ta powinna być 
utrzymywana oraz nadal wzmacniana. Doradcy tereno-
wi są głównym „łącznikiem” między sferą nauki a prak-

tyki. Doradcy kontaktują się bezpośrednio z 
rolnikami, najczęściej w ich gospodarstwach 
rolnych i bezpośrednio przekazują rolnikom 
informacje na temat zarządzania gospodar-
stwem. Mogą wskazać, gdzie można pozyskać 
potrzebne informacje, w jaki sposób je poszu-
kiwać oraz jak je wykorzystać. Doradcy rolni 
pełnią jeszcze inną ważną funkcje w systemie. 
Mogą przekazać informację zwrotną od rolni-
ków do pracowników naukowych na temat 
opracowanych przez nich rozwiązań i ich 
funkcjonowaniu w praktyce. Ośrodki doradz-
twa rolniczego pełnią więc bardzo ważną rolę 
w systemie wiedzy i informacji rolniczej. 
Umożliwiają transfer wiedzy do praktyki rolni-
czej i zapewniają rolnikom stały dostęp do 
usług doradczych.  

Tworzenie nowej wiedzy oraz jej operacjo-
nalizacja może spowodować zwiększenie in-

nowacyjności. Nowoczesne rozwiązania w opinii bada-
nych przekładają się na wymierne wartości ekonomicz-
ne. Współpraca w zakresie wdrażania innowacji do 
praktyki rolniczej ma ogromne znaczenie. Podejście 
sieciowe, a więc tworzenie wzajemnych powiązań w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów, odnosi pozy-
tywne efekty. Uczestnicy sieci realizują konkretne zada-
nia i czują się jej częścią poprzez aktywne włączanie się 
w projekty, badania, a następnie przekazywanie wiedzy. 
Mimo wielu pozytywnych aspektów sieci współpracy 
można zauważyć pewne jej mankamenty. Istotną słabą 
stroną są bez wątpienia problemy z przekazywaniem 
informacji zwrotnej od rolników do naukowców. Infor-
macja zwrotna pozwoliłaby na lepsze dopasowanie pro-
wadzonych badań naukowych do potrzeb i problemów 
rolników oraz umożliwiałaby przekazanie naukowcom 
informacji o efektach wdrożonych innowacji. 
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Fot. 3. Szkolenie praktyczne dla doradców rolniczych  
w gospodarstwie demonstracyjnym 

Fot. B. Kiełbasa 
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Prawdziwy podróżnik poszukuje w swoich wędrów-
kach przede wszystkim miejsc znajdujących się poza 
głównymi szlakami turystycznymi, których odkrycie 
będzie niezapomnianym doświadczeniem i niezwykłą 
przygodą. Takim miejscem posiadającym swój niepo-
wtarzalny urok, w którym bogata historia łączy się z 
piękną przyrodą, jest Lelów, niewielka miejscowość, 
znajdująca się w województwie śląskim przy trasie 
Częstochowa-Kielce, na pograniczu Jury Krakowsko-
Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej.  

Historia miejscowości sięga swymi początkami 
wczesnego średniowiecza. Pierwsza wzmianka o Lelo-
wie pochodzi z bulli papieża Celestyna III z 1193 roku. 
Za czasów panowania Kazimierza Wielkiego stare mia-
sto Lelów przeniesiono na obecne miejsce i otoczono je 
murami. Wybudowano wtedy również murowany za-
mek, kościół farny i klasztor oo. franciszkanów. Szybko 
wzrastające znaczenie Lelowa, któremu sprzyjało do-
godne położenie przy ważnych szlakach handlowych, 
spowodowało, że miasto stało się ważnym centrum 
administracyjnym, gospodarczym i religijnym. W la-
tach 1392-1792 funkcjonował powiat lelowski, w obrębie 
którego pod koniec XV w. znajdowało się 15 miast.  

Od XVI w. w Lelowie mieszkała także społeczność 
żydowska, która aż do II wojny światowej stanowiła 
połowę ludności miasta. Lelów stał się sławny wśród 
Żydów dzięki cadykowi Dawidowi Bidermanowi 
(1746-1814), który uczynił z niego ważny ośrodek cha-
sydyzmu. Chasydyzm jest ruchem religijnym, który 
wprowadził do judaizmu przekonanie, że religia i kon-
takt z Bogiem są dostępne nie tylko uczonym studiu-
jącym święte księgi, ale także każdemu pobożnemu 
Żydowi. Do przylgnięcia do Boga może prowadzić in-
tensywna modlitwa, połączona z ruchami całego ciała, 
a także ekstatyczny taniec i śpiew. W tym mistycznym 
ruchu szczególną rolę odgrywa cadyk, charyzmatycz-
ny przywódca, który jest autorytetem w sprawach wia-
ry i życia codziennego, ale przede wszystkim pośred-
niczy między światem ludzi i Bogiem. Dawid Bider-
man był człowiekiem niezwykłym, skupił wokół siebie 
znaczną grupę uczniów, która zapoczątkowała wspól-
notę chasydów lelowskich istniejącą do dziś w Izraelu 
i Stanach Zjednoczonych.  

Dzisiaj Lelów jest niezwykle uroczą miejscowością, w 
której krajobrazie zapisały się ślady jej dawnej świetno-
ści i wielokulturowości. W obecnym ukształtowaniu 
lelowskiego rynku można rozpoznać jego średnio-
wieczny układ. Ponadto można tu zobaczyć zabytki 
kultury żydowskiej, szczególnie znajdujący się na sta-

rym cmentarzu żydowskim ohel, czyli budynek nad 
miejscem pochówku cadyka Dawida Bidermana, do 
którego pielgrzymują chasydzi z całego świata. Wielu 
chasydów przybywa do Lelowa przede wszystkim na 
przełomie stycznia i lutego, kiedy przypada rocznica 
śmierci cadyka (tzw. jorcajt). Można wtedy odnieść 
wrażenie, że Lelów zamienia się w prawdziwy sztetl 
(miasteczko polsko-żydowskie). Obok cmentarza z 
ohelem znajduje się również żydowski dom modlitwy.  

W Lelowie warto ponadto zwiedzić kościół pod we-
zwaniem św. Marcina, wybudowany z inicjatywy króla 
Kazimierza Wielkiego. Budynek kościoła, spalony w 
1939 roku przez Niemców, jest dzisiaj świadectwem z 
jednej strony dawnego znaczenia miejscowości, a z 
drugiej – barbarzyństwa hitlerowców. W głównym 
ołtarzu kościoła znajduje się cudownie ocalony krzyż 
lelowski. Jeden z mieszkańców Lelowa, sługa Boży 
Ignacy Trenda odmówił podpalenia słomy pod krzy-
żem, za co został przez hitlerowców zastrzelony. W 
tym samym czasie zginęło również kilkunastu innych 
mieszkańców. W kościele znajduje się też kopia spa-
lonego w 1939 roku obrazu Matki Boskiej Pocieszenia, 
który słynął i słynie z wielu łask. 

Lokalną historię oraz wielowiekowe tradycje i zwy-
czaje mieszkańców można poznać w Izbie Tradycji 
Ziemi Lelowskiej, utworzonej przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej. W Izbie Tradycji jest prezentowana po-
kaźna kolekcja etnograficzna, na którą składają się 
artefakty i zabytkowe przedmioty związane z ziemią 
lelowską. Znajduje się tu również sala poświęcona 
pamięci lelowskich Żydów.   

Lelów jest znany ze smaków kuchni polskiej i ży-
dowskiej. W restauracji „Lelowianka” i gospodzie „Ciu-
lim” można zjeść regionalne smakołyki, w tym lelowski 
ciulim i czulent. Czulent to potrawa przygotowywana 
na szabat przez żydowskie gospodynie, składająca się z 
fasoli i mięsa wołowego. Była ona zapiekana w piecach 
chlebowych przed rozpoczęciem szabatu tak, aby nie 
naruszając zakazu wykonywania prac w trakcie święta, 
nadawała się do spożycia. Mieszkańcy Lelowa – chrze-
ścijanie – przyglądając się swoim żydowskim sąsiadom, 
zaczęli przygotowywać podobną potrawę – też zapie-
kaną, ale składającą się z innych składników, w tym 
przede wszystkim z tartych ziemniaków, żeberek i ce-
buli. Dzisiaj obie te potrawy stały się zarówno kulinar-
nymi symbolami Lelowa, jak i patronują odbywającemu 
się w przedostatni weekend sierpnia festiwalowi kultu-
ry polskiej i żydowskiej „Święto Ciulimu i Czulentu”. 
Festiwal, będący przede wszystkim spotkaniem dwóch 
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kultur, łączy przez dwa dni polską i żydowską muzykę 
ze smakami kuchni regionalnej. Corocznie w święcie 
bierze udział kilka tysięcy osób, którzy przybywają z 
całej Polski. Można tu także spróbować lelowskiej śli-
wowicy, przypominającej o dawnych, dobrych czasach. 

Wytrawny turysta powinien również zawędrować w 
okolice Lelowa: do Drochlina, Staromieścia, Podlesia 
czy Nakła, gdzie warto zwiedzieć np. piękne i intere-
sujące pod względem architektonicznym kościoły. 
Idealną okazją do odkrywania uroków ziemi lelow-
skiej jest także wycieczka wytyczonym szlakiem rowe-
rowym „Traktem dworków ziemiańskich”, podczas 
której można zobaczyć urzekające dworki i pałacyki w 
Nakle, Turzynie, Białej Wielkiej i Bogumiłku.  

Gmina Lelów wyróżnia się nie tylko bogatą, wielo-
kulturową historią, ale także urokliwym środowiskiem 
przyrodniczym. Na uwagę zasługuje przede wszystkim 
znajdująca się na terenie gminy dolina rzeki Białki. 
Białka, mająca swoje źródło w Irządzach, płynie przez 
miejscowości: Turzyn, Lelów, Białą Wielką, do Ko-
niecpola, gdzie uchodzi do rzeki Pilicy. Szatę roślinną 
tego terenu tworzą malownicze lasy, głównie sosnowe 
bory z domieszką brzozy i olszyny. Inną atrakcją gmi-
ny Lelów są piękne źródła, które wraz z otoczeniem 
tworzą wyjątkowy krajobraz. Są one bardzo urozma-
icone pod względem charakteru wypływu i form nisz 
źródlanych. Znajdują się tu: źródła pulsujące, które 
należą do wyjątkowo cennych, pojedyncze źródła lub 
częściej występujące zespoły źródeł, z których woda 
wypływa szczelinami skalnymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piękno przyrodnicze okolic Lelowa można zoba-
czyć i docenić podczas znakomicie przygotowanego 
spływu pontonowego. W 2006 roku Lelowskie Towa-
rzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego 
Zwierkowskiego zorganizowało dla celów turystycz-
nych i rekreacyjnych spływ pontonowy rzeką Białką, 
którego trasa prowadzi z Lelowa do Białej Wielkiej. 
Obecnie organizacją spływów zajmuje się wyspecjali-
zowana firma „Jędruś”, prowadzona przez Pana Jana 
Zasunia. Trasa spływu nie jest długa, bo liczy około  
6 kilometrów, ale dzięki temu każdy może wziąć w 
niej udział. Najmłodszy uczestnik spływu miał nie-

spełna 4 miesiące, a najstarszy ponad 85 lat. Dwugo-
dzinna wycieczka doskonale nadaje się do aktywnego 
rodzinnego wypoczynku oraz do spędzenia czasu ra-
zem w otoczeniu pięknej przyrody.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzeka Białka jest jedną z najczystszych rzek w woje-
wództwie śląskim, pięknie meandrującą i nieustannie 
zasilaną w wodę przez okoliczne źródła. Niepowtarzal-
ną zaletą tej trasy jest to, że biegnie ona w otoczeniu 
pierwotnej natury i pozwala tym samym doświadczyć 
niesamowitego uroku i rytmu przyrody. Nad brzegiem 
rzeki pochylają się liczne olszyny, których wypłukane 
korzenie przypominają namorzyny. Czystość rzeki 
umożliwia obserwowanie jej dna, łatwo więc dostrzec 
zamieszkujące rzekę raki szlachetne lub minogi stru-
mieniowe. W rzece można także zobaczyć liczne pstrą-
gi oraz inne rodzaje ryb. Płynącym towarzyszą łabędzie, 
dzikie kaczki, można spotkać też unikatowe gatunki 
zwierząt, takie jak: czarny bocian czy czarna czapla. 
Nurt rzeki jest bardzo spokojny, co decyduje zarówno o 
bezpieczeństwie spływu, jak i możliwości podziwiania 
widoków oraz zabytków znajdujących się przy trasie, 
m.in. pałacu i starego młyna w Białej Wielkiej. 

Dla bardziej odważnych i lubiących wyzwania 
uczestników została przygotowana dodatkowa trasa 
spływu, która jest przedłużeniem „trasy rodzinnej”. 
Liczy ona 18 km, zaczyna się w Białej Wielkiej, a koń-
czy w okolicach Koniecpola, w miejscu, gdzie Białka 
wpada do Pilicy. Trasa ta ma przede wszystkim cha-
rakter eksploracyjny, ze względu na liczne przeszkody 
nie należy do łatwych, a przepłynięcie nią wymaga od 
uczestników zgrania i współpracy.    

Lelów urzeka swoją różnorodnością, historycznym 
bogactwem i pięknem okolicznej natury. Pozwala 
również odkrywać urokliwe zakątki, docierać do lo-
kalnych tajemnic, a przede wszystkim gromadzić no-
we wrażenia, doświadczenia i wspaniałe wspomnienia. 

 
 

 
 

Fot. 1. Spływ pontonowy rzeką Białka 
Źródło: http://splywyjurajskie.pl 

Fot. 2. Spływ pontonowy rzeką Białka 
Źródło: http://splywyjurajskie.pl 
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Spółdzielczość w Chinach1  
 

 

 

 

Struktura organizacyjna chińskiej  
spółdzielczości 

 

Spółdzielnie w Chinach mają prawie stuletnią historię. 
Spółdzielczość w Chinach jest spółdzielczością  pod-
porządkowaną Radzie Państwa Chińskiej Republiki 
Ludowej.  Naczelną organizacją skupiającą obowiąz-
kowo wszystkie spółdzielnie jest Chińska Narodowa 
Federacja Spółdzielni Dostawców i Spółdzielni Marke-
tingowych (ACFSMC). Nazwa ta została nadana pod-
czas pierwszego narodowego kongresu spółdzielczego 
w lipcu 1954 r. w miejsce poprzedniej nazwy brzmiącej 
Zjednoczona Centrala Chińskich Spółdzielni Dostaw-
ców i Spółdzielni Marketingowych. Organizacja ta 
posiada dwie rady – Radę Dyrektorów oraz Radę Nad-
zorczą, a najwyższa władza wykonawcza powierzona 
jest Prezesowi Rady Dyrektorów. Radzie Dyrektorów 
podlega 14 Departamentów, a Radzie Nadzorczej - 1 
Departament mający zadania kontrolne. Spółdzielnie 
dostawców i spółdzielnie marketingowe w Chinach 
mają pięciopoziomową strukturę, składającą się z Na-
rodowej Federacji, 32 federacji w prowincjach, 342 fe-
deracji w prefekturach, 2 377 federacji w okręgach i 20 
050 spółdzielni. Ponadto do tej struktury dołączonych 
jest 19 431 przedsiębiorstw spółdzielczych oraz 312 in-
stytucji na różnych poziomach. Spółdzielnie dostaw-
ców i spółdzielnie marketingowe tworzą około 3,47 
miliona miejsc pracy w całym kraju. Od wielu lat 
ACFSMC jest aktywnym członkiem Międzynarodowe-
go Związku Spółdzielczego (ICA). Powyższe informa-
cje wskazują na wielce skomplikowaną strukturę or-
ganizacyjną oraz jednoznaczne podporządkowanie i 
sterowanie spółdzielczością przez władze państwa. 

 

Spółdzielczość chińska w obrocie rolniczym 

 
Spółdzielczość w Chinach jest ważnym elemen-

tem rozwoju gospodarki wiejskiej, spółdzielnie do-
stawców i spółdzielnie marketingowe odgrywają 
istotną rolę w zapewnianiu dostaw rolniczych 

 środków produkcji, aktywując obrót produktów 
rolnych, promując restrukturyzację rolnictwa i 
przemysłowe zarządzanie rolnictwem, stymulując 
rynek rolniczy i przyczyniając się do promocji 
wzrostu produkcji rolnej, dochodu rolników i roz-
woju terenów wiejskich. Po dekadach rozwoju, 
spółdzielnie dostawców i spółdzielnie marketin-
gowe opracowały podejście do reform i rozwoju 
odpowiadające wyjątkowej charakterystyce Chin i 
prawom gospodarki rynkowej oraz dostosowane 
do specjalnych wymagań rolnictwa, obszarów 
wiejskich i rolników (sannong), a także do specyfi-
ki spółdzielni dostawców i spółdzielni marketin-
gowych.  

Stojąc u progu nowego rozdziału historii i wyko-
rzystując dobre możliwości rozwoju, spółdzielnie 
dostawców i spółdzielnie marketingowe stale służą 
rolnictwu, obszarom wiejskim i rolnikom, w pełni 
spełniając swoją rolę w rolniczych usługach spo-
łecznych i obrocie artykułów wiejskich. Jak jest to 
wymagane przez rząd centralny, podążają ścieżką 
reform i innowacji, radzą sobie z konkurencją na 
rynku i stale się rozwijają, aby stać się główną siłą 
podtrzymującą system usług społecznych dla rol-
nictwa, dominując w nowoczesnym obrocie na ob-
szarach wiejskich i stymulując rozkwit wyspecjali-
zowanych spółdzielni rolniczych. Projekt nowo-
czesnego obrotu na obszarach wiejskich i nowej 
sieci usług (w skrócie „Projekt Nowej Sieci”) został 
opracowany przez ACFSMC w 2006 r., aby rozwią-
zać problemy związane z mało rozwiniętym sys-
temem obrotu i słabymi sieciami dystrybucji na 
obszarach wiejskich, mało efektywnym dwustron-
nym przepływem towarów rolnych, a także trud-
nościami rolników w zakupie środków produkcji i 
sprzedawaniu swoich produktów. 

Projekt Nowej Sieci realizowany jest od ponad 
ośmiu lat i w tym czasie znacząco się rozwinął. Do 
końca 2012 r. w systemie ACFSMC było 5 709 
przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją lub 
sieciami biznesowymi – w porównaniu z rokiem 
2005 nastąpił wzrost o 3220 lub 129,4%; oraz  
913 000 nowych sieci i kanałów dystrybucji –  
w porównaniu z rokiem 2005 nastąpił wzrost  
 

________________________________ 
1 

Raport sporządzono na podstawie informacji uzyskanych 
podczas pobytu studyjnego w Chinach 
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o 748 000 lub 453,3%; a sprzedaż była na poziomie 
607,39 mld juanów (83,46 mld Euro) – wzrost o 
421,3%. Dzięki Projektowi Nowej Sieci, chińskie 
spółdzielnie dostawców i spółdzielnie marketin-
gowe poszerzają swoje obszary biznesowe i stale 
zwiększają swoją efektywność ekonomiczną. W 
ramach tego projektu powstała nowoczesna sieć 
usług marketingowych zaopatrujących rolnictwo w 
środki produkcji. W 2012 r. spółdzielnie dostaw-
ców i spółdzielnie marketingowe w Chinach 
sprzedały 51,5 mln ton nawozów, co stanowi ponad 
65% wszystkich dostaw nawozów. Prawie 50%  do-
staw wszystkich środków produkcji była realizo-
wana przez spółdzielcze sieci dystrybucji. Do koń-
ca 2012 r. spółdzielnie dostawców i spółdzielnie 
marketingowe otworzyły 280 000 wielofunkcyj-
nych stacji usługowych doradczych w zakresie sto-
sowania środków ochrony roślin i nawozów,  
35 dużych i nowoczesnych centrów usługowych 
nauki i technologii rolniczej i rolniczych stacji 
usługowych. Około 2 000 techników w różnych 
lokalizacjach oferuje wsparcie techniczne w zasto-
sowaniu formuły nawozów poprzez testowanie 
gleby. Stworzono także 350 000 ha pokazowych 
pól jako swego rodzaju eksperymenty naukowe. 

Dzięki istniejącej strukturze organizacyjnej za-
równo na obszarach miejskich, jak i wiejskich, 
spółdzielnie dostawców i spółdzielnie marketin-
gowe szybko poszerzają zakres swojej działalności. 
Do końca 2012 r. pod egidą spółdzielczą działało  
29 000 rolniczych baz produkcyjnych, 14 500 pod-
stawowych punktów kupna, 326 000 sieci i punk-
tów dystrybucji, 2 041 wiodących przedsiębiorstw 
industrializacji rolniczej, 7 700 wyspecjalizowa-
nych spółdzielni rolników, 6 788 stowarzyszeń 
produktów rolniczych i 1 379 stowarzyszeń deale-
rów produktów rolniczych. Łącznie odnotowały 
490 mld juanów zysku ze sprzedaży i 385 727 mld 
juanów z kupna, co oznacza że w porównaniu z 
rokiem 2005 liczby te wzrosły odpowiednio 7 i 5,96 
razy. W odpowiedzi na zmieniającą się sytuację 
związaną z  rozwojem gospodarki rynkowej oraz 
gospodarki rolniczej i wiejskiej, spółdzielnie do-
stawców i spółdzielnie marketingowe aktywnie 
angażują się w rozwój stowarzyszeń handlowych  
wyspecjalizowanych produktów rolniczych, wiej-
skich spółdzielczych organizacji gospodarczych i 
platform usługowych dla stowarzyszeń. Spółdziel-
nie dostawców i spółdzielnie marketingowe ak-
tywnie angażują się w działalność, albo kierują 
rozwojem 14 766 stowarzyszeń z liczbą członków 
wynoszącą około 2 6775 mln. Te stowarzyszenia, 
pełnią rolę łączników pomiędzy rolnikami, a ryn-
kiem, mają swój wkład w zorganizowaną produk-
cję produktów rolniczych, industrializację i stan-
daryzację rolnictwa i osiąganie lepszych zamówień 
rynkowych. 

 

Sieci kupna i sprzedaży towarów  
konsumpcyjnych 

 
W 2012 r. spółdzielcza sprzedaż detaliczna towa-

rów konsumpcyjnych osiągnęła 740,08 mld juanów 
(101,61 mld Euro) – o 30% więcej, niż w roku po-
przednim i o 16,4% więcej, niż wynosiła średnia, a 
sprzedaż w sklepach sieciowych 272,48 mld juanów 
(37,42 mld Euro) – o 16,9% więcej. Do spółdzielni 
należy 1 297 przedsiębiorstw działających w sieciach, 
1 882 centrów dystrybucji, 326 000 sieci i punktów 
dystrybucji (215 000 na poziomie kraju i na niższych 
poziomach). New Cooperation Joint-Stock Trade 
Chain Co., Ltd. jest flagowym przedsiębiorstwem w 
zaopatrywaniu obszarów wiejskich Chin w towary 
konsumpcyjne. Poprzez jego restrukturyzację i inte-
grację, udało się zwiększyć liczbę jego centrów dys-
trybucji, centrów handlowych  do ponad 100 000, a 
wysokość jego zysku ze sprzedaży do ponad 40 mld 
juanów (5,49 mld Euro), co dało mu miejsce w ran-
kingu 100 największych przedsiębiorstw sieciowych 
Chin. Dzięki projektowi New Cooperation Group 
nawiązało sojusze i partnerstwo biznesowe z wielo-
ma federacjami spółdzielni dostawców i spółdzielni 
marketingowych w prowincjach, prefekturach i 
okręgach w celu promocji wystandaryzowanej pro-
dukcji oraz wprowadzania produktów lokalnych 
bezpośrednio do supermarketów pod wspólną marką 
„New Cooperation”. W ten sposób udało się nawią-
zać współpracę z ponad 1000 wyspecjalizowanymi 
spółdzielniami i skupić ponad 600 produktów rolni-
czych pod wspólną marką. Celem jest zwiększenie 
obecności biznesowej do 2/3 wszystkich wsi admini-
stracyjnych w Chinach i przejęcie 20% rynku wiej-
skich towarów konsumpcyjnych do 2020 r., przez 
sieć tworzoną przez centra dystrybucji na poziomie 
krajowym, supermarkety na poziomie miejskim i ma-
łe sklepy na poziomie wiejskim. 

Sieć recyklingowa dla zasobów odnawialnych 

 
Ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla Pro-

jektu Nowej Sieci wydzielona została kwota 556,73 
mld juanów (76,44 mld Euro) dla 403 inicjatyw doty-
czących rozwoju sieci recyklingu zasobów w latach 
2009-2013. Do chwili obecnej zbudowano łącznie 160 
000 punktów zbiórki, stworzono 6 mln miejsc pracy i 
osiągnięto obrót w wysokości 150 mld juanów (20,60 
mld Euro). Bardzo szybko rozwijają się centra sorto-
wania i kompleksowe parki recyklingu. Obecnie pod 
egidą spółdzielczą działa 530 centrów sortowania, 
które są w stanie przerobić 10 000 lub więcej ton 
rocznie. Wiodące przedsiębiorstwa rozwijają się; ist-
nieje ponad 200 przedsiębiorstw, których wysokość 
sprzedaży posortowanych odpadów odnawialnych 
przekracza 100 mln juanów (13,73 mld Euro),  
 



EKONOMIA  NR 3(84)/2015 

 

35 WiD 

dr inż. Bronisław Brzozowski 
 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny 

Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa 

a w przypadku 19 z nich wysokość sprzedaży przekra-
cza 1 mld juanów (0,14 mld Euro). Wśród nich znajdu-
ją się flagowe przedsiębiorstwa o zasięgu narodowym i 
regionalnym, takie jak China Recycling Development 
Corporation Ltd., Anhui Win-Win Group, Jiangsu 
Wulian and Zheijang Recycling. Co ważne, 8 z 15 pilo-
tażowych projektów gospodarki obiegowej (circular 
economy) uznanych przez Narodową Komisję Rozwo-
ju i Reform oraz 54 z 90 pilotażowych projektów recy-
klingu miejskiego, uznanych przez Ministerstwo 
Handlu, prowadzonych jest przez spółdzielnie do-
stawców i spółdzielnie marketingowe. Projekty recy-
klingowe realizowane przez spółdzielnie są zaawan-
sowane technologicznie, wydajne, a także o wysokich 
możliwościach zarządczych i usługowych.  

Specjalny fundusz Projektu Nowej Sieci służy 
promowaniu tworzenia miejskiej i wiejskiej sieci re-
cyklingu zasobów odnawialnych i wspiera szereg du-
żych i średnich projektów związanych z recyklingiem 
zasobów odnawialnych, które mają duże znaczenie, 
np. „National Renewable Resource Recycling Base”, 
„Renewable Resources Industry Base”, „Green Chain 
Network System of Renewable Resources”, „Upgrad-
ing and Transformation of New JinHua Renewable 
Resources Recycling Centres” oraz „Tongling Renew-
able Resource Recycling Network of Anhui Win-Win 
Group”. 

 

Współpraca międzynarodowa 

 
Chińska Narodowa Federacja Spółdzielni Do-

stawców i Spółdzielni Marketingowych (ACFSMC) 
przystąpiła w lutym 1985 r. do Międzynarodowego 
Związku Spółdzielczego (ICA) i stała się organiza-
cją przewodnią Zgromadzenia Regionu Azji i Pacy-
fiku oraz Stałej Komisji w 1997 r.  

Przez wiele lat spółdzielnie dostawców i spółdziel-
nie marketingowe wzmacniały międzynarodowe rela-
cje handlowe i rozwijały wymianę oraz współpracę ze 
spółdzielniami na świecie. Obecnie ACFSMC aktywnie 
współpracuje ze spółdzielniami i innymi organizacja-
mi gospodarczymi w ponad 30 krajach i regionach w 
następujących obszarach: rolnicze środki produkcji, 
bawełna, soja, drewno, oraz produkty żywnościowe, 
chemiczne i mineralne, a poziom importu osiągnął w 
2012 r. kwotę 4,9 mld dolarów amerykańskich. Spół-
dzielnie dostawców i spółdzielnie marketingowe są 
także głównym eksporterem produktów rolniczych i 
pobocznych, produktów przetworzonej żywności, 
odzieży, tkanin, towarów konsumpcyjnych, produk-
tów mechanicznych i elektrycznych, rolniczych środ-
ków produkcji oraz maszyn rolniczych, o kwocie eks-
portu wynoszącej w 2012 r. 5,1 mld juanów (0,70 mld 
Euro). Pragnąc odegrać istotną rolę w międzynarodo-
wym ruchu spółdzielczym, ACFSMC z chęcią promuje 
współpracę pomiędzy spółdzielniami na świecie. Od 
2009 r. ACFSMC opracowało i zorganizowało kilka 
międzynarodowych kursów szkoleniowych w zakresie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gospodarki obiegowej (circular economy), zarządza-
nia spółdzielnią i międzynarodowego handlu między 
spółdzielniami. Do 2013 r. około 200 osób ze spół-
dzielni w rejonie Azji i Pacyfiku oraz Afryki wzięło 
udział w kursach szkoleniowych. Reprezentując 
wszystkie spółdzielcze organizacje gospodarcze w 
Chinach, ACFSMC liczy na zwiększenie partnerstwa i 
wymiany ze spółdzielniami na całym świecie. Przy-
kładem takiego podejścia jest nawiązywanie współ-
pracy ze spółdzielczością europejską, w tym od kilku 
lat również ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni 
Pracy w Polsce, w ramach której odbył się studyjny 
wyjazd, a jego uczestnikiem  był autor niniejszego 
artykułu. 

 
Podsumowanie 

 
 
Bardzo szybko i prężnie rozwijająca się chińska 

gospodarka w dużej mierze opiera się na sektorze 
spółdzielczym. Co prawda spółdzielczość ta jest sil-
nie zinstytucjonalizowana, a o systemie organizacyj-
nym i rodzajach działalności głównie decydują wła-
dze państwowe, które swoimi decyzjami nadają kie-
runki rozwoju i zadania, przy jednoczesnym wspar-
ciu finansowym dla wprowadzania nowych rozwią-
zań organizacyjnych czy innowacyjnych technologii. 
Spółdzielczość chińska ma więc mniej swobody w 
działaniu i podejmowaniu decyzji, co w demokra-
tycznej spółdzielczości europejskiej ma miejsce, lecz 
jej rola w gospodarce rolnej, w tym szczególnie w 
obrocie towarowym jest znacząca. 

Fot. 1. Zbiór herbaty 
Źródło: Informator China COOP 
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Przyroda i rolnictwo Islandii – wybrane aspekty  
 

 

 

 
Wprowadzenie 

 
 

Islandia to dosyć niezwykła wyspa, która w dużej 
części pokryta jest lodem, ale równocześnie ze 
względu na występowanie na przeważającej jej części 
utworów wulkanicznych, jest nazywana także „wyspą 
ognia”. Obecnie Islandia to również państwo, poło-
żone w Europie Północnej, o powierzchni 103 tys. 
km², w którym liczba ludności wynosi około 320 ty-
sięcy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod względem geologicznym jest ona najmłod-
szym obszarem kontynentu europejskiego i położona 
jest na tzw. „gorącym punkcie” Grzbietu Śródatlan-
tyckiego. Wiąże się to z dużą aktywnością wulka-
niczną na terenie wyspy, gdzie istnieje wiele czyn-
nych wulkanów, m.in.: Hekla, Grimsvötn, a także 
będący równocześnie najwyższym szczytem w kraju 
Hvannadalshnúkur (wys. 2119 m n.p.m.). O aktywno-
ści wulkanicznej świadczą także liczne gorące źródła 
oraz gejzery. Samo słowo gejzer jest właśnie pocho-
dzenia islandzkiego, a dzięki obecności tych natural-
nych gorących i tryskających wysoko źródeł, kraj ten 
w dużym stopniu może wykorzystywać tanią energię 
geotermalną do ogrzewania mieszkań. Z racji pół-
nocnego położenia, Islandia to także kraina lodu, a 
lodowce pokrywają około 11% jej powierzchni. Naj-

większe z nich to: Vatnajökull – 8300 km², Langjök-
ull – 953 km² oraz Hofsjökull – 925 km². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Islandia należy do najpóźniej zasiedlonych obsza-
rów Europy. Pierwsi osadnicy pojawili się w IX wieku 
i byli nimi norwescy wikingowie oraz przybysze po-
chodzenia celtyckiego. W roku 930 zebrali się oni po 
raz pierwszy na zgromadzeniu ogólnym zwanym Al-
thingiem. Islandia pozostawała niezależna przez 300 

Fot. 1. Położenie Islandii na mapie Europy  
oraz topografia wyspy 

Źródło: encyklopedia.interia.pl 

Fot. 2 i 3. Gejzery w środkowej części Islandii  
Fot. K. Musiał 
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lat, by w wieku XIII popaść najpierw w zależność 
norweską, a następnie duńską. Od 1918 roku była 
niepodległym krajem, jednak z królem duńskim jako 
tytularną głową państwa, a więc pod koroną duńską. 
Dopiero w 1944 roku stała się republiką.  

Inspiracją do powstania tego opracowania był wy-
jazd  na konferencję, zorganizowaną przez Europae-
an Grassland Federation (EGF), która odbyła się w 
czerwcu 2013 roku, w północnej części tego kraju, w 
Akureyri. O tej porze roku słońce prawie tam nie za-
chodzi, a dodatkowo tygodniowemu niemal pobyto-
wi towarzyszyła wspaniała, upalna, jak na tamtejsze 
warunki klimatyczne pogoda. To wszystko sprawiło, 
że podczas wyjazdów krajoznawczych, zorganizowa-
nych w ramach konferencji, można było z łatwością 
przyglądać się zarówno wspaniałej i jakże odmiennej 
przyrodzie, a także zapoznać się z lokalnym rolnic-
twem. 

 
Przyroda Islandii 

 
 
Pod względem geologicznym, Islandia jest wyspą 

zbudowaną z trzeciorzędowych i czwartorzędowych 
skał wulkanicznych. Brak natomiast tutaj prawie zu-
pełnie starszych formacji skalnych, za wyjątkiem nie-
licznych skał granitowych przyniesionych na krach 
lodu ze Spitsbergenu. W trakcie trwania trzeciorzędu, 
orogeneza alpejska wywołała zmiany tektoniczne w 
obrębie Atlantyku i pobudziła aktywność wulkaniczną 
tego obszaru. Pod koniec trzeciorzędu aktywność 
wulkanów osłabła, by znów doszło do jej nasilenia w 
kolejnym okresie, czyli w czwartorzędzie. W obecnych 
czasach jest to najbardziej aktywny wulkanicznie te-
ren na świecie, jeśli chodzi o produkcję magmy. Z tego 
też względu na wyspie dominują gleby wulkaniczne 
zwane andosolami. Pomimo, że gleby tego rodzaju 
występują na całym świecie i z reguły są uważane za 
bardzo żyzne, nie jest to prawdą na Islandii, gdzie 
zbyt chłodny klimat na to nie pozwala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyspę otaczają płytkie morza szelfowe, a cokół, 
na którym jest położona, łączy ją z: Wielką Brytanią, 
Wyspami Owczymi oraz z Grenlandią. 

Na wyspie panuje klimat morski, charakteryzujący 
się dużą ilością opadów. Obecnie jest on stosunkowo 
ciepły, zwłaszcza na południowym i zachodnim wy-
brzeżu. Jest tak ze względu na występowanie ciepłego 
prądu zatokowego Golfsztromu, który z tej strony 
opływa Islandię. Przynosząc masy ciepłego powietrza, 
niszczy on zimny prąd z północy, mając dzięki temu 
dobroczynny wpływ na warunki przyrodnicze panują-
ce na wyspie. Północne krańce Islandii dotykają koła 
podbiegunowego, a od Grenlandii dzieli ją niespełna 
400 km drogi morskiej. Zimą obserwuje się tam zorze 
polarne, podczas gdy miesiące letnie, choć krótkie, 
charakteryzują się bardzo długim dniem, dodatkowo 
rozjaśnionym światłem słońca odbitego od wiecznych 
śniegów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przyroda ożywiona nie jest tu specjalnie bogata, co 

wiąże się położeniem geograficznym. Na florę roślin 
naczyniowych składa się tutaj 450 gatunków, z czego 
aż 339 występuje także w innych częściach Skandyna-
wii. Rośliny występujące naturalnie na Islandii, takie 
jak np.: kuklik zwisły (Geum rivale), bodziszek leśny 
(Geranium silvaticum,) czy rzeżucha łąkowa (Carda-
mine pratensis), to także pospolite gatunki dla Polski i 
całej Europy Środkowej. Inne, takie jak choćby będący 
dla Islandczyków rośliną narodową dębik ośmiopłat-
kowy (Dryas octopetala), bartsja alpejska (Bartsia al-
pina) czy lepnica bezłodygowa (Silene acaulis), także 
można spotkać na terenie naszego kraju, ale już tylko 
w wyższych piętrach górskich. Na łąkach w czerwcu 
masowo kwitnie gatunek mniszka (Taraxacum 
spectabile), stanowiący wielką ozdobę tamtejszego 
krajobrazu. Bardzo niewiele jest natomiast gatunków 
endemicznych, a więc specyficznych tylko dla tego 
terenu. 

 

Fot. 4. Surowy klimat terenów położonych na północ-
ny-zachód od Akureyri 

Fot. K. Musiał 

Fot. 5. Wodospad malowniczo usytuowany  
w interiorze wyspy 

Fot. K. Musiał 
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Naturalnie Islandia ze względu na warunki klima-

tyczne jest niemal pozbawiona roślinności drzewia-
stej. Najczęstszymi formacjami roślinnymi są tutaj 
tundra i zbiorowiska trawiaste, które tolerują wypas 
przez owce. Jedyną roślinność drzewiastą stanowią 
zarośla brzozy (Betula sp.), jarzębiny (Sorbus aucupa-
ria), czy różnych gatunków wierzb. Z roślin zielnych 
występuje tutaj wiele gatunków roślin, które spotyka-
ne są w górach Europy Środkowej. Często spotkać 
można gatunki znane także z terenu naszych Tatr, jak 
min.: wspomniany już dębik ośmiopłatkowy (Dryas 
octopetala), lepnicę bezłodygową (Silene acaulis) czy 
arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis). Typowe 
dla tej formacji są także goryczka śniegowa (Gentiana 
nivalis) i różne gatunki skalnic (Saxifraga sp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brak występowania strefy leśnej przyczynił się do 

powstania lokalnej anegdoty, podpowiadającej co na-
leży zrobić w przypadku zgubienia się na wyspie. W 

bardzo skróconej wersji brzmi ona: "po prostu jak naj-
szybciej wstać z trawy". Jest tak, ponieważ pole widze-
nia dla stojącego człowieka jest tutaj rzeczywiście bar-
dzo szerokie, nieograniczone przez występowanie wy-
sokich drzew. Jednak nie jest do końca prawdą, że na 
wyspie trudno się zgubić. Wręcz przeciwnie, brak za-
drzewień sprawia, że czasami można źle ocenić odle-
głości dzielące poszczególne obiekty topograficzne, a 
jednostajność krajobrazu, przy braku punktów cha-
rakterystycznych sprawia, że łatwo pomylić drogę, co 
przy raczej mało przyjaznym klimacie w minionych 
wiekach dosyć szybko oznaczało śmierć z wyziębienia 
i głodu. Stąd też inna lokalna tradycja, której pozosta-
łość można obserwować dosyć powszechnie po dzień 
dzisiejszy. W interiorze wyspy często można napotkać 
duże kopce kamieni i mniejszych skałek. Wedle trady-
cji, każdy wyruszający w drogę dokładał kolejny ka-
myk, co miało zagwarantować jego bezpieczny powrót 
do domu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do pospolitych roślin islandzkich należą także 

wrzos (Calluna vulgaris), kilka gatunków borówki 
(Vaccinium sp.) i żurawina drobnolistkowa (Oxycoc-
cus microcarpus). Powszechnie występuje także za-
wciąg nadmorski (Armeria maritima), który można 
spotkać na większości obszaru wyspy, a np. w innych 
obszarach Europy towarzyszy on właściwie wyłącznie 
wybrzeżom morskim. Interesującym wydaje się, że w 
trzeciorzędzie, w dużo cieplejszym niż obecnie okre-
sie, wyspę porastały bujne lasy liściaste. W ich skład 
wchodziły jesiony, dęby i buki, których zwęglone 

Fot. 6. Gatunek mniszka (Taraxacum spectabile),  
w północnej części Islandii 

Fot. K. Musiał 

Fot. 7. Dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala),  
roślina narodowa Islandczyków  

Fot. K. Musiał 

Fot. 8. Lepnica bezłodygowa (Silene acaulis), często 
spotykana na kamieniach w interiorze wyspy  

Fot. K. Musiał 
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szczątki tworzą obecnie pokłady węgla brunatnego,  
o niewielkiej jednak miąższości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Występują tutaj również gatunki roślin określane 

jako synantropijne, a więc zawleczone przez człowie-
ka na obszar wyspy i z powodzeniem się tam rozprze-
strzeniające. Należy do nich jeden z gatunków łubinu 
(Lupinus sp.), który pochodzi z kontynentu amery-
kańskiego i jest na terenie Islandii mocno ekspansyw-
ny. Został on sprowadzony na wyspę z Alaski w 1946 
roku. Jest to obecnie inwazyjny gatunek, który wy-
kształcił udaną strategię umożliwiającą przetrwanie 
zimy, poprzez między innymi produkcję bardzo dużej 
ilości nasion. Ponadto przy drogach często można 
spotkać inny gatunek inwazyjny, jakim jest trybula 
leśna (Anthricsus silvestris). W innym skandynawskim 
kraju, w Norwegii, jest ona wręcz symbolem degrada-
cji krajobrazu, zwłaszcza w jej części północnej. Pro-
wadzone tam badania socjologiczne wykazały, że lu-
dzie nie są zadowoleni z dominacji tego gatunku. Jest 
tak, ponieważ wypiera on inne gatunki roślin rodzi-
mych, przyczyniając się do zmniejszania się bioróżno-
rodności. Na terenie Norwegii jest to skutkiem porzu-
cania przez człowieka terenów zajmowanych wcze-
śniej przez rolnictwo. W takich miejscach trybula le-
śna z łatwością się rozprzestrzenia. W Islandii także 
staje się coraz bardziej ekspansywna, w związku z 
czym pojawia się zagrożenie wystąpienia sytuacji po-
dobnej do tej opisanej u wschodniego sąsiada. 

Fauna lądowa Islandii jest jeszcze uboższa niż świat 
roślinny. W stanie dzikiem żyją tutaj tylko 2 gatunki 
ssaków, nie licząc zwierząt zawleczonych lub

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
umyślnie sprowadzonych przez człowieka, jak np. 
różne gryzonie. Są to niedźwiedź polarny (Ursus 
arctos), który zimą może na krach dotrzeć do wyspy, 
oraz lis polarny (Vulpes lagopus). W XVIII wieku 
sprowadzono na wyspę renifery, które okazały się jed-
nak trudne w hodowli i dosyć szybko zdziczały. Daw-
niej na Islandii żyły żaby, jednak wyginęły one już w 
XIX wieku. Z bezkręgowców spotkać tu można przede 
wszystkim owady, w tym uciążliwe latem komary, a 
także ślimaki i pająki. Najbardziej urozmaiconą grupę 
stanowią jednak ptaki, występujące w liczbie około 100 
gatunków. Z tego około połowę stanowią ptaki wodne, 
jak mewy, alki, nury, które gnieżdżą się na skałach na 
południu wyspy. 

 

Rolnictwo w Islandii 

 
Pomimo położenia na wysokich szerokościach geo-

graficznych, kraj ten cieszy się panowaniem względnie 
łagodnego, morskiego klimatu. Umożliwia to egzy-
stowanie rolnictwa w strefie, w której np. w Norwegii 
już nie jest to możliwe. W istocie to właśnie na Islan-
dii możemy natknąć się na najdalej na północ wysu-
nięte obszary, gdzie prowadzi się jeszcze produkcję 
roślinną. Gleby o pochodzeniu wulkanicznym, czyli 
wspomniane już andosole dzieli się tam na dwie 
główne grupy: gleby pustynne i te, na których wystę-
puje wegetacja roślinna, zajmujące poniżej 20% po-
wierzchni. Produkcja roślinna możliwa jest w obrębie 
tej drugiej grupy, jednak gleby te z łatwością ulegają 
erozji.   

Fot. 9. Bartsja alpejska (Bartsja alpina), gatunek spoty-
kany także w Tatrach, w piętrze alpejskim 

Fot. K. Musiał 

Fot. 10. Trybula leśna (Anthricsus silvestris), gatunek 
inwazyjny dla obszaru Islandii 

Fot. K. Musiał 
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Ze względu na specyficzne warunki demograficzne 
panujące na wyspie, gdzie liczba mieszkańców na 
1km² wynosi jedynie 3 osoby, sektor rolniczy jest słabo 
rozwinięty i mało konkurencyjny. Po pierwsze lokalny 
rynek jest niewielki i produkuje co prawda różnorod-
ne artykuły spożywcze, ale w małych ilościach. Poza 
tym koszty związane z transportem towarów są bar-
dzo wysokie, zarówno dla przewozu zwierząt, jak i 
mleka z farm do zakładów przetwórczych i dalej do 
konsumentów. Także poszczególne gospodarstwa są 
oddalone od siebie i tworzą mało skonsolidowane 
jednostki, co dodatkowo utrudnia ich wsparcie tech-
niczne i organizacyjne, jak również inspekcję sanitar-
ną. Wreszcie rynek detaliczny zdominowany jest 
przez kilka firm, co także daje przetwórstwu rolni-
czemu raczej słabą pozycję. Dobrze rozwinięta jest 
natomiast branża zajmująca się przetwarzaniem ryb, a 
zwłaszcza śledzia, która najbardziej prężnie rozwija 
się w północnej części wyspy. Można tam znaleźć na-
wet Muzeum Śledzia, które daje wyraz znaczenia tego 
gatunku dla lokalnych mieszkańców w przeszłości i 
do dnia dzisiejszego.  

Na wyspie zarejestrowanych jest 2,5 tysiąca farme-
rów zajmujących się produkcją zwierzęcą i roślinną. 
Farmy te są z reguły bardzo dużych rozmiarów, zaj-
mują się hodowlą owiec i bydła. Ciekawym wydaje się, 
że liczba owiec na mieszkańca jest tutaj najwyższa w 
Europie. Gdzieniegdzie uprawiane mogą być także 
ziemniaki, podejmowane są także próby uprawy 
jęczmienia. Do tego celu używane są lokalne odmiany, 
odporne na wiatr i dojrzewające w niskich temperatu-
rach. Obecnie uprawia się około 500 ha jęczmienia. W 
perspektywie jest wzrost uprawy jęczmienia nawet do 
2,5 tysiąca hektarów, co ma umożliwić stopniowe 
ocieplanie się klimatu. W strukturze gruntów rolnych 
znaczącą większość stanowią jednak trwałe użytki 
zielone i w przyszłości nadal będą one bazą dla tutej-
szego rolnictwa.  

Przez całe stulecia hodowla owiec była główną ak-
tywnością rolniczą Islandczyków, jednak całkowita 
produkcja zwierzęca była bardzo niska. Zbiory siana 
uzależnione były od kilku lokalnych gatunków roślin, 
pozyskiwanych z dzikich pastwisk i zbiorowisk mo-
kradłowych. Głównym komponentem były tutaj ga-
tunki z rodzaju turzyca (Carex sp.). Uważa się, że 
przez pierwsze stulecia po zasiedleniu wyspy, tereny 
przydatne do produkcji rolniczej, zarówno do produk-
cji paszy jak i wypasu owiec rozciągały się na po-
wierzchni około 4 milionów hektarów. Populacja wy-
nosiła wówczas około 80 000 osób, podczas gdy popu-
lacja Norwegii miała 250 000 osób. Jednakże areały 
odpowiednie do produkcji rolniczej stopniowo ulegały 
zmniejszeniu, ze względu na szybką erozję gruntów. 
Ubytek gruntów i zarazem zmniejszenie się produkcji 
rolniczej doprowadziło to do tego, że obecnie Norwe-
gów jest 15 razy więcej niż Islandczyków, w porówna-
niu do czasów historycznych, kiedy było ich tylko 3 
razy więcej.  

Obecnie poszczególne gospodarstwa w Islandii są 
znacznie większe jeśli chodzi o zajmowany areał ziemi 
niż w innych częściach Europy, co jest możliwe w tym 
tak słabo zaludnionym obszarze. Średnia wielkość 
gospodarstwa wynosi około 600 ha, gdzie dla porów-
nania w Dani około 60 ha. Jednakże większość tych 
terenów rolniczych stanowią ekstensywne pastwiska, 
często rozciągające się na tereny górskie, położone w 
środkowej części wyspy i nienadające się pod uprawę. 
W tym górzystym, kraju tylko jedna czwarta terenu, 
na co składa się około 2,5 miliona hektarów, znajduje 
się poniżej 200 metrów n.p.m. Z tego zaledwie 600 
tysięcy hektarów określa się jako najkorzystniejsze do 
produkcji rolniczej.  

W Islandii hoduje się po jednej rasie z poszczegól-
nych gatunków zwierząt gospodarskich, takich jak: 
bydło, owce i konie. Wszystkie te rasy są unikalne dla 
Islandii i były utrzymywane w niemal kompletnej izo-
lacji od czasów zasiedlenia wyspy, ponad 1100 lat te-
mu. Dostęp do materiału genetycznego spoza wyspy 
jest surowo kontrolowany, w celu zminimalizowania 
potencjalnego ryzyka przeniesienia chorób, a także w 
celu ochrony typowo islandzkich, lokalnych ras i ich 
specyficznych cech. Dzięki temu kraj ten pozostaje 
wolny od wielu pospolitych zwierzęcych chorób. Po-
daje się, że ze 121 zanotowanych chorób w Europie, 
tylko 14% zarejestrowano na terenie Islandii. Badania 
genetyczne bydła wykazały, że jest ono spokrewnione 
z rasą z rejonu północnej Skandynawii, a dywergencja 
rozpoczęła się jakieś 1000 lat temu. Bydło to jest raczej 
niewielkich rozmiarów, pojedyncze osobniki osiągają 
około 450-500 kg. Jest też dobrze zaadoptowane do 
ostrego klimatu, ubogiej paszy i trudnych warunków 
terenu. Obecnie szacuje się, że liczba sztuk bydła 
stopniowo wzrasta w porównaniu z latami ubiegłymi.  

Islandzkie owce należą do starej rasy krótkoogo-
nowych północno-europejskich owiec i także pocho-
dzą z czasów pierwszych zasiedleń wyspy. Badania 
genetyczne wykazały podobieństwo do owiec wystę-
pujących w Norwegii, a także na Wyspach Owczych. 
Są one kolorowe, choć większość jest biała, ale są też 
osobniki o ciemnych barwach: czarne, brązowe lub 
czarno-białe. Owce te są hodowane w celach produk-
cji mięsa, tylko nieliczne gospodarstwa hodują owce 
do produkcji mleka. Posiadają one dobrej jakości weł-
nę, która strzyżona jest jesienią. Hodowla owiec jest 
świetnie dostosowana do warunków środowiskowych. 
Morski klimat z chłodnym latem i relatywnie łagodną 
jesienią zachęca do prowadzenia ekstensywnej pro-
dukcji. Jednakże większość właścicieli farm spędza 
swoje stada na okres zimy do zagród, gdzie przebywa-
ją od grudnia do maja. Młode rodzą się w maju i po 3-
5 tygodniach przebywania na terenach nizinnych, sta-
da są przepędzane na tereny górzyste na kolejne 8 do 
10 tygodni. Czas uboju owiec to wrzesień i paździer-
nik. Obecnie liczba tych zwierząt zmniejszyła się, co 
wiąże się m.in. ze zmianami w gustach kulinarnych 
mieszkańców wyspy, którzy nie lubią już tak jak kie-
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dyś jagnięciny. W ubiegłych latach konsumowało się 
tutaj około 45 kg/osobę/rok tego mięsa, obecnie liczba 
ta zmniejszyła się do około 20 kg na rok.  

Duże połacie terenów do wypasu, jakie znajdują się 
w terenach górskich wyspy zapewniają dobre warunki 
wzrostu dla jagniąt, przy małych kosztach ich utrzyma-
nia. Istotna jest tutaj także islandzka tradycja związana 
z wypasem owiec na wspólnych gruntach. Jest ona bar-
dzo stara i spisana w kilku regulacjach prawnych, z któ-
rych najstarsze datuje się na XII wiek. Większość rolni-
ków posiada na własność ziemię, ale do produkcji rol-
niczej używają najczęściej tylko małej jej części. Prze-
ważająca część gruntów jest natomiast używana do eks-
tensywnego wypasu i najczęściej nie są one nawet 
ogrodzone. Ze względu na możliwość wspólnego użycia 
gruntów rolnych, owce mogą swobodnie przemieszczać 
się w centralnie położonych górach w trakcie całego 
sezonu letniego. Większość z tych terenów jest obecnie 
w posiadaniu państwa, ale rolnicy nadal mają prawo do 
kontynuowania wypasu kulturowego i podtrzymywania 
wielowiekowej tradycji.  

Innym ciekawym gatunkiem gospodarczym zwie-
rząt jest islandzki koń, który stanowi unikalną rasę, 
hodowaną przez stulecia w izolacji, podobnie jak w 
przypadku bydła i owiec. Nie ma udokumentowanych 
przypadków importu koni od czasów zasiedlania wy-
spy i obecnie byłby on nie do pomyślenia. Do cech 
charakterystycznych koni islandzkich należy różno-
rodne umaszczenie, jako że spotykane są osobniki o 
wszystkich możliwych kolorach sierści. Są one raczej 
niewielkich rozmiarów, w porównaniu z innymi rasa-
mi koni na świecie, dlatego też bywają nazywane ku-
cami islandzkimi. Konie te obecnie są cenne zarówno 
ze względu na możliwość wykorzystania ich w celach 
sportowych, jak i rekreacyjnych. Posiadają specyficzne 
tylko dla tej rasy cechy, np. bardzo szczególny sposób 
poruszania się, przypominający nieco „szybowanie 
nad powierzchnią ziemi”. Są spokojne i przyjacielsko 
usposobione, dlatego w Islandii rodziny z małymi 
dziećmi chętnie jeżdżą konno. Przez to są one dosyć 
mocno związane z turystyką i na wielu farmach są do 
wynajęcia domki, gdzie można także wypożyczyć ko-
nie do jazdy rekreacyjnej.  

Koniki te trzymane są praktycznie przez cały rok na 
zewnątrz. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są albo wy-
jątkowo niskie temperatury zimowe, lub też wybuch 
wulkanu. Obecnie jest ich na wyspie około 770 tysięcy i 
liczba ta pozostaje relatywnie stała od lat 90. XX wieku. 
Rasa ta stała się popularna w wielu krajach i szacuje się, 
że dwie trzecie całej populacji koni islandzkich znajduje 
się obecnie za granicą. Jest to możliwe, ponieważ konie 
z wyspy wywieść można, ale nigdy nie mogą już tam 
powrócić, ze względu na możliwość przeniesienia róż-
nego rodzaju chorób, od których Islandia jest wolna. 
Tak też, co roku, około 2 tysięcy koni jest eksportowa-
nych, głównie do krajów Unii Europejskiej. Sprawia to, 
że ich hodowla stała się dobrym interesem, gdyż sprze-
daż tych koników jest bardzo dochodowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podsumowanie 

 
Niegdyś izolacja Islandii względem reszty Europy, 

jak i chłodny klimat decydowały o raczej ciężkich wa-
runkach bytowych jej mieszkańców. Dziś jest to kraj 
dostatni, nowoczesny, bezpieczny i funkcjonujący w 
poszanowaniu przyrody. Jednocześnie pod wieloma 
względami, np. przyrodniczo jest także bardzo różny 
od tego, co możemy zobaczyć w innych częściach 
kontynentu, a nawet w najbliższym względem tej wy-
spy obszarze Skandynawii. Wspaniała przyroda nie-
ożywiona zachwyca tutaj pięknem gejzerów i wodo-
spadów, a ożywiona nieco innymi niż te, do których 
jesteśmy przyzwyczajeni, formacjami roślinnymi. 
Przykładem na dokonane zmiany w przestrzeni spo-
łeczno-ekonomicznej w ostatnich dekadach niech bę-
dą chociażby wspomniane powyżej koniki islandzkie. 
Dawniej używane po prostu do pracy w rolnictwie, 
obecnie są wielką atrakcją turystyczną. Co interesują-
ce stały się one najlepszymi ambasadorami Islandii, 
ponieważ wielu ludzi przybywa tutaj z różnych stron 
świata, właśnie ze względu na te wdzięczne i sympa-
tyczne zwierzęta. 
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Źródło: http://bib.ge/horse/open.php?id=295 



EKOLOGIA I OCHRONA KRAJOBRAZU NR 3(84)/2015 

 

42 WiD 

 

 

Ryszard Kostuch             
 

Lipa z sosną lepiej rosną 
 
 
 

Przytoczone powyżej porzekadło znane od wielu lat i 
powtarzane w Małopolsce w sytuacjach, kiedy mówią-
cemu niedowierzamy i zamierzamy go o tym poinfor-
mować, wyraża niewątpliwie maksymę ekologiczną 
traktującą o korzyściach wynikających z różnorodności 
biologicznej, która aktualnie absorbuje wielu badaczy. 
A wszystko zaczęło się od tego, że w Anglii po niemal 
wiekowym okresie prowadzenia gospodarki „lays’owej” 
czyli użytkowania runi trawiastej utworzonej głównie z 
życicy trwalej, stwierdzono u bydła zmniejszenie od-
porności, pogorszenie kondycji, zmniejszenie rozrod-
czości, produkcji i występowanie wielu chorób z bia-
łaczką włącznie. Szukając przyczyn tego stanu stwier-
dzono, że powodem jest, przede wszystkim ruń życi-
cowa, która w porównaniu z wielogatunkowymi ru-
niami trawiastymi zawierała mniej witamin, mikroele-
mentów, garbników i ciał czynnych. Jednym słowem 
była ona pod względem pokarmowym mało wartościo-
wa. Długotrwałe żywienie zwierząt taką runią spowo-
dowało więc wymienione powyżej reperkusje zdrowot-
ne. Dopiero żywienie zwierząt runią wielogatunkową 
zahamowało występowanie wspomnianych dolegliwo-
ści zwierząt gospodarskich. 

Odkrycie tych powiązań, zainicjowało zainteresowa-
nia wielu badaczy różnorodnością biologiczną, a uzy-
skiwane na ten temat w wielu krajach wyniki dowodzą, 
że jest ona ważnym czynnikiem korzystnie wpływają-
cym na ekosystemy. W ekosystemie trawiastym duża 
różnorodność biologiczna, czyli wielogatunkowość runi 
jest bardzo pożądana, ponieważ: 
� zwiększa zawartość wspomnianych już witamin, 

mikroelementów, garbników i ciał czynnych, które 
stymulują metabolizm pasz w organizmie zwierzę-
cym, 

� zwiększa strawność suchej masy, co przekłada się na 
wzrost produkcji zwierzęcej oraz poprawę jej jakości, 

� poprawia kondycję i odporność zwierząt, 
� wpływa na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu 

oraz czyni go bardziej odpornym na niekorzystne 
działanie czynników zewnętrznych, 

� zwiększa przyrosty zwierząt, kondycję, wydajność 
oraz rozrodczość, 

� podnosi odporność zdrowotną zwierząt na nieko-
rzystne warunki klimatyczne, higieniczne itp. 

Zdając sobie sprawę z korzyści wynikających z róż-
norodności gatunkowej runi łąkowo-pastwiskowej po-
winno się też zwracać uwagę na to, żeby nie występo-
wały w niej żadne rośliny trujące lub szkodliwe, gdyż 

może to całkowicie zaniżyć dodatni wpływ różnorod-
ności biologicznej na walory pokarmowe plonu. 

Duża różnorodność biologiczna wywiera również 
pozytywny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów 
leśnych. Przejawia się to zwiększoną równowagą biolo-
giczną, przy której gradacje szkodników nie występują 
z powodu samokontroli wzajemnej organizmów zwie-
rzęcych w ekosystemie i utrzymywanie się ich populacji 
na nieszkodliwym poziomie. 

Odpowiednio duża różnorodność gatunkowa eko-
systemów leśnych nie jest też bez znaczenia dla przyro-
stów drzew leśnych, gdyż wyraźnie je zwiększa. Przy-
czynia się również do podniesienia wartości technicznej 
drewna czyniąc go bardziej przydatnym do obróbki, 
odporniejszym na próchnienie oraz owady drewnojady. 
Dzięki wymienionym korzyściom wynikającym z wie-
logatunkowości zbiorowisk roślinnych, człowiek stara 
się obecnie o to, żeby gatunkowo ubogie ekosystemy 
leśne oraz trawiaste wzbogacać gatunkowo w rozmaity 
sposób np. przez przebudowę, podsiew lub introdukcję. 

Przebudowa lasu polega na tym, żeby do drzewosta-
nu jednogatunkowego, ewentualnie złożonego z dwóch 
lub trzech gatunków drzew szpilkowych np. sosny, 
świerka i jałowca, wprowadzić także drzewa liściaste. 
Mogą to być: brzoza, dąb, jawor, topola itp. Ich wpro-
wadzenie w drzewostany szpilkowe wzbogaca różno-
rodność biologiczną tych ekosystemów leśnych, co w 
konsekwencji procentuje większymi przyrostami rocz-
nymi drzew, poprawą technicznej jakości drewna oraz 
odporności drzew na niekorzystne warunki środowi-
skowe jakimi są zanieczyszczenia emisjami gazów i py-
łów przemysłowych. Najważniejszym przy tym jest jed-
nak fakt, że wzrost różnorodności biologicznej przy-
czynia się przede wszystkim do wytworzenia się rów-
nowagi biologicznej ekosystemu, przy której zwiększa 
się sprawność jego funkcjonowania. W wyniku wspo-
mnianej równowagi biologicznej nie dochodzi w wielo-
gatunkowych ekosystemach do gradacyjnych rozmno-
żeń szkodników, z jakimi mamy do czynienia w ekosys-
temach monokulturowych, a szczególnie uprawowych. 
Dlatego w bogatych gatunkowo biocenozach nie ma 
potrzeby prowadzenia zabiegów ochronnych przeciw 
szkodnikom, gdyż ich wrogowie naturalni utrzymują 
populację szkodników na nieszkodliwym dla ekosyste-
mu poziomie. Diametralnie inaczej jest natomiast w 
agroekosystemach, gdzie rośliny uprawne są z koniecz-
ności monokulturowe. Gdyby nie prowadzono kosz-
townej, ciągłej i uciążliwej walki z chwastami, choro-
bami i szkodnikami to z uprawianych roślin nie byłoby 
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czego zbierać. Podane przykłady chyba wystarczająco 
trafnie obrazują znaczenie różnorodności biologicznej 
w ekosystemach. Duża różnorodność biologiczna jest 
również bardzo potrzebna w ekosystemach trawia-
stych. Wynika to głównie stąd, ze wzbogaca ona ruń 
łąkowo-pastwiskową w witaminy, mikroelementy, 
garbniki i wszelkie ciała czynne, które usprawniają 
przebieg procesów metabolicznych w organizmach 
zwierzęcych pobranej przez zwierzęta paszy. Chociaż 
na ogół dość rzadko się to zdarza, to również i na nie-
których łąkach i pastwiskach występuje czasami ruń 
monokulturowa złożona z takich traw jak: kostrzewa 
owcza, kostrzewa czerwona, jastrzębiec kosmaczek, 
szczotlicha siwa, izgrzyca przyziemna i bliźniczka psia 
trawka. Odznaczają się one znikomymi walorami pa-
szowymi i z tego względu wymagają poprawy, której 
dokonuje się przez podsiewy bardziej wartościowych 
traw motylkowatych oraz roślin zielnych o cennych 
właściwościach terapeutycznych. 

Podsiewów roślin motylkowatych dokonuje się rów-
nież w tych borach sosnowych, które z rożnych powo-
dów nie mogą być na razie przebudowane. Jest to też 
zabieg znacznie mniej kosztowny i dużo łatwiejszy do 
przeprowadzenia, a przynoszący zadowalające rezulta-
ty. Do podsiewu borów sosnowych stosuje się najczę-
ściej łubin trwały, chociaż nie gorsze korzyści przynosi 
podsiew łubinu żółtego, nostrzyku białego i żółtego, 
seradeli i groszku. W każdym wypadku ich działanie 
jest bardzo pozytywne, bo przyczynia się do zwiększe-
nia różnorodności biologicznej tego ekosystemu leśne-
go. Podsiewy roślin motylkowatych wzbogacają bo-
wiem glebę w azot i inne składniki pokarmowe, a to z 
kolei stwarza możliwości występowania wielu innych 
roślin o nieco większych wymogach siedliskowych. 

Różnorodność biologiczną można też zwiększać in-
nymi sposobami. Jednym z nich jest przemienne ko-
śno-pastwiskowe użytkowanie runi. Średnio zwiększa 
ono liczbę gatunków roślin naczyniowych o 5 w po-
równaniu z runią tylko koszoną, a o 9 w porównaniu z 
runią tylko wypasaną [Kostuch 1995]. Podobnie działa 
nawożenie użytków zielonych obornikiem, stosowa-
nym szczególnie w jesieni [Kostuch i in. 1998]. 

W mało gatunkowych borach sosnowych do wzrostu 
różnorodności biologicznej, oprócz wymienionych już 
sposobów może się również przyczynić reintrodukcja i 
introdukcja tych gatunków zwierząt, których występo-
wanie jest nieodzowne dla funkcjonowania ekosystemu. 
Można introdukować zarówno większe zwierzęta jak też 
takie owady jak mrówki, które likwidują wiele innych 
szkodników owadzich, stanowiących poważne zagroże-
nie dla drzewostanu. Podobną rolę spełniają też ptaki, 
które oprócz ograniczania populacji wielu rozmaitych 
szkodników, przyczyniają się też do rozprzestrzeniania 
się wielu gatunków roślin z drzewami włącznie. Obec-
nie coraz więcej mówi się również o różnorodności bio-
logicznej w ekosystemach uprawowych [Kaługa 2006]. 
Bardziej tolerancyjnie patrzy się np. na niektóre chwasty 
użytków zielonych, a nawet gruntów ornych dopuszcza-

jąc ich znikomy udział w uprawach również ze wzglę-
dów estetycznych, jak to ma miejsce np. w przypadku 
maku polnego, bławatka, rumianku czy wyki ptasiej, 
która ponadto przyczynia się do wzrostu wydajności 
rośliny, z którą rośnie. Różnorodność w ekosystemach 
uprawowych zwiększają również mieszanki trawiasto-
motylkowate, które wprowadza się do płodozmianów 
polowych na pewien czas, a także stare odmiany zbóż, 
drzew owocowych, warzyw, a nawet rasy zwierząt go-
spodarskich, pomimo, że na ogół są mniej wydajne. Z 
tego też względu, że zwiększają one różnorodność bio-
logiczną w rolnictwie, co jest niemniej ważne jak w in-
nych ekosystemach, można z PROW uzyskać odpo-
wiednie dopłaty. Ich celem jest wyrównanie rolnikowi 
strat ponoszonych z powodu niższych wydajności. 
Świadczy to najlepiej o tym, że również w rolnictwie na 
utrzymywaniu dużej różnorodności biologicznej bardzo 
nam zależy. Chodzi tu również o zachowanie zasobów 
genetycznych dla hodowli, bez których trudno sobie 
wyobrazić dalszy postęp biologiczny. 

Ostatnio sporo miejsca poświęca się też różnorodno-
ści krajobrazu, gdyż nie jest to bez znaczenia dla funk-
cjonowania całości przyrody występującej w danym 
środowisku. Im bardziej zróżnicowany fizjonomicznie 
jest krajobraz, tym większa jest też różnorodność znaj-
dującej się w nim biocenozy, co z kolei dodatnio wpły-
wa na jej funkcjonowanie, odporność na zagrożenia i 
trwałość, a tym samym estetyzację oraz percepcję kra-
jobrazu przez człowieka. Nie jest też bez znaczenia dla 
jego samopoczucia. 

Przytoczone powyżej dane świadczą najlepiej o tym 
jak wielką rolę odgrywa bioróżnorodność biologiczna w 
środowisku przyrodniczym naszego globu. 
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Wprowadzenie 

 
Zbiorniki wodne zajmują blisko 3/4 powierzchni 
Ziemi,pomimo tego wiele regionów świata cierpi na 
okresowy lub stały jej brak. Woda znajdująca się w 
oceanach i morzach stanowi ponad 97% zasobów 
wodnych naszej planety, jednak ze względu na 
występujące zasolenie nie nadaje się do spożycia. 
Zdecydowana większość wody słodkiej uwięziona 
jest w lodowcach i śniegach, w tym 61% na 
Antarktydzie. Źródłem zaspokojenia potrzeb 
człowieka w wodę pitną może być zatem około 0,6% 
zasobów wodnych Ziemi, z czego zaledwie 1/6 
znajduje się w rzekach i jeziorach. W wielu częściach 
świata występuje znaczny deficyt wody pitnej, który 
nierzadko prowadzi do suszy, głodu a nawet 
konfliktów zbrojnych. Niedobór wody występuje 
m.in. wśrodkowej i północnej Afryce, Azji Środkowej 
oraz Ameryce Południowej. Coraz częściej wśród 
krajów narażonych na problemy z zaspokojeniem 
potrzeb w tym zakresie wymieniane są również kraje 
europejskie, tj. Wielka Brytania, Hiszpania, 
Włochy.Do krajów ubogich w wodę zaliczyć należy 
również Polskę.  

Zapotrzebowanie na wodę systematycznie rośnie. 
Negatywne skutki tego zjawiska odczuwamy przede 
wszystkim w sytuacjach okresowych niedoborów 
opadów atmosferycznych powodujących suszę2. Z 
zagrożeniem suszą coraz częściej mamy do czynienia 
również w warunkach polskich. Zjawiska te w 
pierwszej kolejności dotykają rolnictwo i produkcję 
rolną, nie pozostając jednak bez znaczenia również 
dla przeciętnego mieszańca kraju, który jako 
konsument żywności będzie płacił więcej za 
nabywane produkty wytwarzane na bazie surowców 
roślinnych, w tym za żywność. W skrajnych 
przypadkach spodziewać może się on również 
ograniczenia dostaw wody, energii i wzrostu ich cen.

 Warto zatem zapoznać się z rozwiązaniami 
stosowanymi w innych krajach, które z problemami 
niedoboru słodkiej wody borykają się już od stuleci. 

Okazją do poznania rozwiązań stosowanych w 
rolnictwie Izraela był zorganizowany przez 
Małopolską Izbę Rolniczą wyjazd studyjny w marcu 
2015 r., gdzie obok zagadnień związanych z 
technologią produkcji i organizacją rynków zbytu, 
zawsze pojawiała się kwestia ograniczonych zasobów 
wodnych tego kraju. Kraju, dla którego 
"przekleństwo" braku wody zostaje powoli 
przetwarzane w "błogosławieństwo" innowacji 
związanych z racjonalizacją jej zużywania i 
pozyskiwania, stanowiące ważny element rozwoju i 
wzrostu gospodarczego. 

 

Izrael – informacje ogólne 

 
Dla większości osób w Polsce w dyskusjach o 

niedoborze wody typowy będzie ciąg skojarzeń: brak 
wody - pustynia - Sahara. Tymczasem jak pokazują 
ostatnie lata również Polska narażona jest na 
okresowe niedobory wody, co negatywnie oddziałuje 
na polskie rolnictwo, a nawet energetykę i przemysł. 
Krajem o dużym deficycie wody jest również Izrael, 
który w ostatnich latach podjął wiele działań mających 
na celu ochronę oraz zwiększenie posiadanych 
zasobów wodnych. Izrael to niewielkie państwo w Azji 
Południowo-Zachodniej nad Morzem Śródziemnym 
zajmujące powierzchnię około 22 tys. km2 i 
zamieszkiwane przez ponad 7 mln osób, w tym około 
5,4 mln Żydów. Dla porównania łączna powierzchnia 
województw małopolskiego i śląskiego wynosi 27,5 
tys. km2 i zamieszkiwana jest przez blisko 8 mln osób. 
Mimo relatywnie niewielkiej powierzchni państwa 
Izrael charakteryzuje się ono dużą zmiennością 
warunków przyrodniczych, w tym przydatnością 
terenu do prowadzenia produkcji rolnej. Warunki 
topograficzne i glebowe zmieniają się niemal 
błyskawicznie, tereny górskie przeplatają się z 
nizinami, a żyzne gleby z pustyniami. Dominują 
jednak obszary o stałym lub okresowym deficycie 
wody, sama tylko PustyniaNegew stanowi około 
połowy powierzchni kraju. Występujący w tej części 
Bliskiego Wschodu klimat charakteryzuje się dużym 

________________________________ 
1 

Opracowanie wykonane w ramach projektu DS 3135 reali-
zowanego przez Instytut Ekonomiczno-Społeczny Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie 
2 Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i 
oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych 
warunkach naturalnych [1] 
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nasłonecznieniem przechodząc od umiarkowanego do 
zwrotnikowego. Opady deszczu występują głównie w 
porze deszczowej (zima) trwającej od listopada do 
maja i są mocno zróżnicowane od 600-800 mm na 
północy i w centrum kraju do niespełna 25mm na jego 
krańcach południowych. Izrael mimo swej 
niewielkiej powierzchni jest krajem o dużych 
kontrastach klimatycznych. Na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego zima jest na łagodna, a lato 
wilgotne. W dolinie Jordanu zimy są ciepłe 
natomiast okres letni charakteryzuje się brakiem 
opadów i bardzo wysokimi temperaturami. Na 
terenach górzystych panują na ogół suche lata i 
chłodne zimy. Sporadycznie pojawiające się na 
wyższych wysokościach w okresie zimowym 
opady śniegu przyjmowane są jako dobra 
wróżba dla przyszłych plonów. Uciążliwe są 
natomiast występujące na wiosnę i w jesieni 
gorące wiatry powodujące upały i przynoszące 
duże ilości pyłu. W południowej części Izraela 
na Pustyni Negew przez cały rok panują warunki 
półpustynne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do najżyźniejszych obszarów w Izraelu należą 

Dolina Ezdrelon, Dolina Jordanu, Galilea  oraz 
nizina nadmorska. Dobre warunki do produkcji 
sadowniczej i winorośli znajdują się na 
Wzgórzach Golan. Produkcja rolnicza 
prowadzona jest również w urodzajnych dolinach 

Samarii i Judei (ryc. 1). Tam gdzie jest to możliwe 
wypasane są stada owiec i kóz. W coraz większym 
zakresie dla potrzeb produkcji rolnej pozyskiwane są 
obszary półpustynne południowej części kraju. 

 

 

Pozyskiwanie i wykorzystanie niebieskiego złota 

 
W warunkach klimatu pustynnego woda nabiera 

szczególnego znaczenia i szczególnej wartości. Nie 
dziwi więc, że czasem nazywana jest "niebieskim zło-
tem". Wielkość odnawialnych zasobów wodnych 
Izraela szacuje się na około 1,7 mld m3 rocznie, z cze-
go 56% używa się do nawadniania upraw, a resztę na 
potrzeby przemysłowe i komunalne [2]. Głównymi 
źródłami wody pitnej przez wiele lat były Jezioro Ga-
lilejskie oraz rzeka Jordan. Od wieków wykorzysty-
wane były również naturalne źródła i wody grunto-
we, jednak ich eksploatacja wymaga wiele ostrożno-
ści ze względu na istniejące ryzyko ich osuszenia i 
zanieczyszczenia.   

Nizina  
Nadmorska 

Morze 
Martwe 

Wzgórza Golan Galilea 

Pustynia  
Negew 

Dolina Ezdrelon 

Wadi  
Araba 

Dolina  
Jordanu 

Jezioro  
Galilejskie 

Samaria 
i Judea 

Pustynia 
Judzka 

Ryc. 1. Izrael - ukształtowanie terenu 
Źródło: opracowanie na podstawie 

http://embassies.gov.il/warsaw/AboutIsrael/ 
Pages/geografia.aspx 

Fot. 2. Galilea 
Fot. T. Wojewodzic 

Fot. 1. Pustynia Judzka 
Fot. T. Wojewodzic 
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Rozwój gospodarczy państwa Izrael, jak również 
następujący szybki wzrost liczby mieszkańców spo-
wodowały zwiększenie zapotrzebowania na wodę 
słodką. Poszukiwano więc nowych metod jej pozy-
skiwania oraz poszerzenia zasobów ziemi pod upra-
wy płodów rolnych.  

W czerwcu 1964 r. oddano do użytkowania Na-
rodowy System Wodny (National Water Carrier - 
Ha Movil Ha' Artzi), który umożliwił dzięki ukła-
dowi pomp, kanałów, tuneli i rurociągów, dostar-
czanie wody z Jeziora Galilejskiego na zlokalizowa-
ną na południu Izraela pustynię Negew. Obecnie 
większość źródeł słodkiej wody połączona jest w 
jeden system, co umożliwia wyrównywanie dyspro-
porcji w zasobach wodnych pomiędzy poszczegól-
nymi regionami kraju.  

 
Pozostają jednak znaczne dysproporcje w dostę-

pie do wody pomiędzy ludnością żydowską a 
mieszkańcami Autonomii Palestyńskiej, co wynika 
głównie z układu politycznego i niejednokrotnie 
było przyczyną eskalacji konfliktów zbrojnych na 
tym obszarze. Izrael sprawuje kontrolę nad war-
stwami wodonośnymi na całym terenie od Morza 
Śródziemnego do rzeki Jordan, dostarczając wodę 
zarówno swoim obywatelom jak i mieszkającym w 
Autonomii Palestyńczykom. Zużycie wody przez 
mieszkańców osiedli żydowskich jest jednak kilka-
krotnie wyższe niż u ich palestyńskich sąsiadów, 
wynika zarówno z poziomu uzyskiwanych docho-
dów jak również ze stosowanej przez Izrael polityki 
dotacji. Wydatki na wodę pochłaniają od 10 do 50% 
budżetu domowego przeciętnego Palestyńczyka. 
Woda stanowi w tym układzie jeden z elementów 
nacisku na procesy zachodzące na tzw. Zachodnim 
Brzegu, a jej brak istotne ograniczenie rozwoju tego 
terenu.  

Zmniejszające się zasoby słodkiej wody, niezbęd-
nej zarówno do celów komunalnych, jak również 
dla produkcji rolnej zmusiło Izraelczyków do racjo-
nalizacji wykorzystania posiadanych zasobów oraz 

poszukiwania nowych metod jej pozyskiwania. 
Główne kierunki aktywności izraelskich naukow-
ców i przedsiębiorców skierowane zostały na opra-
cowanie nowych technologii w zakresie oszczędza-
nia wody, oczyszczania i uzdatniania ścieków ko-
munalnych przeznaczonych do irygacji oraz odsa-
lania wody morskiej.  

Poczynione nakłady finansowe oraz rozwój myśli 
naukowej pozwalają już obecnie na uzyskiwanie ze 
ścieków komunalnych około 70% zutylizowanej 
wody, która może być wykorzystywana w rolnictwie 
[3]. Duży potencjał gospodarczy i polityczny stano-
wią opracowywane i wdrażane technologie odsala-
nia wody morskiej. Szacuje się, że do roku 2020 ist-
niejące odsalarnie będą w stanie zaspokoić 100% 
potrzeb Izraela w zakresie wody pitnej. Będzie to 

miało również bardzo duże znaczenie dla 
przyrody, gdyż pozwoli na zmniejszenie po-
boru wody z Jeziora Galilejskiego, a w konse-
kwencji da szanse na stopniowe odradzanie 
się Morza Martwego [4]. Szacuje się, że koszt 
odsalania wody morskiej nie przekroczy 50 
centów za m3. 

Bardzo dużą uwagę poświęca się w Izraelu 
racjonalnemu gospodarowaniu wodą. Izrael-
czycy osiągnęli w tej dziedzinie znaczący po-
stęp zmniejszając zużycie wody w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat o blisko 10% [4]. Było 
to możliwe m.in. dzięki wypracowaniu i za-
stosowaniu na szeroką skalę kropelkowych 
systemów nawadniania.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3. Tarasy z drzewami oliwnymi w okolicach Jerozolimy 
Fot. T. Wojewodzic 

Fot. 4. Systemy nawadniania firmy Netafim  
(linie kroplujące w szklarni) 

Fot. A. Tworzyk 
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Liderem w zakresie opracowywania i produkcji 
systemów irygacyjnych jest Netafim Irigation & 
Agro-Technologii, mająca swą siedzibę w kibucu 
Chacerim, zlokalizowanym w północnej części pu-
styni Negew, około 6 km od miasta Beer Szewa.  
Założona w 1965 r. firma to obecnie największy pro-
ducent systemów irygacyjnych na świecie. Wytwa-
rzane w kilkunastu zakładach, usytuowanych rów-
nież poza Izraelem, elementy wraz z towarzyszącą 
im nowoczesną myślą technologiczną znajdują za-
stosowanie w blisko 150 krajach, w tym również w 
Polsce. Opracowany i opatentowany przez firmę 
Netafim system nawadniania kropelkowego polegał 
początkowo na dostarczeniu wody za pomocą rurek 
z odpowiednio usytuowanymi otworami bezpo-
średnio do gleby tuż obok poszczególnych sadzo-
nek i roślin, przy których wnika ona głęboko w gle-
bę stanowiąc źródło wilgoci. Współczesne systemy 
irygacyjne są już znacznie bardziej skomplikowane, 
zawierają układy sterujące i wzbogacające wodę w 
substancje odżywcze, które wraz z wodą przeno-
szone są bezpośrednio w sąsiedztwo korzeni roślin. 
Takie rozwiązania sprzyjają oszczędności wody, a 
tym samym redukcji kosztów, jak również minima-
lizacji zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, co 
w następstwie korzystnie wpływa na środowisko. 

 
Dzięki opracowaniu nowoczesnych  systemów 

nawodnień możliwe było pozyskanie dla produkcji 
rolnej znacznych obszarów Pustyni Nagew, jak 
również ciągnących się od Morza Martwego do Za-
toki Eljat pokrytych sawanną obszarów Wadi Araba. 
Zastosowanie nowoczesnych metod uprawy na ob-
szarach, gdzie opady nie przekraczają 25 mm rocz-
nie, a temperatury w okresie letnim przekraczają 
nierzadko  poziom 40oC, pozwoliło nie tylko na 
zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju,

ale również na wzrost produkcji na eksport,  
w szczególności na rynki europejskie. 

 

Podsumowanie 

 

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że rów-
nież Polska coraz częściej narażona będzie na suszę 
i okresowe niedobory wody. Poszukiwać należy za-
tem sposobów na racjonalizację jej wykorzystania 
oraz magazynowanie opadów atmosferycznych. 
Polskie doświadczenia w zakresie budowy zbiorni-
ków wodnych pokazują, na znaczne trudności w 
tym zakresie, o czym świadczy najlepiej przeciąga-
jąca się już ponad 30 lat budowa zbiornika wodnego 
w Świńskiej Porębie (województwo małopolskie). 
Warto zatem brać przykład z Izraela, który pomimo 
siedmiokrotnie mniejszych zasobów wody przypa-
dających na jednego mieszkańca niż ma Polska [5],  
nie tylko potrafi zaspokoić potrzeby swoich obywa-
teli, ale potrafi również na tym zarabiać, sprzedając 
technologie, budując na całym świecie odsalarnie 
wody, a nawet wykupując obszary wodonośne i in-
stalacje funkcjonujące w innych krajach. Na począ-
tek warto się jednak zastanowić nad racjonalizacją 
zużycia wody we własnym gospodarstwie domo-
wym, gospodarstwie rolnym, a być może również 

poszukać możliwości magazynowania wody 
pochodzącej z opadów atmosferycznych dla 
potrzeb przydomowego ogródka. 
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Fot. 5. Wykorzystanie systemów nawadniających firmy Netafim  
w uprawie truskawek na Pustyni Negew 

Fot. T. Wojewodzic 
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V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Alternatywne źródła dochodów w drobnych 

gospodarstwach rolnych UE" 
Kraków, 25 czerwca 2015 r. 
 
 

 
 

Już tradycyjnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - 
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw 
Rolnych wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Województwem 
Małopolskim zorganizowali międzynarodową konferen-
cję poświęconą drobnym gospodarstwom rolnym. W 
tym roku tematyka skupiała się wokół alternatywnych 
źródeł dochodów w drobnych gospodarstwach rolnych 
UE. W powitaniu gości profesor Janusz Żmija przedsta-
wił wnioski z dotychczasowych czterech konferencji, 
charakteryzując także zmiany, które zostały wprowa-
dzone do ustawodawstwa oraz kierunków przyjmowa-
nych strategii unijnych, dzięki propozycjom wypraco-
wanym przez środowisko naukowe. Następnie JM Rek-
tor UR profesor Włodzimierz Sady przybliżył zebranym 
kierunki badań prowadzonych w Uczelni, podkreślając 
szczególnie zagadnienia dotyczące wyzwań ekono-
micznych i społecznych stojących przed rolnikami pra-
cującymi w drobnych gospodarstwach rolnych i odwo-
łując się wielokrotnie do najnowszych publikacji o sta-
nie polskiej wsi. Scharakteryzował również ofertę edu-
kacyjną Uniwersytetu Rolniczego. 

Obecna na konferencji Zofia Krzyżanowska - radca ge-
neralny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odno-
sząc się do wystąpienia Rektora, skoncentrowała się na 
przybliżeniu przemian, jakie w okresie od akcesji Polski do 
UE miały miejsce na wsi. Bardzo obszernie zaprezentowała 
mechanizmy dopłat produkcyjnych, które będą obowią-
zywały w latach 2014-2020. Ich zastosowanie będzie skut-
kowało znaczącym wzrostem wysokości dopłat, szczegól-
nie dla gospodarstw produkcyjnych. Podkreśliła także, że 
bardzo ważnym elementem nowej perspektywy rolnej 
będzie wspieranie aktywności młodych rolników. Następ-
nie Stanisław Sorys – wicemarszałek województwa mało-
polskiego, występując w imieniu Marka Sowy - marszałka 
małopolskiego, podkreślił potencjał regionu, w tym szcze-
gólnie działania podejmowane w zakresie promocji oferty 
agroturystycznej oraz dystrybucji produktów regional-
nych. W dalszej części Wojciech Szczepanik - wicewoje-
woda małopolski wskazał, że głównym problemem pol-
skiej wsi jest silne rozwarstwienie ekonomiczne, które nie 
sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. Wskazał, że rozwój 
nowych technologii, w tym OZE, może stanowić dla tego 
sektora bardzo cenną alternatywę. 

Obrady prowadzone były w dwóch sesjach: rolni-
czej i pozarolniczej. Wzorem lat poprzednich opra-
cowany zostanie komunikat końcowy, który będzie 
przesłany do polityków oraz ośrodków naukowych w 
Polsce i Europie. 

Współorganizatorami Konferencji byli: Małopol-
skie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowi-
cach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (MOR), Agencja Rynku Rolnego (OT Kra-
ków), Małopolska Izba Rolnicza, Związek Młodzieży 
Wiejskiej w Małopolsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rol-
nictwa — Polska Akademia Nauk, Poseł do Parla-
mentu Europejskiego — Czesław Siekierski. 

 

Fot. 1. Konferencja zgromadziła wielu zagranicznych gości, m.in. 
z Włoch, Rumunii, Austrii, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, 

Portugalii i Francji 
Fot. G. Wojcieszek (UR Kraków) 
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