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Szanowni Państwo, 

Czy zastanawiali się Państwo nad wpływem zachodzących zmian 
gospodarczych, społecznych i politycznych na tożsamość polskiej wsi? 
Tę problematykę podejmuje refleksyjny artykuł, będący równocześnie 
wprowadzeniem do dyskusji zarówno na forum kwartalnika Wieś i 
Doradztwo, jak i szerszej debaty profesjonalistów zaangażowanych 
w problematykę gospodarczą rolnictwa, problematykę socjologiczną 
wsi i wiejskie dziedzictwo kulturowe. Zachęcamy do zapoznania się z 
prezentowanymi tu treściami i podjęcie dyskusji właśnie w trosce o 
zachowanie tożsamości kulturowej polskiej wsi. 

O doradztwie w Niemczech – jako systemie i jako ogniwie w struktu-
rze przepływu wiedzy, informacji i innowacji rolniczych (AKIS) – 
traktuje tekst będący efektem zakończonych w 2015 roku badań pro-
wadzonych przez zespół międzynarodowy w ramach 7 Programu 
Ramowego Unii Europejskiej. Analizując strukturę AKIS w Niem-
czech należy zauważyć, iż nie jest możliwe dokonanie jego charakte-
rystyki jako całości, ponieważ głównym czynnikiem determinującym 
tę budowę jest struktura federalna kraju i związane z tym zdecentra-
lizowane zarządzanie. Występują tam też różnorodne formy i zakre-
sy doradztwa, różnorodność klientów, a także różne systemy i zakresy 
finansowania doradztwa od usług finansowanych z budżetu pań-
stwa (federalnego i krajowego), poprzez finansowanie samorządowe, 
aż do doradztwa prywatnego. Generalnie, budowę struktury AKIS 
determinują głównie struktura federalna kraju oraz związane z tym 
zdecentralizowane zarządzanie. Wyniki badań prowadzone przez 
zespół niemieckich ekspertów wskazują na konieczność komplekso-
wego i zintegrowanego podejścia do doradztwa. Potwierdzeniem 
tego są tendencje zmian w priorytetach tematyki doradztwa zmie-
rzające do koncentracji na bardziej wąskich specjalizacjach, zorien-
towanych na potrzeby klientów coraz lepiej wykształconych, posia-
dających duże doświadczenie zawodowe i w związku z tym większe 
wymagania. Jak wygląda doradztwo rolnicze w Niemczech i jakie 
szczególne wyzwania stoją przed nim? Warto zajrzeć do treści tego 
opracowania, przynajmniej część z tych wyzwań jest uniwersalna i 
dotyczy również Polski. 

Rozwijające się rolnictwo ekologiczne już nie jest tylko wyzwaniem, 
ale staje się coraz bardziej powszechne. Interesujące informacje za-
wiera artykuł o rolnictwie ekologicznym i biologicznym w Finlandii, 
które w sposób dynamiczny rozwija się tam od początku lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego stulecia.   

Ważnym elementem procesu zarządzania gospodarstwem rolnym, 
niejednokrotnie decydującym o jego przetrwaniu jest umiejętność 
łączenia różnych form wsparcia środkami pomocy zewnętrznej, np. 
płatnościami obszarowymi czy pakietami z programów rolnośrodo-
wiskowych. Ocenę stopnia zainteresowania rolników i wykorzysta-
nia tych możliwości w województwie małopolskim zawiera opraco-
wanie prezentowane w tym numerze kwartalnika. 

Ponadto polecamy artykuł nt. ochronnych i produkcyjnych użytków 
zielonych i ich związku z eko-turystyką. A dla wszystkich: owoce 
tropikalne Azji – ich walory smakowe i lecznicze. 

Zachęcamy do lektury, 

Zarząd i Rada MSDR 

 
 

 

 

 

 

 

DORADZTWO I EDUKACJA 

 
Krystyna Vinohradnik 

AKIS w Niemczech                                         2 

 
Tomasz Wojewodzic, Magdalena Jezowit-Jurek,  
Paweł Zadrożny 
Popularność programów rolnośrodowiskowych 

wśród rolników województwa małopolskiego          11 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 
Kazimierz Kosiniak- Kamysz, Wiesław Musiał,  
Józef Kania 

W trosce o tożsamość polskiej wsi - wprowadzenie 

do  dyskusji                                   15 

 
Kamila Musiał 

Owoce tropikalne Azji Południowo-Wschodniej  

w kulturze lokalnej i lecznictwie               20 

 

EKOLOGIA I OCHRONA KRAJOBRAZU 

 
Agnieszka Tworzyk 

Rolnictwo ekologiczne na przykładzie Finlandii     28 

 
Ryszard Kostuch 

Ochronne i produkcyjne użytki zielone                37 

 

KRONIKA MSDR 

 
Marcin W. Lis, Barbara Tombarkiewicz,  
Anna Szczepanik 

Krakowscy gimnazjaliści poznają zasady właściwe-

go postępowania ze zwierzętami                  41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 5(90)/2016 

 

2 WiD 

 
 
Krystyna Vinohradnik 
 

AKIS w Niemczech
 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Opracowanie jest kontynuacją cyklu prezentacji 
rezultatów badań pt. „Prospects for Farmers 
Support: Advisory Services in European AKIS” 
prowadzonych w latach 2012-2015 w ramach 7 
Programu Ramowego Unii Europejskiej. Treści 
zawarte w tym opracowaniu dotyczą systemu 
świadczenia usług doradczych oraz struktury 
przepływu wiedzy i informacji w rolnictwie w 
Niemczech, w ramach systemu wiedzy, informa-
cji i innowacji w rolnictwie (AKIS) i pochodzą 
głównie z dwu opracowań wyszczególnionych w 
bibliografii. 

Niemcy, to kraj federalny, składający się z 16 
landów (w tym 3 landy-miasta), z około 82 mln 
mieszkańców. Znaczenie sektora rolniczego w 
gospodarce Niemiec jest raczej małe, a struktura 
obszarowa i organizacyjna gospodarstw rolnych 
niejednorodna. Szczególnie widoczne jest to w 
porównaniu wielkości gospodarstw w landach 
zachodnich z landami wschodnimi. Ponadto wi-
doczny jest ostatnio spadek poziomu intensyfika-
cji użytkowania gruntów w południowych lan-
dach w porównaniu do landów północnych.  

Analizując strukturę niemieckiego systemu 
AKIS można stwierdzić, iż w jego skład wchodzi 
wiele różnorodnych organizacji i instytucji. Wyni-
ka to z wieloletnich tradycji i ugruntowanych ról, 
jakie organizacje te odgrywały i pełnią obecnie w 
gospodarce rolnej. A więc w strukturze AKIS są 
zarówno administracja publiczna, publiczne i 
prywatne jednostki badawcze i edukacyjne, jak i 
organizacje rolników i organizacje pozarządowe 
oraz gospodarczy sektor prywatny.  

Barierą prawidłowego przepływu wiedzy, infor-
macji i innowacji w kierunku poziomym jest cha-
rakterystyczna dla niemieckiego AKIS różnorod-
ność systemów doradztwa na poziomie landów. Z 
tego powodu, oceniając funkcjonowanie AKIS z 
perspektywy kraju, eksperci prowadzący badania 
w Niemczech uznali, iż funkcjonowanie tego sys-
temu wymaga jeszcze doskonalenia, a szczególnie 
wzmocnienia powiązań wewnętrznych. 

 
 
 
 
 
Historycznie rzecz ujmując, niemiecki system 

doradztwa nie jest jednorodny, a nawet w ostat-
nich dekadach obserwuje się wzrastający trend 
różnorodności. Obecnie klasyczny podział na trzy 
sektory – administrację publiczną, izby rolnicze i 
podmioty prywatne nadal istnieje, lecz coraz więk-
szego znaczenia nabiera różnorodność podmiotów 
sektora prywatnego, który oferuje wiele specjali-
stycznych usług dla rolników.  

 

Wybrane dane charakterystyczne dla niemiec-
kiego rolnictwa1 

 

Jak już wspomniano, znaczenie rolnictwa w go-
spodarce Niemiec jest niewielkie. W przybliżeniu 
grunty orne zajmują około 33%, a trwałe użytki zie-
lone około 13% ogólnej powierzchni kraju. Charakte-
rystyczną cechą struktury agrarnej jest zróżnicowa-
nie dwu części kraju – zachodniej i wschodniej – pod 
względem liczby gospodarstw rolnych i wielkości 
gospodarstwa. Ogólna liczba gospodarstw rolnych 
na terenie Niemiec wynosi 288 200. W części za-
chodniej (dawnej RFN) znajduje się około 92% spo-
śród ogólnej liczby gospodarstw rolnych w Niem-
czech, natomiast w części wschodniej (dawna NRD) 
– około 8%). Na te 8% składa się 24 tys. gospodarstw, 
a zajmują one około 30% całkowitej powierzchni 
użytkowanej rolniczo. Wśród całkowitej powierzchni 
użytkowanej rolniczo 5,9% zajmuje rolnictwo orga-
niczne (prowadzone przez około 5% ogółu gospo-
darstw). Gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 
ha zajmują obszar około 56% ogółu użytków rol-
nych, 21% to gospodarstwa o powierzchni 10-100 ha, 
a 2% poniżej 10 ha. Średnia wielkość gospodarstwa w 
2012 roku wynosiła 58 ha i obserwuje się trend 
zwiększania powierzchni gospodarstwa kosztem 
zmniejszania liczby gospodarstw. 

 

________________________________ 
1 

Dane statystyczne pochodzą z 2012 r., w którym prowa-
dzone były badania 
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W produkcji roślinnej dominują zboża, o rocznej 
wielkości produkcji na poziomie około 42 mln ton, w 
tym pszenica 22 mln t, następnie buraki cukrowe (25 
mln t), owoce (głównie jabłka) i warzywa (marchew i 
cebula). W produkcji zwierzęcej – na ogólną wiel-
kość 17,8 mln SD, największy udział stanowi bydło – 
9 mln SD, następnie 6,4 mln SD trzoda chlewna, a 1,7 
mln drób. 

 

Średnie dawki nawozów stosowane na 1 ha 
gruntów ornych wynosiły 181,4 kg, a pestycydów – 
2,5 kg. Jeśli spojrzymy na środowisko, to według 
danych Eurostat, emisja amoniaku ze źródeł rol-
niczych zmniejszyła się z 663 tysięcy ton w 1990 
roku do 513 tysięcy ton w 2013 roku (o 22,5%). 
Redukcja ta wynika głównie ze spadku produkcji 
zwierząt po 1990 roku we wschodnich landach. 
Spada także zużycie azotu brutto z 228 kg N na 
ha w 2001 roku do 208 kg N na ha w 2008.  

Wielkość zatrudnienia w rolnictwie wynosiła 
2% ogółu zatrudnionych, w tym 64% stanowiła 
pełnozatrudniona rodzinna siła robocza, 26% 
pracownicy najemni, a około 10% niepełnoza-
trudnieni. Analizując strukturę zatrudnienia pod 
względem wieku kierującego gospodarstwem, to 
7% gospodarstw jest prowadzonych przez rolni-
ków w wieku poniżej 35 lat, 25% przez rolników 
w wieku 35-44 lat, 37% przez rolników w wieku 
45-54 lat, 26% przez rolników w wieku 55-64 lat, 
a 5% w wieku 65 i wyżej. 

Produkt krajowy brutto per capita w roku 2012 
wynosił w Niemczech ogółem 32 299€, w tym 
udział sektora rolnego stanowił 0,6%, a więc był 
marginalny. W porównaniu do trzech poprzed-
nich lat poziom PKB wzrasta. 

 

Struktura AKIS  

 

Głównym czynnikiem determinującym budowę 
struktury AKIS w Niemczech jest struktura fede-
ralna i związane z tym zdecentralizowane zarzą-
dzanie. Stąd niezwykle trudno jest dokonać ujed-
noliconej charakterystyki struktury AKIS jako 
całości. Administracja publiczna i instytuty ba-
dawcze, istnieją zarówno na poziomie krajowym, 
jak i na poziomie landów. Większość jednostek 
szeroko rozumianej kultury, w tym np. organiza-
cje usług doradczych posiadają mandat landu. 
Stąd, zaprezentowana tu struktura AKIS nie w 
pełni odzwierciedla różnorodność tych struktur 
w poszczególnych landach.  

Główne typy organizacji oraz przykłady orga-
nizacji o znaczeniu federalnym prezentuje sche-
mat AKIS (ryc. 1.) Schemat ten został zaprojek-
towany przez niemieckich badaczy i posłużył jako 
narzędzie do dyskusji w formie wywiadów 

semi-strukturyzowanych w celu wizualizacji z 
perspektywy każdego z badanych aktorów: struk-
tury AKIS, powiązań i przepływu wiedzy między 
poszczególnymi organizacjami i innymi aktorami 
AKIS. Analizując wyniki badań okazało się, iż nie 
jest możliwe zaprezentować przepływ wiedzy na 
poziomie federalnym w sposób uogólniony dla 
większości organizacji zamieszczonych na dia-
gramie. Szczególnie dotyczy to jednostek organi-
zacji rolników (FBO) oraz prywatnych firm, z 
uwagi na ich złożoność co do celów, zakresów 
działania, poziomu świadczenia usług etc. Stąd 
na diagramie pokazane zostały instytucje i orga-
nizacje, lecz nie ma tam sieci powiązań i kierun-
ków przepływu wiedzy i informacji. Zatem dia-
gram jest swoistym instytucjonalno-
organizacyjnym obrazem aktorów zaangażowa-
nych w strukturze AKIS. Generalizując, struktura 
AKIS w Niemczech wygląda następująco: 

Sektor publiczny niemieckiego AKIS obejmu-
je Ministerstwo Rolnictwa i podległych mu agen-
cji na poziomie landu. Na poziomie federalnym, 
Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (BMEL) od-
powiedzialne jest za wszystkie sprawy w sektorze 
rolniczym, ale w odniesieniu do całego kraju. Fe-
deralne ministerstwo rolnictwa (BMEL) jest od-
powiedzialne za tworzenie ram i priorytetowych 
zasad dla sektora rolniczego, np. określając zasa-
dy pozytywnych zachęt poprzez programy finan-
sowania. Landy mają swoje własne ministerstwa i 
podległe im organy. Kompetencje w sprawach 
rolnych i edukacyjnych są więc realizowane na 
szczeblu landu – trend ten, został jeszcze bar-
dziej wzmocniony w 2006 roku poprzez najnow-
szą reformę federalizmu.  

Organem wdrażającym i koordynującym poli-
tykę BMEL jest Niemiecka Federalna Agencja 
Rolnictwa i Żywności (BLE). W ramach BLE dzia-
ła Niemiecka Agencja ds. Sieci Obszarów Wiej-
skich (DSV), która stanowi platformę sieci na 
szczeblu krajowym, a także częściowo na pozio-
mie Unii Europejskiej. DSV została powołana w 
celu wspierania współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy administracją publiczną, sektorem na-
uki i praktyką rolniczą oraz obszarami wiejskimi. 
Zadania te wykonuje m.in. poprzez organizację 
tematycznych imprez sieciowych, wydawanie te-
matycznych biuletynów lokalnych i regularnego 
czasopisma. DSV działa jako organizacja publicz-
na posiadająca mandat transferu i przekształca-
nia wiedzy do potrzeb szerokiego spektrum akto-
rów AKIS. Ministerstwa rolnictwa na poziomie 
landów zarządzają organizacją i świadczeniami 
usług doradczych, edukacją rolniczą i szkolenia-
mi zawodowymi w sektorze rolniczym. W niektó-
rych landach, np. w Bawarii, Badenii- 
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Wirtembergii i częściowo Saksonii, doradztwo 
rolnicze świadczone jest przez organizacje na 
szczeblu powiatów i w związku z tym usługi te 
stanowią zintegrowaną część działalności admi-
nistracji powiatowych.  

Federalne Ministerstwo Rolnictwa (BMEL) za-
rządza czterema publicznymi ośrodkami badań 
rolniczych, a ponadto nadzoruje i wspiera finan-
sowo sześć pozauniwersyteckich instytucji ba-
dawczych, będących członkami Stowarzyszenia 
Gottfried Wilhelm Leibnitz oraz 10 innych insty-
tucji badawczych. 

Instytucje te wytwarzają i dostarczają wiedzę 
dla decydentów, praktyków oraz środowisk na-
ukowych, a także dla aktorów uczestniczących w 
edukacji rolniczej. Ministerstwo federalne ma 
zatem w swojej gestii duży zasób publicznych 
instytucji badawczych i ich konsultantów. Dzięki 
takiemu zasobowi naukowemu ministerstwo fe-
deralne ma możliwość identyfikowania potrzeb 
wiedzy i wpływu na proces przetwarzania wyni-
ków badań, a także możliwość podejmowania 
decyzji o kierunkach badań lub doskonalenia 
procesu transferu innowacji (przykładem może 
być niemieckie partnerstwo innowacji, czy two-
rzenie ram polityki rolnej). 

Spośród wszystkich (publicznych) instytucji 
akademickich, 10 uniwersytetów humanistycz-
nych i 14 uniwersytetów nauk stosowanych oferu-
ją programy studiów rolniczych. Uniwersytety 
nauk stosowanych kładą szczególny nacisk na 
badania stosowane i często uczestniczą w part-
nerstwach biznesowych. Oprócz tych uczelni pu-
blicznych finansowane są również prywatne 
uczelnie, które oferują studia rolnicze.   

Landy są odpowiedzialne za publiczną eduka-
cję rolniczą. Ogółem w Niemczech jest 216 szkół 
zawodowych, które działają na poziomie powiatu 
(dane z 2012). Szkoły zawodowe rolnicze we 
wszystkich powiatach są co najmniej powiązane 
lub odpowiednio włączone do struktur admini-
stracyjnych, a przez to podległe ministerstwom 
na poziomie landów.    

Oprócz tego, niektóre organizacje oferują sze-
roką gamę szkoleń edukacyjnych dla rolników w 
większości finansowanych przez prywatne orga-
nizacje, np. dwa najbardziej znane ośrodki edu-
kacyjne: Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG-
Akademie i Andreas-Hermes Akademie, działają-
ce na poziomie federalnym. Ponadto, istnieje 
wiele stowarzyszeń pełniących bardziej specjali-
styczne funkcje edukacyjne dla podmiotów rolni-
czych i wiejskich, takie jak Stowarzyszenie Nie-
mieckich Rolników, Stowarzyszenie Niemieckich 
Kobiet Wiejskich lub stowarzyszenia skupiające 
się na działaniach agro- i pro-ekologicznych.   

 W Niemczech pracownicy ośrodków badaw-
czych i edukacyjnych zwykle nie świadczą usług 
doradczych dla rolników, jednak istnieją niefor-
malne powiązania między badaczami i rolnikami 
i doradcami. Mimo, że w wielu projektach ba-
dawczych rolnicy i naukowcy wspólnie pracują 
nad tworzeniem nowej wiedzy, to jednak dostar-
czanie usług doradczych nie jest celem instytu-
tów badawczych finansowych ze środków pu-
blicznych. Odpowiedzialność za usługi doradcze, 
badania rolnicze i edukację spoczywa na instytu-
cjach na poziomie landu. Odnosząc się do histo-
rii, landy są odpowiedzialne za prowadzenie pro-
jektów badawczych i demonstracji w stacjach do-
świadczalnych.  

Inne podmioty publiczne w dziedzinie komuni-
kacji i public relations, jak Zakład Usług Doku-
mentacji i Informacji Rolniczej (ZADI), czy Nie-
miecka Organizacja Marketingowa (CMA) zostały 
ostatnio zlikwidowane. Do nowych podmiotów 
działających w dziedzinie badań należą m.in.: 
Niemiecki Sojusz Badań Rolniczych (DAFA)  
i Rada ds. Bio-Ekonomii (Bioökonomerat).  

W siedmiu landach istnieją izby rolnicze, któ-
re zdefiniowane są jako organy samorządu rolni-
ków i rządu landu, a więc działają jako pewnego 
rodzaju organizacja hybrydowa pomiędzy sekto-
rem publicznym i organizacją rolniczą (FBO). Są 
one odpowiedzialne zadania edukacyjne i szkole-
niowe oraz prowadzenie usług doradczych dla 
rolników. Obowiązki landu polegają głównie na 
pełnieniu funkcji kontrolnych (w porównaniu do 
innych krajów Unii Europejskiej zadania takie 
wykonują wojewódzkie wydziały rolnictwa).  W 
landach, w których istnieją izby rolnicze, rolnicy 
należą doń obowiązkowo, a w zamian otrzymują 
bezpłatne doradztwo. Z uwagi na zmniejszające 
się dofinansowanie działalności izb ze środków 
publicznych, coraz więcej usług doradczych 
świadczonych przez izby podlega opłatom. 

Sektor prywatny w ramach niemieckiego 
AKIS pozostaje nadal dużym wyzwaniem. W go-
spodarce rynkowej prywatne usługi doradcze 
mogą być dostępne dla każdego rolnika w dowol-
nym czasie i we wszystkich landach. Dlatego wie-
le firm prywatnych świadczy usługi doradcze dla 
rolników. Wśród nich są zarówno indywidualni 
freelancerzy, jak i firmy doradcze, których klien-
tami są właściciele dużych obszarowo gospo-
darstw. Jakkolwiek firmy doradcze odgrywają 
ważną rolę w landach, gdzie systemy doradztwa 
rolniczego zostały sprywatyzowane (co szczegól-
nie odnosi się do wschodnich landów niemiec-
kich), to także w landach, gdzie istnieją publicz-
ne usługi doradcze lub izby rolnicze, liczba pry-
watnych doradców, którzy są zakontraktowani 
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przez rolników i finansowani z ich własnych 
środków jest raczej dość duża. 

Związek Niemieckich Rolników (DBV) jest 
najbardziej dominującą lobbystyczną grupą rol-
ników w Niemczech i tradycyjnie odgrywa ważną 
rolę w sektorze rolnictwa, a ponadto jest silnie 
powiązany zarówno z innymi organizacjami lob-
bystycznymi, jak i sektorem publicznym. Dla Mi-
nisterstwa Rolnictwa jest ważną organizacją do 
współpracy i wymiany wiedzy, ale nie wszyscy 
rolnicy odczuwają tę rolę, jako tę, która powinna 
przynosić im korzyści, np. właściciele małych go-
spodarstw, czy też rolnicy zorientowani na pro-
dukcję ekologiczną. 

Kolejnych aktorem w strukturze AKIS jest 
Syndykat tradycyjnego rolnictwa (ABL). Jest 
on jedną z wielu grup interesu w sektorze rol-
nym, które reprezentują właścicieli małych go-
spodarstw i zorientowanych na produkcję ekolo-
giczną rolników. Angażuje się w wymianę wiedzy 
z zakresu ekologii, agroturystyki, polityki rolnej i 
zagadnień związanych z rozwojem. Ze względu 
na różnorodną strukturę rolną w Niemczech, 
większość członków ABL to rolnicy w tzw. sta-
rych landach (część zachodnia Niemiec), gdzie 
już w latach 1970. świadczono  usługi doradcze 
dla tych grup rolników. Zauważono wówczas, że 
usługa doradcza typu farmer-to-farmer jest efek-
tywnym i skuteczny narzędziem wymiany wiedzy 
i postanowiono wesprzeć to działanie poprzez 
utworzenie syndykatu tradycyjnego rolnictwa.  

Należy jednak zwrócić uwagę, iż poza ABL, in-
ne organizacje FBO i NGO, np. Deutscher Bau-
ernbund, która koncentruje swoją działalność we 
wschodnich landach, także reprezentuje interesy 
właścicieli małych gospodarstw, rolników dwu-
zawodowych i ukierunkowanych na produkcję 
ekologiczną. Ponadto, wiele stowarzyszeń rolni-
ków zajmujących się produkcją organiczną jest 
zaangażowanych w świadczenie usług doradztwa 
rolniczego. Kółka doradcze mają znaczenie re-
gionalne w niektórych landach, na przykład w 
Dolnej Saksonii i Badenii-Wirttembergii, podczas 
gdy nie ma ich w innych landach (np. w  Bran-
denburgii). 

Liczba organizacji pozarządowych na szczeblu 
krajowym i regionalnym reprezentujących intere-
sy rolników jest w Niemczech bardzo duża. Dla-
tego tu opisane zostały tylko te inicjatywy i sto-
warzyszenia, które działają na szczeblu krajo-
wym, i które były przedmiotem badań. Wyniki 
tych badań jednak nie upoważniają do podejmo-
wania jakichkolwiek stwierdzeń i uogólnień w 
odniesieniu do roli organizacji pozarządowych w 
niemieckim AKIS. Do tych organizacji należą na 
przykład nadrzędne, sieciowe organizacje, które 
reprezentują różne zawody sektora rolnego i 

działają jako grupy lobbystyczne i platformy wy-
miany wiedzy. Przykładami są: 

− Federacja Izb Rolniczych (VLK), która działa 
głównie jako stowarzyszenie parasolowe re-
prezentujące interesy siedmiu izb rolniczych 
w Niemczech. Federacja może być postrze-
gana jako czynnik łączący ministerstwo rol-
nictwa i izby, zaangażowany w komunikację 
i wymianę informacji na temat polityki rol-
nej. Ponadto, w ramach federacji znaczna 
liczba organizacji doradczych z sektora pu-
blicznego i prywatnego są członkami w gru-
pach roboczych i posiedzeniach komisji. Re-
gularne spotkania komisji funkcjonują jako 
powszechnie uznana platforma wymiany 
wiedzy. 

− Federacja Doradców Wiejskich (IALB), która 
odgrywa ważną rolę w niemieckim (i czę-
ściowo międzynarodowym) systemie usług 
doradczych. Reprezentuje ona większość, w 
szczególności publicznych organizacji do-
radztwa rolniczego w Niemczech i kilka 
prywatnych firm doradczych. Członkostwo w 
IALB jest dobrowolne, a więc nie wszystkie 
niemieckie prywatne firmy doradcze są 
członkiem tej organizacji. Generalnie IALB 
wspiera usługi doradcze wiejskie i rolnicze, 
w szczególności poprzez szkolenia zawodo-
we doradców. Dzięki corocznych konferencji 
na temat aktualnych kwestii doradczych, 
IALB oferuje swoim członkom ważną plat-
formę sieciową i działa jako źródło wiedzy. 

− Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) to 
kolejny znaczący aktor z ponad 24 tys. 
członków, wśród których dwie trzecie sta-
nowią rolnicy, natomiast pozostałe to przed-
stawiciele organizacji zaopatrzenia i zbytu, 
doradcy rolni i naukowcy.  
DLG jest profesjonalną organizacją inten-
sywnej współpracy z ogniwami łańcucha za-
opatrzenia i zbytu przemysłu przetwórczego. 
Zajmuje się całym wachlarzem działań w 
sektorze rolnictwa (głównie na zasadzie ko-
mercyjnej), wśród których na uwagę zasłu-
gują centrum badawcze, departament wy-
staw i akademia DLG. Wiedza jest tworzona 
i rozpowszechniana w ramach organizacji i 
poza nią, np. w formie biuletynów dostęp-
nych on-line. Rolnicy, doradcy i inne pod-
mioty rolne opłacają składki członkowskie, a 
także ponoszą opłaty za udział w wydarze-
niach, które funkcjonują jako platformy wy-
miany wiedzy i sieci dla rolników, doradców, 
naukowców i przedsiębiorców. Gwarancją 
jakości wiedzy wymienianej jest intensywna 
działalność w komisjach tematycznych 
członków i ekspertów zewnętrznych.  



DORADZTWO I EDUKACJA NR 5(90)/2016 

 

7 WiD 

− Niemieckie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 
(DLV) reprezentuje rolników-kobiety i inne 
kobiety-specjalistki z obszarach wiejskich. Z 
uwagi na fakt, iż rolnicy-kobiety stanowią 
tylko około jednej trzeciej członków DLV, 
stowarzyszenie to może być także szerzej 
postrzegane, jako grupa wielu aktorów ko-
biet wiejskich i rolniczych. Samo DLV okre-
śla się jako najważniejszy aktor w zakresie 
edukacji kobiet wiejskich – prowadzi m.in. 
szkolenia z zakresu coachingu, zarządzania 
konfliktami i rozwoju osobowości. Członka-
mi w lokalnych związkach DLV jest około 
pół miliona kobiet wiejskich. 

 

Doradztwo rolnicze w ujęciu historycznym 

 

Niemieckie usługi doradcze mają długą trady-
cję, która sięga okresu „wędrownych nauczycieli” 
w obszarach wiejskich Nadrenii-Prus i innych 
krajach niemieckojęzycznych w drugiej połowie 
dziewiętnastego wieku. Bardziej zinstytucjonali-
zowanymi formami świadczenia usług dorad-
czych były np. kółka doradcze, które zostały two-
rzone począwszy od 1920 roku, w środkowych 
Niemczech, zrzeszające grupy rolników z jednym 
doradcą. Generalnie, zorganizowana forma sys-
temu doradztwa niemieckiego zawsze była zde-
centralizowana, a zatem prawdziwie pluralistycz-
na. W zachodniej części Niemiec przed zjedno-
czeniem były trzy główne formy organizacyjne 
doradztwa rolniczego: 

− Izby rolnicze (zwłaszcza w północno-
zachodniej części kraju), 

− Oficjalne doradztwo świadczone przez pu-
bliczne urzędy rolnicze (zwłaszcza w połu-
dniowo-zachodniej części kraju), 

− Kółka i grupy robocze rolników, jako do-
datkowa oferta w kilku landach. 

Wszystkie formy doradztwa były silnie wspierane 
poprzez finansowanie ze środków publicznych lub 
w postaci pełnej usługi publicznej. Do czasu zjed-
noczenia w 1990, doradztwo we wschodniej części 
Niemiec było integralną częścią całego systemu 
promującego tzw. socjalistyczny rozwój rolnictwa, 
kierowany przez partyjnych i państwowych urzęd-
ników. Jednak w tym okresie często możliwe było 
także dostosowanie doradztwa do indywidualnych 
potrzeb spółdzielni rolniczych i państwowych go-
spodarstw rolnych, m.in. w formie bezpośrednich 
kontaktów między gospodarstwami i w czasie spo-
tkań organizowanych w uniwersytetach, a także 
kontraktowanie badań i zatrudnianie specjalistów. 
Doradztwo to było bezpłatne, a jego jakość jest 
oceniana przez współczesnych menedżerów 

gospodarczych jako bardzo dobra.  
Mimo dobrej jakości doradztwa we wschod-

nich landach, po zjednoczeniu Niemiec zdecy-
dowano o reorganizacji i wprowadzeniu czwartej 
formy doradztwa rolniczego – prywatnych firm 
konsultingowych. Trzy spośród pięciu landów 
(Brandenburgia, Saksonia-Anhalt i Meklembur-
gia-Pomorze Przednie) ustanowiły system do-
radztwa sprywatyzowanego dotowanego przez 
państwo (częściowo wspierany ze środków UE). 
W Meklemburgii-Pomorzu została założona pry-
watna firma konsultingowa należąca do państwa. 
W Turyngii i Saksonii przyjęto system południo-
wo-zachodni, w ramach którego usługi doradcze 
świadczone były przez władze publiczne na 
szczeblu lokalnym. Z uwagi jednak na ogranicze-
nia finansowe w budżetach landów w odniesieniu 
do doradztwa rolniczego, a także postępującą w 
skali globalnej prywatyzacje usług, system w Tu-
ryngii i Saksonii został sprywatyzowany.  

Podobna sytuacja miała miejsce w zachodniej 
części Niemiec i proces prywatyzacji i komercja-
lizacji usług doradczych miał miejsce w okresie 
dwu ostatnich dziesięcioleci. Polegał on na tym, 
iż pozostawiając nadal obowiązujące dotąd głów-
ne systemy doradztwa, wprowadzono częściową 
prywatyzację usług doradczych, dopuszczając 
prywatne firmy do świadczenia usług doradczych. 
Ze względu na nowe wyzwania w rolnictwie, jak i 
zmniejszenie budżetów landów, usługi doradcze 
miały zostać rozdzielone na usługi świadczone w 
interesie publicznym i prywatnym. Usługi dorad-
cze w interesie prywatnym świadczone były coraz 
odpłatnie przez dostawców publicznych, takich 
jak izby rolnicze lub państwowe urzędy admini-
stracji rolnej. Usługi dla dobra publicznego nadal 
są oferowane bezpłatnie lub są refundowane 
przez publiczne programy doradcze.  

Niemniej jednak istnieją pewne wyjątki, takie 
jak Brandenburgia, gdzie nie ma publicznego 
wsparcia dla usług doradczych zamawianych 
przez rolników. Tendencja do komercjalizacji i 
prywatyzacji usług doradczych została w pewnym 
stopniu spowolniona dyrektywą Unii Europejskiej 
(EU Regulation No 1783/2003) zobowiązującą 
każdy kraj członkowski do budowy systemu FAS 
(Farm Advisory System), obowiązująca od 2007 r. 

Zwrócić należy uwagę, iż jakkolwiek odpowie-
dzialność za doradztwo rolnicze spoczywa na 
ministerstwach rolnictwa każdego z landów, w 
rzeczywistości organizacja samego doradztwa jest 
bardziej pluralistyczna. A więc w każdym z lan-
dów możemy zaobserwować bardzo zróżnicowa-
ne kategorie organizacji systemu doradztwa i w 
związku z tym zróżnicowany dobór aktorów w 
strukturze AKIS świadczących usługi doradcze. 
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Doradcy, klienci, zakres i metody doradztwa 

 

Rezultaty badań wykazały, iż największa liczba 
doradców zatrudniona jest w instytucjach pu-
blicznych, izbach rolniczych i organizacjach rol-
niczych. W większości badanych organizacji 
(78%) wszyscy doradcy mają wyższe wykształce-
nie (na poziomie inżynierskim lub magister-
skim). Podobnie systematycznemu dokształcaniu 
poddawani wszyscy doradcy w 70% badanych or-
ganizacji (ale było 8% takich organizacji, w któ-
rych w okresie prowadzonych badań żaden z do-
radców nie uczestniczył w szkoleniu). Tematyka 
szkoleń obejmowała szeroki zakres zagadnień, 
wśród nich m.in. szkolenia dotyczące źródeł fi-
nansowania, tematyka rolnośrodowiskowa, po-
datki, hodowla zwierząt gospodarskich, lub tzw. 
miękkie umiejętności ważne w pracy doradczej, 
jak coaching, czy komunikacja społeczna. Sporą 
popularnością cieszą się także szkolenia, efektem 
których jest uzyskanie certyfikatu, np. CC (cross 
compliance), CECRA (certyfikat europejskiego 
konsultanta obszarów wiejskich). Szkolenia te 
prowadzone są w większości przez izby i organi-
zacje rolnicze oraz władze publiczne, a w mniej-
szym stopniu przez instytucje naukowe i eduka-
cyjne. Interesującymi są wskazania badanych re-
spondentów odnośnie źródeł wiedzy i informacji, 
z jakich czerpią w swojej pracy doradczej. Wy-
mieniają oni te źródła w następującej kolejności: 
współpracownicy, inne organizacje doradcze, li-
teratura specjalistyczna, obiekty badawcze i eks-
perymentalne własnych organizacji, obiekty eks-
perymentalne stowarzyszeń rolniczych, sami 
farmerzy i ich gospodarstwa.  

Jeśli chodzi o trendy rozwojowe w zakresie 
liczby doradców, to przeprowadzone badania nie 
wykazały w ostatnim okresie jakichś wyraźnych 
tendencji.  W większości organizacji liczba do-
radców pozostała na takim samym poziomie, w 
około jednej czwartej badanych organizacji na-
stąpił wzrost, a w co dziesiątej spadek liczby do-
radców.    

Podobnie do liczby i rodzaju organizacji do-
radczych, również klienci doradztwa nie są 
możliwi do scharakteryzowania. Ich rodzaj oraz 
liczbę możemy odnieść wyłącznie do reprezenta-
tywnych organizacji doradczych, które zostały 
poddane badaniu. Możemy przyjąć, iż w zależno-
ści od typu organizacji doradczej, liczba klientów 
waha się od 20 (w przypadku firm prywatnych) 
do 10-12 tys. w przypadku administracji publicz-
nej, czy izb rolniczych. Biorąc pod uwagę wszyst-
kie badane organizacje, na 1 doradcę przypada 
średnio 87 klientów, a średnia wielkość gospo-
darstwa tych klientów wynosi 326 ha, a więc jest 

większa niż średnia wielkość gospodarstwa, która 
dla Niemiec wynosi 58 ha. Generalizując, klien-
tem doradztwa są szczególnie właściciele i mene-
dżerowie dużych i średnich gospodarstw, w więk-
szości dobrze wykształceni, w wieku średnim. 

Jeśli chodzi o metody doradztwa, to rezultaty 
badań wskazują na pewne trendy. Porównując 
klasyczne metody doradztwa – indywidualne, 
grupowe i masowe – obecnie obserwuje się więk-
szą tendencję zmierzania w kierunku metod in-
dywidualnych (4-5 razy częściej stosowane są me-
tody indywidualne i to zarówno porady udzielana 
telefonicznie, jak i bezpośrednio w gospodar-
stwie). Również bardziej popularne staje się do-
radztwo grupowe prowadzone poza gospodar-
stwem niż w samych gospodarstwach, przy rów-
noczesnym zmniejszeniu grup celowych. A na 
kształtowanie opinii grup gospodarstw bardziej 
znacząco wpływa Internet i prasa specjalistyczna 
niż doradztwo prowadzone na portalach firm i 
organizacji doradczych. We wszystkich organiza-
cjach, w których prowadzone były badania ob-
serwuje się tendencję do prowadzenia doradztwa 
raczej dla dużych i średnich obszarowo gospo-
darstw – szczególnie zauważa się tę tendencję w 
prywatnych i rolniczych organizacjach dorad-
czych. A co więcej, w doradztwie dla małych go-
spodarstw, produkujących na własne potrzeby, 
popularne dawniej grupy celowe, jako metoda 
doradztwa, odgrywają teraz niewielką rolę.  

Jeśli chodzi o zakres tematyczny doradztwa, 
to nie zarysowuje się jakichś widoczny trend do 
zmian. Nadal najczęściej doradztwo to związane 
jest z: cross compliance, produkcją zwierzęcą i 
roślinną, doradztwo rolno-środowiskowe. Na 
drugim miejscu znajduje się grupa tematów 
związanych z dywersyfikacją produkcji, energią 
odnawialną i budownictwem gospodarskim, a 
kolejna grupa tematów to: rachunkowość i po-
datki, mechanizacja produkcji oraz rozwój obsza-
rów wiejskich. Generalnie, można uznać, że do-
starczana tematyka doradztwa jest dostosowana 
do potrzeb rolników. 

Podsumowując, współcześnie w Niemczech 
odpowiedzialność za świadczenie usług dorad-
czych leży w gestii każdego z landów. Każdy z 
landów ma też własny system doradztwa rolni-
czego z jego charakterystycznymi cechami, które 
z biegiem czasu ewaluowały. Dlatego też w 
Niemczech istnieje w zasadzie równolegle 16 róż-
nych systemów doradztwa. Zgodnie z przyjętą w 
projekcie PRO AKIS terminologią, na terenie 
Niemiec można wyróżnić pięć systemów doradz-
twa rolniczego, a mianowicie: 

(1) Doradztwo publiczne – istniejące w Ba-
denii-Wirtembergii oraz Bawarii w formie pro-
wadzonej przez władze publiczne, głównie po-
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wiatowej administracji rolniczej wraz z doradca-
mi rolniczymi. Hesja i Nadrenia-Palatynat oferują 
usługi doradcze za pośrednictwem centrów usług 
publicznych, które łączą zadania doradztwa rol-
niczego z edukacją, badaniami i stacjami do-
świadczalnymi. Saksonia nadal reorganizuje swo-
je usługi doradcze w prywatny system doradztwa. 

(2) Izby rolnicze – przede wszystkim w Nad-
renii-Palatynacie, Saarze, Nadrenii-Północnej 
Westfalii, Dolnej Saksonii, Hamburgu, Bremie i 
Szlezwiku-Holsztynie. W tych landach członko-
stwo w izbach i wnoszenie opłat jest obowiązko-
we dla każdego rolnika. W zamian rolnicy mają 
bezpłatny dostęp do usług doradczych, wyników 
badań i doświadczeń prowadzonych w stacjach 
doświadczalnych oraz edukacji. Ponadto izby 
rolnicze wykonują obowiązki państwa, które są 
świadczone przez rolnicze władze wojewódzkie w 
innych landach. 

(3) Usługi doradcze prowadzone przez pry-
watne firmy doradcze stanowią główny trzon 
systemu doradczego w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim, Brandenburgii, Saksonii-Anhalcie, Tu-
ryngii i Saksonii. Taki stopień koncentracji pry-
watnych usług we wschodniej części Niemiec jest 
uwarunkowany czynnikami historycznymi, pod-
czas gdy tendencje prywatyzacji i angażowania 
doradców prywatnych przez rolników jest po-
wszechne w pozostałych landach. 

(4) Ponadto istnieją usługi doradcze świadczo-
ne przez organizacje rolnicze FBOs, np. Nie-
miecki Związek Rolników oferujący usługi w wy-
branym zakresie, ale na szeroką skalę na pozio-
mie regionalnym; inną formą organizacyjną są 
kółka doradcze świadczące usługi dla specyficz-
nych grup rolników. Długą tradycję mają one w 
Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie, ale ist-
nieją także w wielu innych landach. 

(5) Usługi doradcze oferowane przez NGOs 
wydają się być rozproszone i są to głównie orga-
nizacje parafialne, które oferują doradztwo spo-
łeczne i rodzinne dla rolników. 

 
Należy zauważyć, że przedstawione tu wyniki 

przeprowadzonych badań nie są reprezentatywne 
dla wszystkich usług doradczych realizowanych 
w Niemczech. Bowiem, z uwagi na fakt, iż łączna 
liczba wszystkich form organizacyjnych doradz-
twa nie jest znana. Niemniej jednak, wyniki ba-
dań dają nam pewien ogólny obraz organizacji i 
dystrybucji usług doradczych w poszczególnych 
krajach związkowych (landach), zarówno tych 
prowadzonych i finansowanych przez admini-
strację publiczną, izby rolnicze i inne organizacje 
rolników, jak i firmy prywatne. 

 
 

 Podsumowanie 
  

 Niemiecki AKIS składa się z ogromnej różno-
rodności organizacji i instytucji, głównie o wielo-
letniej tradycji i ugruntowanych rolach. Wszyst-
kie kategorie organizacyjne (administracja pu-
bliczna, publiczne i prywatne instytucje badaw-
cze i edukacyjne, sektor prywatny, organizacje 
rolników i organizacje pozarządowe) są w tym 
systemie reprezentowane. Jednak dokonanie oce-
ny funkcjonowania systemu AKIS w Niemczech 
jako całości nie jest możliwe z uwagi na znaczącą 
samodzielność landów zarówno w zakresie struk-
tury i organizacji doradztwa jak i systemu i struk-
tury AKIS na poziomie lokalnym. Niektóre landy 
mają całkowicie sprywatyzowany system doradz-
twa, w związku z tym niestety nie ma możliwości 
pozyskania informacji dotyczących zarówno ro-
dzaju i zakresu świadczonych usług, jak i wspar-
cia doradztwa ze środków publicznych. Wiadomo 
np., że firmy dostarczające środki do produkcji i 
skupujące produkty świadczą usługi doradcze, 
lecz konkretnych danych nie można uzyskać.  
Ponadto, istnieją prywatne firmy doradcze rolno-
środowiskowe, które np. świadczą usługi dorad-
cze w zakresie efektywności energetycznej upraw, 
odnawialnych źródeł energii, kwestii ochrony 
przyrody i ochrony wód (zgodnie z ramową dy-
rektywą wodną UE). Ale także i w tym przypadku 
pozyskanie szczegółowych danych o usługach 
doradczych nie jest możliwe.   

 Ponadto, w niemieckiej strukturze AKIS ist-
nieje duża reprezentacja aktorów, którzy nale-
żą do rolniczych organizacji (FBO), lecz po-
dobnie do sektora prywatnego, nie jest możli-
we wskazać liczby tych organizacji. Powodem 
tego może być m.in. płynna granica w definio-
waniu między prywatnymi organizacjami do-
radczymi i organizacjami doradczymi FBO. Na 
przykład kółko doradcze może działać jako 
stowarzyszenie non-profit lub jako częściowo 
lub całkowicie skomercjalizowana firma do-
radcza, co sprawia, że klasyfikacja typów orga-
nizacyjnych często jest trudna. A co więcej, 
niektóre istotne podmioty na poziomie krajo-
wym, są częściowo zaangażowane także w 
świadczenie priorytetowych usług doradczych, 
np. Stowarzyszenie Niemieckich Rolników 
(DBV) lub krajowe stowarzyszenia reprezentu-
jące interesy małorolnych, lub rolników zajmu-
jących się produkcją ekologiczną, np. Syndykat 
Tradycyjnego Rolnictwa (ABL). Ponadto 
wspomnieć należy także różnorodną działal-
ność kółek doradczych, chociaż ich strefy 
wpływów odnoszą się przede wszystkim do po-
ziomu regionalnego lub poziomu landu. 
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dr inż. Krystyna Vinohradnik 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

 W ostatnim okresie wzrasta zakres tematyczny 
świadczonego doradztwa – z uwagi na procesy 
postępującej globalizacji, zmiany w strukturze 
obszarowej gospodarstw oraz strukturze i specja-
lizacji produkcji, a także zmiany w charakterysty-
ce rolników i menedżerów prowadzących gospo-
darstwa. A zatem w opinii respondentów i eks-
pertów niemieckich istnieje potrzeba większej 
specjalizacji w usługach doradczych.  
 Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stoją przed 
niemieckimi usługami doradczymi, wyniki badań 
wskazują na tendencje do konieczności zmian 
priorytetów tematycznych doradztwa. Wskazują 
one, że w przyszłości tematyka doradztwa po-
winna się koncentrować w kolejności na: wąskiej 
specjalizacji tematyki doradczej; doradztwie zo-
rientowanym na klientów (którzy coraz częściej 
są osobami z wyższym wykształceniem oraz du-
żym doświadczeniem w prowadzeniu produkcji 
specjalistycznej w swoich gospodarstwach); holi-
stycznym podejściu do zakresu doradztwa (co 
oznacza pogłębianie wiedzy samych doradców w 
zakresie metod doradztwa, sposobów komunika-
cji społecznej, czy doradztwa psychologicznego i 
finansowego); rolnictwie zrównoważonym 
(szczególnie w obliczu konfliktu między dbało-
ścią o środowisko a efektami ekonomicznymi 
rolnictwa i światowym poziomem produkcji rol-
nej); zagadnieniach finansowych (w obliczu ten-
dencji w kierunku prywatyzacji i wycofywania się 
z publicznych usług doradczych); konkurencji na 
rynku usług doradczych; zmianach struktury rol-
nictwa (co sprawia, że mniej rolników – w licz-
bach bezwzględnych – korzysta z usług dorad-
czych); wymaganiach odnośnie rozwoju organi-
zacji doradztwa; usługach biurokratycznych; po-
prawie sytuacji ekonomicznej biednych i zanie-
dbanych gospodarstw rolnych (oznacza to zwró-
cenie większej uwagi na nowego klienta usług 
doradczych). Jak wynika z powyższych wskazań 
tematyka doradcza dla rolników przeplata się po 
części z tematyką związaną dokształcaniem sa-
mych doradców i działaniami związanymi z roz-
wojem firm i organizacji doradczych oraz dosko-
naleniem współpracy w ramach struktury AKIS. 
 Uogólniając powyższe rozważania, wyzwa-
niem dla niemieckiego doradztwa w najbliższej 
przyszłości jest kompleksowe i zintegrowane po-
dejście do doradztwa, tak, by stało się ono bar-
dziej zorientowane na klientów oczekujących ja-
kościowo dobrych usług doradczych. Proces ten 
wymagać będzie zmian zarządzania organizacja-
mi doradczymi (lub szerzej – systemami doradz-
twa), ciągłości w doskonaleniu usług doradczych 
celem pozyskiwania nowych klientów. Dominują-
cą cechą niemieckiego AKIS są instytucjonalnie

różne systemy doradcze na poziomie landów, co 
stwarza poważne bariery w poziomym przepływie 
wiedzy. Dlatego według ekspertów niemieckich 
funkcjonowanie tego systemu z perspektywy fe-
deralnej nie może być ocenione pozytywnie. 
Niemniej jednak dokonując oceny z perspektywy 
organizacji tej samej kategorii, komunikacja i 
współpraca w ramach systemu jest często uważa-
na za dobrą. Jednakże badani respondenci i eks-
perci niemieccy zauważają, że pewne elementy w 
ramach struktury AKIS wymagają doskonalenia, a 
mianowicie intensyfikacja współpracy między: 
organizacjami sektora publicznego oraz władza-
mi publicznymi a doradcami prywatnymi; posze-
rzenie niewielkiej obecnie współpracy między 
prywatnymi firmami doradczymi a przemysłem 
wytwórczym i przetwórczym. Nawiązanie współ-
pracy, której obecnie nie ma (lub jest w niewiel-
kim stopniu) między przemysłem wytwórczym i 
przetwórczym a władzami publicznymi. Zmniej-
szenie istniejącej konkurencji w zakresie usług 
doradczych między prywatnymi firmami dorad-
czymi oraz między rolniczymi organizacjami do-
radczymi (FBOs) i prywatnym doradztwem. 
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AKIS in Germany 
 

Summary: The study presents the results of research on „Pro-
spects for Farmers Support: Advisory Services in European 
AKIS”, which was carried out in 2012-2015. The contents of 
paper consists the evaluation of knowledge, innovation and 
information flow in agriculture (AKIS system) in Germany. In 
particular there is presented the origin and history of the de-
velopment of advisory services in Germany, the advisory 
methods, the structure and organisation of AKIS system and 
challenges facing the agricultural advisory in the nearest fu-
ture. 
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Popularność programów rolnośrodowiskowych  

wśród rolników województwa małopolskiego 
 

 
 
 

 
 

Wprowadzenie 

 
Podstawowym celem realizacji programu rolno-
środowiskowego (PRŚ) w Polsce była poprawa 
środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich. 
Instytucjom programującym wsparcie na lata 
2007-2013 zależało szczególnie na: 
− przywracaniu walorów lub utrzymaniu stanu 

cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz 
zachowaniu różnorodności biologicznej na ob-
szarach wiejskich, 

− promowaniu zrównoważonego systemu gospo-
darowania, 

− odpowiednim użytkowaniu gleb i ochronie 
wód, 

− ochronie zagrożonych lokalnych ras zwierząt 
gospodarskich i lokalnych odmian roślin 
uprawnych. 

Obok celów ekologicznych stanowił on również 
ważny komponent wsparcia dochodów gospo-
darstw rolnych [Rudnicki 2013]. Realizacja celów 
postawionych przed PRŚ wymagała bardzo szero-
kiego spektrum oddziaływania, dlatego w ramach 
działań oferowanych w latach 2007-2013 zapropo-
nowano 9 pakietów, podzielonych na 49 warian-
tów, co umożliwiło rolnikom zainteresowanym 
wsparciem wybór wariantu najlepiej dostosowane-
go do lokalnych warunków gospodarowania i stra-
tegii funkcjonowania gospodarstwa [Czudec i Za-
jąc 2010].  

Celem tego opracowania jest ocena przestrzen-
nego zróżnicowania aktywności rolników z woje-
wództwa małopolskiego we wdrażaniu programu 
rolnośrodowiskowego 2007-2013. Podstawową ba-
zę danych dla prowadzonych analiz stanowiły in-
formacje liczbowe wygenerowane przez Wydział 
Sprawozdawczości Działań Społecznych i Środo-
wiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Depar-
tamentu Programowania i Sprawozdawczości w 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dla okresu 2004-2014, według stanu na dzień 28 
lutego 2015 r. Punkt odniesienia dla prowadzonych 

rozważań stanowiły wielkości liczbowe opisujące 
aktywność rolników w pozyskiwaniu płatności ob-
szarowych, a w szczególności jednolitej płatności 
obszarowej (JPO). 

 

Przestrzenne zróżnicowanie zainteresowania 
rolników realizacją PRŚ 

 
Prowadzenie gospodarstwa rolnego, a w szcze-

gólności rozwijanie jego działalności, wymaga 
współcześnie od rolnika nie tylko dużej pracowito-
ści i wiedzy na temat technologii produkcji, ale 
również rozległej wiedzy ekonomicznej [Prus 2010, 
s. 25], dobrej orientacji w rynku i coraz częściej 
umiejętności łączenia różnych instrumentów 
wsparcia finansowego oferowanego w ramach 
wspólnej polityki rolnej. Dlatego też coraz większe 
znaczenie odgrywają nowoczesne kanały przepły-
wu informacji oraz umiejętność współpracy z do-
radcą rolniczym [Brodziński 2008].  

Duże rozdrobnienie struktury agrarnej woje-
wództwa małopolskiego oraz zróżnicowanie przy-
datności przestrzeni do produkcji rolnej istotnie 
wpływają na aktywność rolników w pozyskiwaniu 
środków wspierających zachowanie działalności 
rolniczej na tym obszarze. Do płatności pozwala-
jących na poprawę wyników ekonomicznych dzia-
łalności rolniczej zaliczyć należy oprócz różnych 
komponentów płatności obszarowych również 
środki uzyskane w ramach wsparcia dla ONW i 
programów rolnośrodowiskowych (wykres 1). 

Ocena aktywności rolników województwa mało-
polskiego w aplikowaniu o środki wspierające za-
chowanie działalności rolniczej wykazała zdecydo-
wanie większe niż średnio w Polsce zaangażowanie 
w pozyskiwanie wsparcia produkcji zwierzęcej. Wy-
nika to zarówno z predestynowania tego obszaru do 
chowu i hodowli zwierząt trawożernych, ze względu 
na relatywnie duży udział trwałych użytków zielo-
nych w strukturze UR, jak również z przyjętych roz-
wiązań w zakresie wsparcia specjalnego do chowu 
krów i owiec, według których tylko zwierzęta znaj-
dujące się w siedzibie stada położonej 
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Wykres 1. Odsetek podmiotów aplikujących o wybrane instrumenty wsparcia wśród podmiotów aplikujących o 
JPO (2013 r.)* 

* obliczenia na podstawie liczby złożonych wniosków 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności ARiMR w 2014 r. (www.arimr.gov.pl) 

* lokalizacja powiatów poddanych analizie tabelarycznej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych 
przez DPiS ARiMR (28.02.2015) 

Mapa 1. Przeciętny udział podmiotów realizujących programy rol-
nośrodowiskowe wśród beneficjentów płatności obszarowych 
(2007-2013) 

 
 

 
w wyznaczonych województwach, w tym małopol-
skim, kwalifikowały się do wsparcia. 

Dlatego też, rolnicy aplikujący o wsparcie spe-
cjalne do chowu krów i do owiec stanowili odpo-
wiednio 27,2% oraz 58,2% ubiegających się o 
wsparcie w ramach tych instrumentów, podczas 
gdy ich udział wśród aplikujących o wsparcie JPO 
był znacznie niższy i wynosił 8,9%. Przeprowadzo-
ne analizy wykazały natomiast mniejsze zaintere-
sowanie rolników województwa mało-
polskiego realizacją programów rolno-
środowiskowych. O środki na to działa-
nie starało się zaledwie 5,0% gospo-
darstw aplikujących o JPO, podczas gdy 
w skali kraju odsetek ten był znacznie 
wyższy i wyniósł 9,4%. Jednocześnie tyl-
ko co dwudziesty podmiot aplikujący w 
2013 r. o wsparcie na realizację PRŚ miał 
swoją siedzibę na terenie badanego re-
gionu. Dominujące w województwie ma-
łopolskim mniejsze gospodarstwa, rza-
dziej korzystają ze wsparcia doradców, a 
koszty przygotowania dokumentacji, w 
tym planu rolnośrodowiskowego, mogą 
być niewspółmiernie wysokie w odniesie-
niu do uzyskiwanych korzyści. Duże 
zróżnicowanie warunków przyrodniczych 
i ekonomicznych w województwie mało-
polskim istotnie wpłynęło na aktywność 
rolników w realizacji programu rolnośro-
dowiskowego 2007-2013 (mapa 1). 

Szczegółowe analizy wykazały, iż w 
okresie 2007-2013 w pięciu gminach ża-
den z rolników nie zdecydował się na

 
 

 
realizację programu rolnośrodowiskowego. Były to 
gminy: Budzów i Sucha Beskidzka (powiat suski), 
Bukowno i Bolesław (powiat olkuski) oraz Mu-
charz (powiat wadowicki). Jednocześnie wśród 
jednostek terytorialnych o największej aktywności 
w pozyskiwaniu środków na realizację programów 
rolnośrodowiskowych dominowały gminy z powia-
tów gorlickiego, miechowskiego, limanowskiego i 
dąbrowskiego (mapa 1).  O  ile jednak w powiatach  
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Tabela 1. Liczba podmiotów realizujących poszczególne pakiety PRŚ w relacji do liczby beneficjentów JPO (2013) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych 
przez DPiS ARiMR (28.02.2015) 

Mapa 2. Zróżnicowanie wysokość płatności rolnośrodowiskowych 
w gminach województwa małopolskiego w okresie 2007-2013 

 
 

 
 
dąbrowskim i miechowskim aktywność rolników 
ukierunkowana była głównie na wdrażanie pakietu 
8: Ochrona gleb i wód oraz pakietu 1: Rolnictwo 

zrównoważone, to w powiatach gorlickim i lima-
nowskim największym zainteresowaniem cieszyły 
się pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne oraz pakiet 3: 
Ekstensywne trwałe użytki zielone (tabela 1). Do-
datkowo warto zauważyć relatywnie duże zainte-
resowanie w powiecie limanowskim realizacją pa-
kietu 6: Zachowanie zagrożonych zasobów gene-

tycznych roślin w rolnictwie, a w powiecie 
gorlickim pakietem 5: Ochrona zagrożo-
nych gatunków ptaków i siedlisk przyrod-

niczych na obszarach Natura 2000 oraz 
pakietem 7: Zachowanie zagrożonych za-

sobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. 
W całym województwie małopolskim zale-
dwie kilku rolników zdecydowało się na 
realizację pakietu 9: Strefy buforowe. 

Aktywność rolników w ubieganiu się o 
wsparcie dla realizacji programu rolnośro-
dowiskowego, dobór pakietów, jak również 
umiejętność ich łączenia miały istotny 
wpływ na wysokość środków, jakie trafiły z 
tego tytułu na wsparcie dochodów rolni-
czych. Na realizację pakietów 1 i 8 decydo-
wały się zdecydowanie częściej podmioty 
większe, prowadzące intensywną produk-
cję towarową, dzięki czemu przy niewiel-
kich zmianach w technologii produkcji 
mogły znacznie poprawić efektywność 
ekonomiczną prowadzonej działalności. 
Relatywnie większe wsparcie można było 
uzyskać za realizację pozostałych pakie-
tów, które były trudniejsze i mocniej inge-
rowały w wartość uzyskiwanej z jednostki 
powierzchni produkcji towarowej [Sroka 

 
 

 
 
i Wojewodzic, 2015]. Dlatego też w grupie gmin o 
najwyższej średniej kwocie wsparcia z tytułu reali-
zacji PRŚ w przeliczeniu na jeden ha UR objętych 
JPO znalazły się głównie jednostki z powiatów o 
mniej korzystnych warunkach do produkcji rolnej: 
gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i ta-
trzańskiego (mapa 2), dla których kwoty uzyski-
wanych płatności bardzo często decydowały o po-
zytywnym wyniku ekonomicznym prowadzonej 
działalności rolniczej. 

 

Wyszczególnienie 
(powiaty/województwo) 

Pakiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 

na 1000 beneficjentów JPO 

dąbrowski 24,6 23,2 14,7 3,6 0,0 6,0 1,2 58,2 

miechowski 47,6 3,6 3,1 0,2 0,3 1,9 2,2 81,7 

gorlicki  0,3 40,7 48,5 1,2 15,1 3,5 15,5 1,3 

limanowski 0,0 44,3 30,2 1,8 0,8 14,1 8,5 0,0 

suski 0,0 2,2 1,1 0,4 0,0 0,7 2,6 0,0 

małopolskie 7,2 14,9 12,4 2,1 2,8 3,7 6,0 14,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez DPiS ARiMR (28.02.2015) 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 5(90)/2016 

 

14 WiD 

dr inż. Tomasz Wojewodzic 
 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny 

Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa  
 

dr inż. Magdalena Jezowit-Jurek 
 

ARIMR, Biuro Powiatowe w Łańcucie 
 

dr inż. Paweł Zadrożny 
 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 

 
W latach 2007-2013 najwyższe kwoty na realizację 
programów rolnośrodowiskowych w przeliczeniu 
na 1 ha gruntów objętych płatnościami obszaro-
wymi uzyskali rolnicy z gmin:  
− Gorlice-miasto (2837 zł),  
− Uście Gorlickie (2777 zł),  
− Sękowa (2000 zł),  
− Jodłownik (1900 zł),  
− Krynica Zdrój (1864 zł),  
− Szczawnica (1786)  
− oraz Gródek nad Dunajcem (1655 zł).  
W tym okresie średnia wartość wskaźnika dla 
całego województwa kształtowała się na poziomie 
429 zł/ha gruntów objętych płatnościami JPO. 
 
 

Podsumowanie 

 
Umiejętność łączenia różnych form wsparcia 

środkami pomocowymi, takimi jak poszczególne 
komponenty płatności obszarowych i pakiety PRŚ 
oraz wsparcia dla ONW stanowi obecnie bardzo 
ważny element procesu zarządzania gospodar-
stwem rolnym, niejednokrotnie decydując o jego 
przetrwaniu. Szeroki wachlarz możliwości w tym 
zakresie dawały rozwiązania stosowane w latach 
2007-2013, których większość kontynuowana jest 
również obecnie.  

Przeprowadzone badania wykazały, że pro-
gramy rolnośrodowiskowe mogą istotnie popra-
wiać sytuację finansową rodzin rolniczych pro-
wadzących działalność zarówno na obszarze o 
korzystnych warunkach przyrodniczych (powiat 
miechowski), jak również w mniej sprzyjających 
warunkach Karpat Zachodnich. Odmiennie jed-
nak skomponowane powinny być w ich sytuacji 
koszyki realizowanych pakietów rolnośrodowi-
skowych.  

Prezentowane wyniki badań wyraźnie wskaza-
ły, że na obszarach o korzystniejszych warunkach 
przyrodniczych większe było zainteresowanie 
rolników realizacją pakietów umożliwiających 
prowadzenie produkcji towarowej na dużą skalę 
(1, 8), natomiast na obszarach górskich o rela-
tywnie większym rozdrobnieniu agrarnym czę-
ściej wybierane były pakiety bardziej pracochłon-
ne (2) lub sprzyjające ekstensyfikacji produkcji 
(3). W warunkach górskich większe znaczenie 
miało również wsparcie dla produkcji zwierzęcej.  

Jednocześnie potwierdzono, że w części gmin 
powiatów myślenickiego, suskiego i wadowickie-
go zaawansowanie procesów dezagraryzacji jest 
na tyle duże, iż nawet zainteresowanie eksten-
sywnymi pakietami PRŚ było niewielkie. 
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Popularity of Agri-Environmental Programs 

among Farmers of Malopolska Province 
 

Summary: The paper presents the results of the analysis of a 
spatial differentiation activity of farmers of Malopolska prov-
ince in the implementation of agri-environment scheme in 
2007-2013. The test results clearly showed that the farmers of 
sub-regions with favorable natural conditions were more in-
terest in the realization of packages connected with the com-
modity production on a large scale (packages: 1 and 8). In 
mountains areas, with relatively greater agrarian fragmenta-
tion, often were selected packages more laborious (package 2) 
or conducive to extensive production (package 3). The analysis 
confirmed that the agri-environmental programs can improve 
the financial situation of farmers carrying on their activities 
both in the areas with favorable natural conditions (Miechow 
county), as well as less favorable conditions of the Western 
Carpathians, but under condition of providing a different 
compose the baskets of their agri-environmental packages. 
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W trosce o tożsamość polskiej wsi  

- wprowadzenie do dyskusji 
 
 
 

 
Analiza sytuacji społeczno-politycznej i gospodar-
czej polskiej wsi nasuwa wiele refleksji skłaniają-
cych do podjęcia na ten temat szerszej debaty, 
która powinna być przeprowadzona przez gre-
mium profesjonalistów, znających problematykę 
nie tylko rolnictwa, ale w ogóle polskiej wsi, a 
szczególnie przez tych, którzy znają, czują i mają 
w sercu polską wieś.  

Z reguły każda debata winna mieć charakter 
publiczny i tak to się na ogół dzieje, ale tematyka 
związana z przemianami zachodzącymi na polskiej 
wsi ma charakter szczególny, a nawet specyficzny i 
stąd zapewne trudny. Z tego też powodu zarówno 
dyskutanci, jak też czytelnicy czy respondenci bio-
rący udział w takiej debacie powinni brać pod 
uwagę wiele zagadnień, opartych zarówno na wie-
dzy na temat szeroko rozumianej struktury agrar-
nej, w tym jej uwarunkowań i następstw, jak i na 
charakterze społeczności wiejskiej. Wiedza ta bar-
dzo się różni między tymi, którzy na wsi się uro-
dzili, przeżyli różne okresy przemian, zgłębili wie-
dzę w zakresie różnych dyscyplin naukowych 
(związanych z szeroko pojętym rolnictwem i jego 
gałęziami produkcji), a tymi, którzy na wsi miesz-
kają, ale wykonują różne nierolnicze zawody. 
Mieszkające na wsi osoby stanowią grupę o zróż-
nicowanym wykształceniu, tradycji i kulturze, a 
także reprezentują swoim stylem życia bardzo 
ważne wartości określane mianem dziedzictwa 
kulturowego polskiej wsi. Debatę taką powinni 
zatem prowadzić specjaliści, którzy znają rolnic-
two z obszaru nauki, jak też z życia na co dzień na 
wsi w jej złożonej tkance społeczno-ekonomicznej 
i kulturowej. Nie uzurpując sobie przywileju do 
wyłączności w dyskusji na te tematy, pragniemy 
podkreślić te różnice wynikające z odmiennych 
spojrzeń na polską wieś i jej społeczność.  

Wieś postrzegamy jako szeroko rozumiany 
podmiot życia społecznego, który ciągle podlegał i 
podlega przemianom o charakterze społecznym i 
gospodarczym, zwykle w interakcji do przemian 
politycznych, i często nie wie, jakie w tych kwe-
stiach zająć stanowisko. Właśnie to zagadnienie 

stanowi w naszym przekonaniu zasadniczy pro-
blem, mówiący o potrzebie podjęcia dyskusji nad 
rolą mieszkańców wsi, którzy bardziej niż inne 
grupy społeczne kierowali się w swoim postępo-
waniu poczuciem sprawiedliwości społecznej, 
szczerości i otwartości, zarówno w wypowiedziach 
i sądach, jak też w codziennym działaniu, co nie-
jednokrotnie nie przysparzało im sukcesów, nie 
przynosiło satysfakcji, a raczej powodowało wiele 
problemów. To właśnie „mocne słowa” i „twarde 
stanowiska” były atrybutami polskiego chłopa, 
który miał swój honor, ale też oczekiwał należnej 
mu sprawiedliwości i miejsca w społecznej hierar-
chii. W tym zakresie zachodzą pytania, czy zawsze 
mu się to opłacało, a także czy zawsze doznawał 
sprawiedliwości w ocenie przez całe społeczeń-
stwo. I tu nasuwa się odpowiedź, że zazwyczaj nie, 
i dlatego też te kwestie pragniemy odnieść także 
do współczesnej rzeczywistości, aby dokonania 
polskich chłopów nie poszły w zapomnienie.  

 Niejako wprowadzając czytelników w pro-
blem, należy zaznaczyć, że polscy chłopi odgrywali 
istotną rolę w historycznym procesie kształtowa-
nia tożsamości narodowej, biorąc udział w licz-
nych inicjatywach zbiorowych i zrywach o charak-
terze narodowo-wyzwoleńczym. Podejmowali też 
heroiczne działania w okresie I i II wojny świato-
wej, co podkreślane jest w wielu opracowaniach 
historycznych. W warunkach pokoju po pewnym 
czasie przechodzili jednak do stabilności i nowej 
rzeczywistości, odnotowując swe działania jedynie 
jako przejścia życiowe i udręki, które miały miej-
sce w przeszłości. W tym zakresie także dostrzega 
się różnice w ocenach społecznych, tj. częstą glo-
ryfikacją innych grup społecznych w obrębie tych 
samych działań i umniejszanie ocen w stosunku 
do roli, jaką w nich odgrywało polskie chłopstwo.  

W ostatnim okresie pojawia się mnóstwo róż-
nego rodzaju publikacji dotyczących kwestii życia 
publicznego, w których podnoszone są sprawy 
polskiej wsi i zaangażowania społecznego ludzi 
wywodzących się ze środowisk wiejskich. Tylko z 
ostatnich dni przytoczyć można tytuły kilku arty-
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kułów, które ukazały się na łamach różnych cza-
sopism, ale niekoniecznie tych, które trafiają do 
szerszej publiczności. Przykładem niech będą 
tytuły zamieszczone na łamach „Zielonego 
Sztandaru” nr 41 (5-11 października 2016 r.), w 
których poruszane są bardzo istotne kwestie 
związane z rolą, jaką odegrali polscy chłopi na 
przestrzeni dziejów, i traktujące o tym, że o tej 
roli należy ciągle pamiętać. Można to osiągnąć 
między innymi poprzez systematyczne porusza-
nie tych kwestii w publikacjach, na konferencjach 
i seminariach. W tym też duchu znajdujemy w 
kilku artykułach w „Zielonym Sztandarze” odnie-
sienie się do jubileuszu 76. rocznicy powołania 
Batalionów Chłopskich. Obrazuje to krótki, co 
prawda, artykuł, ale o bardzo wymownym tytule 
„Bataliony Chłopskie to nasze dziedzictwo”. Zna-
czący jest też artykuł mówiący o roli chłopów na 
przestrzeni dziejów pt. „Chłopskie wojsko – fe-
nomen w skali europejskiej”, podobnie jak inne, 
np. „W służbie dla Polski”, „Portrety żołnierzy 
Batalionów Chłopskich”, „Sukcesy militarne Bata-
lionów Chłopskich” czy „Ludowy związek kobiet 
na linii frontu”. To bardzo dobrze, że ta tematyka 
poruszana jest pod dającymi do myślenia tytuła-
mi, zmierzając do uchronienia od zapomnienia te 
heroiczne i często zapomniane działania ludności 
wiejskiej, która odegrała bardzo istotną rolę w 
dramatycznych dla kraju okresach historii. 

Mijają lata, zmienia się struktura polskiej wsi, 
w naturalny sposób odchodzą pokolenia, ale kar-
ty historii, na których zapisały się dokonania pol-
skich chłopów, nie mogą pójść w zapomnienie. W 
tym kontekście nasuwa się wiele pytań, wśród 
których najistotniejsze jest jedno: Kto obecnie 
winien zająć się tymi zagadnieniami. Nie chodzi 
tu tylko o zapis historycznych dokonań, ale 
głównie o to, aby te działania były ciągle przypo-
minane i ożywiane wśród młodego pokolenia 
mieszkańców wsi i dążyły do tego, aby to właśnie 
ono było dumne ze swoich przodków. Inna kwe-
stia dotyczy powszechności informacji z tego za-
kresu oraz przedstawiania jej szeroko i w różno-
rodnej formie w przestrzeni społecznej. Uznanie 
należy się tym, którzy na łamach prasy ludowej 
poruszyli zagadnienia z tego zakresu, ale należy 
podkreślić, że wszystkie one zasługują na znacz-
nie szerszą formę popularyzacji poprzez organi-
zowanie prelekcji, konferencji, seminariów czy 
wykładów i przedstawiania na forum publicznym. 
Jest oczywiste również, że wiedza z tego zakresu 
powinna być wprowadzana do programów edu-
kacyjnych w polskich szkołach, jeśli nie przed-
miotowo, to w ramach szczegółowych progra-
mów i fakultetów. Jest to z pewnością możliwe w 
ramach wiedzy o kulturze regionalnej i dziedzic-
twie narodowym obszarów wiejskich, co przy do-
brej woli i chęci utrwalania tej pamięci można 

osiągać. Należy dostrzegać i cenić istotę tych 
działań, zmierzających do utrwalenia tożsamości 
polskiej wsi i jej mieszkańców.  

Jesteśmy głęboko przekonani, że przywoływa-
ne kwestie są bardzo istotne i zasługują na po-
ważną dyskusję, zmierzającą równocześnie do 
ożywienia szeroko rozumianej aktywności spo-
łeczności wiejskiej, nie tylko na płaszczyźnie dys-
kusji nad przemianami gospodarczymi, ale rów-
nież nad potrzebą zachowania w pamięci doko-
nań polskich chłopów. Istotne jest w tym wzglę-
dzie bardziej szczegółowe, a nawet imienne od-
danie honoru i czci osobom ze środowisk wiej-
skich, które na przestrzeni dziejów odegrały wio-
dącą rolę w życiu społecznym i historii naszego 
kraju, a których osiągnięcia są zbyt słabo znane. 
Ich działalność przecież stanowi o bogactwie kul-
turowym polskiej wsi, która na tej drodze winna 
utrwalać swoją tożsamość wiejską, regionalną i 
ludową.  

To właśnie ludność wsi jest tym podmiotem, 
który wymaga w chwili obecnej poświęcenia mu 
szerszej dyskusji, w celu wyjaśnienia i zdefinio-
wania, być może, jego nowego znaczenia. Należy 
bowiem wyraźnie ustalić, co znaczy określenie 
„ludowa”. Czy tylko chłopska, wiejska? Określe-
nie to ma przecież o wiele szersze znaczenie, 
gdyż wszyscy jesteśmy ludźmi, czyli w swej masie 
ludem, a lud to cała społeczność: i wiejska, i 
miejska. Od zarania dziejów przecież takie było 
rozumienie tego pojęcia, o czym świadczyć może 
określenie „lud boży”. W Polsce powszechnie 
przyjęte określenie „ludowy” odnosi się tylko do 
społeczności wiejskiej, a nie do całej populacji, w 
której dawniej chłopi, a obecnie społeczność rol-
nicza i nierolnicza zamieszkująca obszary wiej-
skie stanowi w dalszym ciągu dominującą grupę 
społeczną o wyróżniającym ją mocnym, patrio-
tycznym fundamencie. Może właśnie stąd przyję-
ło się określenie, że ludowe to znaczy wiejskie, a 
to przecież znacznie szersze pojęcie.  

W tym względzie zachodzi też pewien problem 
w tłumaczeniu nazw stowarzyszeń czy organiza-
cji, w których słowo „ludowy” jest używane, gdyż 
w innych językach odwołuje się ono ściśle do ob-
szaru społeczności wiejskiej. Odnosi się je też do 
nazw partii czy stowarzyszeń chłopskich, okre-
ślanych w różnych krajach mianem zielonych, 
farmerskich, chłopskich czy wprost – wiejskich, a 
te określenia nie są tożsame ze znaczeniem słowa 
„ludowe”. W związku z tym okazuje się, że za-
gadnienie to jest polemiczne i wypadałoby zająć 
się nim szerzej, również w gronie językoznawców 
i polonistów, którzy włączą się w być może nową 
interpretację znaczenia tego słowa.  

Można sądzić, że te trudności definicyjne w 
pewnym stopniu zaczynają być rozumiane przez 
młode pokolenie, a jednym z argumentów może 
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być od niedawna funkcjonujące stowarzyszenie 
pod nazwą „Forum Młodych Ludowców”. Przy-
glądając się bliżej tym młodym ludziom, wystę-
pującym w przestrzeni publicznej, można sądzić, 
że oni jako pierwsi w obecnych czasach dają 
świadectwo o szerszym znaczeniu słowa „ludo-
wy”. Przecież to oni w większości tworzą nowe 
intelektualne elity, z głębokim poszanowaniem 
tradycji i poczuciem patriotyzmu, we właściwym 
rozumieniu tych słów. Często mają korzenie wiej-
skie w pierwszym pokoleniu, ale także w dwóch 
lub trzech pokoleniach wstecz. Bywa, że mają 
pochodzenie robotnicze czy inteligenckie, ale 
przyznają się do ludowości. Istotą i największą 
wartością ich działania jest wspólna troska o war-
tości humanitarne, narodowe i o społeczną spra-
wiedliwość. Młodzi ludowcy dość często prze-
grywają, przynajmniej formalnie, w dyskusjach z 
innymi organizacjami, ale jeśli nawet obecnie tak 
jest, to chwała im za to, że w imię społecznej 
sprawiedliwości jednoczą się i podejmują działa-
nia na forum publicznym. Sądzimy, że takich 
działań winno być znacznie więcej, a wówczas 
wieś polska i zamieszkujący ją ludzie mogą odzy-
skać swoją wartość i tożsamość oraz znaleźć swo-
je godne miejsce na równi z innymi grupami spo-
łecznymi. To bardzo ważne w obecnym czasie, 
gdyż tradycyjnie rozumiana społeczność wiejska 
zaczyna powoli znikać z publicznej przestrzeni, 
bowiem sama nie jest zbyt liczna i ma niewielkie 
przedstawicielstwo np. w mediach. Ci, którzy 
twierdzą, że otaczają ją troską, zabiegają głównie 
o pozyskanie jej poparcia w swojej działalności 
politycznej.  

Wracając do dokonań polskich chłopów na 
przestrzeni czasów, należy podkreślić rolę, jaką 
odegrali również w okresie powojennym, kiedy 
to, ze względu na geopolityczne ukształtowanie 
Polski, zmierzano do degradacji tej grupy spo-
łecznej. To przecież oni odbudowywali zrujno-
wane rolnictwo, odtwarzali pogłowie zwierząt, a 
co najważniejsze - obronili polskie rolnictwo 
przed kolektywizacją, stawiając czoło komuni-
stycznym zamysłom. Trzeba też podkreślić, że 
Polska była w tym zakresie jedynym wyjątkiem 
wśród krajów pozostających pod panowaniem 
systemu socjalistycznego. Chłopi ponosili z tego 
tytułu znaczne ofiary w postaci licznych represji, 
marginalizowania w życiu społecznym, ale też i w 
gospodarczym, doznawali różnych szykan i 
utrudnień w wielu obszarach życia. Poddawani 
byli obciążeniom materialnym w formie obo-
wiązkowych dostaw, wysokich podatków, braku 
dostępności do opieki społecznej, świadczeń me-
dycznych, a nawet edukacji na poziomie wyż-
szym. Na drodze głównego nurtu rozwoju rolnic-
twa, tj. państwowego i spółdzielczego, gnębiono 
posiadających małe indywidualne gospodarstwa 

chłopów i niszczono pokoleniowe dziedzictwo, 
jaki stanowiła dla nich rodzinna ziemia. Zagad-
nienia te były szeroko opisywane przez history-
ków, politologów, ale głównie w aspekcie nauko-
wym i często potwierdzane przez analizy staty-
styczne. Zachodzi natomiast istotne w tym 
względzie pytanie: Kto z tych chlubnych działań 
na przestrzeni czasów, także już wolnej Polski, 
wyciągnął jakiekolwiek wnioski? Kto docenił 
przez okres ostatniego 70-lecia rolę tej najlicz-
niejszej w Polsce grupy społecznej? Który rząd, 
poza walczącymi w tych kwestiach ludowymi 
ugrupowaniami parlamentarnymi, dał jakąkol-
wiek satysfakcję tej grupie społecznej za jej dzie-
jowe dokonania? Te i inne pytania stanowią dla 
nas wyzwanie, aby przywoływane kwestie poru-
szyć i podnieść do odpowiedniej rangi, a także 
zmierzać do osiągnięcia obiektywnej oceny i spo-
łecznej sprawiedliwości, a nie tylko pozwalać na 
wykorzystywanie okoliczności rocznicowych w 
celu pokazania rzekomej troski o tę grupę społe-
czeństwa i przypominanie sobie o niej w burzli-
wych okresach wyborczych, co jest dalekie od 
rzetelnej i uczciwej troski o społeczność wiejską. 

Stanowiąc gremium specjalistów z obszaru na-
uk rolniczych i społecznych, którzy wywodzą się 
z wiejskich środowisk, pragniemy te kwestie 
podnieść na forum publicznym i nadać odpo-
wiednią rangę dokonaniom polskich rolników w 
przeszłości. Nie chodzi tylko o historyczną spra-
wiedliwość, ale przede wszystkim o potraktowa-
nie tej grupy społecznej w kategorii zasług za-
równo dla I, jak i II oraz III RP. Podnosimy po-
trzebę dania jej satysfakcji egzystencjonalnej w 
przestrzeni publicznej na równi z innymi grupa-
mi społecznymi, a nie tylko poddawać krytyce 
tych, którzy na przestrzeni ponad 100 lat o tę 
sprawiedliwość zabiegają. Pragniemy te kwestie 
podkreślić z całą stanowczością, gdyż obserwo-
wana obecnie sytuacja zaczyna nas w tym wzglę-
dzie mocno niepokoić, zwłaszcza w aspekcie 
kondycji ekonomicznej społeczności wiejskiej. 
Starsze pokolenia odchodzą, a z nimi również i 
pamięć o wydarzeniach o charakterze historycz-
nym. Pokolenia młode wyrastają na innym już 
gruncie materialnym i kulturowym i nie zacho-
wują często ciągłości z działaniami poprzednich 
pokoleń, a bywa, że nie mają z nimi łączności z 
powodu braku podstawowej wiedzy historycznej.  

Powodem rosnącego niepokoju jest też obecna 
polityka w odniesieniu do zachodzących na pol-
skiej wsi przemian, która koncentruje się głównie 
na zagadnieniach o charakterze gospodarczym, 
nie uwzględniając specyfiki społeczności wiej-
skiej, do niedawna zwanej polskimi chłopami. Ta 
raczej słabiej wykształcona grupa społeczna pró-
buje się odnaleźć wśród politycznych manipulacji 
i obietnic polityków w zakresie prawdziwej czy 
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pozorowanej troski o polską wieś i polskich chło-
pów. Staje się to też powodem „rozdarcia” spo-
łeczności wiejskiej, która od początku zachodzą-
cych przemian stanowi „grupę przetargową”, 
wprowadzaną często w klimat zamętu informacji 
i społecznych zawirowań, i w ten sposób gubi się 
i zapewne także częściowo zatraca swoją wiejską, 
rolniczą tożsamość. Właśnie o tę tożsamość cho-
dzi, gdyż jeśli utraci ją polski rolnik, to kim bę-
dzie jego syn, czy jego następca, zwłaszcza ten 
słabiej wykształcony, często pozostający na wsi. 
Będzie sfrustrowany, zniechęcony, rozżalony i 
powie, a właściwie już mówi, że wszyscy obiecują, 
wszyscy mówią, że otaczają troską, ale dzieje się 
to tylko werbalnie i w efekcie ta grupa, i związane 
z nią wartości znikają z życia społecznego. To 
zwłaszcza młodzi mieszkańcy wsi często stawiają 
sobie pytania: Dokąd zatem idziemy? Jakie są na-
sze perspektywy? Kto się liczy z naszym głosem? 
Kto się liczy z dokonaniami naszych przodków?  

Na takim właśnie gruncie rodzi się rozgory-
czenie i obserwuje się niechęć do angażowania 
się w życie społeczne. Powodem tego jest kom-
pletna dezorientacja, ale i inercja mieszkańców 
wsi, uwidaczniająca się w kampaniach wybor-
czych, co można uzasadnić w oparciu o dane sta-
tystyczne na przestrzeni całego okresu przemian 
społeczno-politycznych. Są to fakty świadczące o 
dezorientacji społeczności polskich wsi, które 
dają wiarę kuszącym, populistycznym i niereal-
nym czy złudnym obietnicom. Jednak ta nowa 
metodologia manipulacji jest zwykle skuteczna, 
gdyż, jak pokazuje życie, satysfakcję i dobre wy-
niki wyborcze osiąga ten, który więcej obiecuje. 
W efekcie takich działań na margines życia spo-
łecznego wsi schodzą trwałe i sprawdzone przez 
lata organizacje polityczne otaczające prawdziwą 
i zweryfikowaną przez działania troską o polskich 
chłopów i rolników na przestrzeni ich pokole-
niowej egzystencji, tj. od wyzwolenia spod pańsz-
czyzny począwszy, aż do chwili obecnej. To one 
walczyły o przyznanie polskim rolnikom praw 
społecznych i ich rozszerzanie w zakresie ochro-
ny zdrowia, rent, emerytur itp. To one zabiegały 
o równość podmiotów w nowych strukturach in-
tegracji z Unią Europejską. Jednak obietnice i po-
lityczne zabiegi pokazały, że sukces ma wielu oj-
ców, którzy podkreślają, że to właśnie ci „nowi 
patroni” zaczynają być mecenasami polskich rol-
ników niewiele o nich wiedząc.  

Przemiany w zakresie struktury agrarnej za-
chodzące w Polsce miały miejsce także, jakkol-
wiek o wiele lat wcześniej, w większości państw 
europejskich. Zmiany te zachodziły we Francji, 
Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, jed-
nakże następowały one na zupełnie innych zasa-
dach. Tam dawni rolnicy (obecnie producenci 
rolni) zostali dalej grupą społeczną zamieszkują-

cą obszary wiejskie, która jest otaczana specjalną 
troską, nie wybiórczo, ale w całej rolniczej popu-
lacji. Warto w tym zakresie przytoczyć wypo-
wiedź byłego wieloletniego ministra rolnictwa 
Styrii – dr Schallera, który w klimacie Ruchu So-
lidarnościowego w Polsce poświęcił wraz z żoną 
wiele czasu i dołożył licznych starań w zakresie 
właściwego zrozumienia dokonujących się w Pol-
sce przemian. W toku jednej z dyskusji nad ro-
dzącymi się przemianami agrarnymi powiedział, 
że w Parlamencie Austrii jest niewielu przedsta-
wicieli „Partii Ludowej” o nastawieniu zielonym 
(określenie ogólnie mówiące o reprezentacji rol-
ników), ale w sprawach dotyczących dyskusji nad 
rolnictwem ich wypowiedzi i opinie są autoryta-
tywne i tylko ich zdanie się liczy, a Parlament 
obdarza ich swoim wotum zaufania, dzięki czemu 
system funkcjonuje prawidłowo. Zupełnie inaczej 
jest u nas! U nas przecież wszyscy znają się na 
rolnictwie, zdrowiu, leśnictwie, ochronie środo-
wiska, przekształceniach społecznych itp. Jest 
oczywiste, że jeśli ktoś zna się na wszystkim, to 
znaczy, że nie zna się na niczym. I tu jest pro-
blem, który możemy publicznie określić jako zbyt 
daleko posunięte działania demokratyczne. Wy-
daje się, że nie ma to nic wspólnego z demokra-
cją, a stanowi praktyczne przeciąganie na swoją 
stronę każdej zdezorientowanej grupy społecznej 
przez osoby, które wiele obiecują, a którym spo-
łeczeństwo daje wiarę i samo pada ofiarą swojej 
niewiedzy i naiwności. Wiara powinna być bo-
wiem świadoma, oparta na racjonalnych prze-
słankach, a nie na złudach. Źle zatem robi ten, 
kto manipuluje niewiedzą jednego, wykorzystując 
ją dla osiągania własnych aspiracji. 

 Aby nie być posądzonymi o stronnicze dzia-
łania, z radością podkreślamy zachodzące prze-
miany ekonomiczne w zakresie wielu gałęzi życia 
gospodarczego obszarów wiejskich. Widoczne 
osiągnięcia to większe i zmodernizowane gospo-
darstwa rolne, grupy producenckie w zakresie 
sadownictwa, mleczarstwa czy innych kierunków 
produkcji rolniczej, świadczące o przeobraże-
niach idących w dobrym kierunku. Medialne in-
formacje, m. in. w programach TVP2 „Agrowizja”, 
podkreślają te działania PROW, których prawi-
dłowe wykorzystanie doprowadziło do sukcesów, 
jakie osiągają obecnie producenci w wielu obsza-
rach produkcji rolniczej. Zwracamy tu uwagę, że 
przemiany strukturalne w rolnictwie nie następu-
ją rewolucyjnie, ale mają charakter długofalowy. 
W tym czasie następują zmiany pokoleń, o czym 
nie można zapominać. Właśnie w trosce o te po-
kolenia zmierzamy do podjęcia debaty na temat 
przemian strukturalnych polskiej wsi dotyczą-
cych różnych części geograficznych Polski, o sil-
nie zróżnicowanej strukturze obszarowej i zróż-
nicowanych problemach, oraz na temat różnych 
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możliwości racjonalnych przemian w tym zakre-
sie.  

W wielu kwestiach zmierza się do uporządko-
wania istniejącego stanu rzeczy, podkreślając 
szanse niejako wszystkich, zarówno tych, którzy 
mogą rozwijać produkcję wielkotowarową, zrze-
szając się w grupy producenckie, jak też tych, 
którzy mieszkają na terenach, gdzie produkcja 
rolnicza ma charakter ekstensywny, niskonakła-
dowy, a stąd i mało dochodowy. Dla tej grupy 
również poszukuje się rozwiązań w formie świad-
czenia usług, zwłaszcza w otoczeniu rolnictwa, w 
tym wiązanych z turystyką (agroturystyka, ekotu-
rystyka, turystyka zielona), w zakresie, handlu, 
rzemiosła, usług itp. Wszystkie te działania nale-
ży uznać za cenne, a kierunki przeobrażeń za ko-
nieczne ze względu na wzmacnianie pozycji Pol-
ski w zglobalizowanej Europie i na świecie. Nie-
pokój nasz dotyczy jednak nie sfery materialnej, a 
sfery ludzkiej, mówiącej o wartości społecznej 
rolnika-producenta, liczeniu się z jego zdaniem w 
kwestiach zasadniczych, jak też braniu pod uwa-
gę zdania reprezentantów tych grup społecznych. 
Rzeczywistość pokazuje niestety, że wszyscy poli-
tycy chcą tę grupę reprezentować. Jeśli „złoto-
usty” górnik czy hutnik mówi, jak bliska jest mu 
polska wieś, jak będzie walczył o jej dobro, to tak 
jakby rolnik chciał uzdrawiać sytuację w polskim 
górnictwie i hutnictwie. W tym właśnie wzglę-
dzie zachodzi sprzeczność między rzeczywistą 
wiedzą a intencją zmierzającą do osiągnięcia ce-
lu, którym jest satysfakcja polityczna i uzyskanie 
poparcia tej grupy społecznej, jaką są mieszkańcy 
wsi. Nie zmierzamy do atakowania kogokolwiek, 
kto takie działania prowadzi, ale staramy się 
upodmiotowić mieszkańców wsi, tj. rolników, 
producentów, społeczność wiejską ze starszego 
pokolenia, jak też z pokolenia nowego, które 
winno mieć własną świadomość i w ten sposób 
wzmacniać swą tożsamość i godność. Na szczę-
ście działają jeszcze samorządy, które otaczają 
mieszkańców wsi swoją troską w stopniu, w jakim 
to jest możliwe, na ich miarę, ale to nie stanowi 
rozwiązania problemu, który wymaga głębszej 
analizy i bardziej wnikliwego zaangażowania się 
w odbudowę świadomości społecznej mieszkań-
ców wsi. 

Niepokój budzą też i inne zjawiska zachodzące 
w ostatnim okresie, a zaliczane do tzw. „dobrych 
zmian”, które z pewnością rolnikom na dobre nie 
wyjdą i z całą pewnością nie pomogą im uzyskać 
ich właściwej pozycji społecznej. Przykładem 
niech będzie publikacja zamieszczona na łamach 
„Sztandaru Młodych” nr 14 (październik 2016) pt. 
„PSL do PiS: Nie podnoście wieku emerytalnego 
rolnikom”, informująca o właściwie zakończo-
nych już działaniach zmierzających do wydłuże-
nia wieku emerytalnego rolnikom. To tylko jeden 

z przykładów działania tzw. dobrej zmiany w sto-
sunku do tej grupy społecznej, ale trzeba zazna-
czyć, że w dalszej perspektywie planowane są 
dalsze ograniczenia świadczeń na jej rzecz, jak 
też obciążenia związane z funkcjonowaniem go-
spodarstwa.  

Nie zamierzamy demonizować podejmowa-
nych przez rządzących działań, jednakże uważa-
my za swoją powinność zwrócenie uwagi na nie-
bezpieczeństwa, które z takiej polityki wynikają, 
a które nie tylko nie uwzględniają zasług polskich 
rolników-chłopów, ale w dalszym ciągu nie widzą 
również ich roli w samostanowieniu, a to jest 
sprzeczne z istotą demokracji, która jest na 
ustach wszystkich polityków.  

Dążymy do tego, aby nasz apel wyzwolił ducha 
działania w kierunku obrony tożsamości polskiej 
wsi i jej mieszkańców, angażując do tych przed-
sięwzięć szersze grono specjalistów z zakresu 
rożnych obszarów życia społeczno-
gospodarczego i kulturowego obszarów wiej-
skich. 
 

Concerned for Identity of the Polish Countryside 
 

Summary: In the end of twentieth century, in Poland, took 
place the changes in the agrarian, economic and social struc-
ture and the changes last until now. The results of numerous 
transformations tend us to analyse these processes. 
While the economic situation and structural changes taking 
place in rural areas are the subjects of numerous studies, and 
the results of studies indicate the positive effects of these 
changes, on the other hand the social structure and the re-
gional culture remain outside the deep survey. This situation 
raises a concern, especially for scientific circles linked to the 
rural areas and agriculture. 
The cultural heritage of rural areas belongs to the oldest types 
of culture. For this reason, very important is a concern for the 
preservation of cultural heritage, which represents the 
achievements of many generations and in fact the identity of 
Polish countryside. 
The opinion on the development of selected issues of cultural 
heritage and identity of the Polish countryside presented in 
this paper, are an invitation to a wider and deeper discussion 
in this regard. 
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Owoce tropikalne Azji Południowo-Wschodniej  

w kulturze lokalnej i lecznictwie 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
W minionych czasach, w procesie historycznego 
rozwoju ludzkości zapewne wszystkie znane ga-
tunki roślin zostały w jakimś stopniu rozpoznane 
pod względem ich ewentualnej użyteczności. Na 
tej podstawie wyróżniono rośliny nadające się 
przede wszystkim do spożycia przez człowieka, ale 
także spełniające funkcje np. w medycynie ludo-
wej, barwierskie, używane do wyrobu odzieży, w 
celach budowlanych, jako opał lub służące za de-
korację. Owoce z punktu widzenia morfologii ro-
ślin, to organy charakterystyczne wyłącznie dla 
okrytozalążkowych, w których zawarte są nasiona. 
Typowy owoc powstaje z zalążni słupka i składa 
się ze zrośniętej ściany zalążni oraz nasion. Owoce 
posiadają bardzo różnorodną budowę morfolo-
giczną i dzieli się je na różne typy. W zależności 
od tego czy owoc powstaje z jednej czy z wielu 
zalążni, z jednego kwiatu czy też z całego kwiato-
stanu, wyróżnia się owoce pojedyncze, zbiorowe i 
owocostany. Owoce jako część składowa roślin, są 
jednym z najbardziej cenionych produktów, do-
starczających wielu znakomitych składników żyw-
nościowych, leczniczych czy kosmetycznych. Ich 
wyjątkowość każdorazowo wynika ze składu che-
micznego: zawartości witamin, cukrów, białka, 
tłuszczy oraz błonnika i związków mineralnych. 
Jednak głównym składnikiem wszystkich owoców 
jest woda, która stanowi 79–87%, a pozostałe to: 
pektyny, kwasy organiczne, związki azotowe, sub-
stancje mineralne, barwniki oraz substancje lotne. 

Azja Południowo -Wschodnia to nazwa regionu 
obejmującego: Półwysep Indochiński i Archipelag 
Malajski wraz z Filipinami. Zaliczane są tutaj na-
stępujące państwa: Birma, Tajlandia, Kambodża, 
Laos, Wietnam, Malezja, Singapur, Indonezja, Ti-
mor Wschodni, Brunei oraz Filipiny. Warunki 
klimatyczne tego rejonu Azji charakteryzują się 
praktycznie stałą temperaturą roczną i bardzo wy-
sokimi opadami, co sprzyja całorocznej uprawie 
wielu różnych owoców i warzyw. Na targach będą-
cych elementem bardzo rozpowszechnionego tam 
handlu ulicznego, można spotkać wiele 

 
 
 
 

oryginalnych i ciekawych owoców, charakteryzu-
jących się bądź to dużymi rozmiarami, lub też fan-
tazyjnymi kształtami, kolorami i intensywnymi 
zapachami. Posiadają one wiele różnych zastoso-
wań dla lokalnej ludności, używane są przede 
wszystkim w sztuce kulinarnej i do leczenia róż-
nych dolegliwości. Stanowią także atrakcję dla 
przyjezdnych z innych kontynentów, przez co są 
jedyną w swoim rodzaju naturalną spuścizną przy-
rodniczą, a nawet kulturalną dla danego regionu.  
 

Najczęściej spotykane owoce na targach ulicz-
nych Azji Południowo-Wschodniej 

 
 Oprócz łatwych do rozpoznania przez każde-

go owoców takich jak banan, papaja czy mango, w 
handlu ulicznym spotkać można bardzo wiele 
mniej znanych gatunków, w tym takich które po-
chodzą z innych kontynentów, ale z powodzeniem 
uprawiane są także w tym regionie, a nawet są z 
nim kojarzone. Tu przedstawione zostały owoce 
najczęściej spotykane w handlu ulicznym tego re-
jonu (tab. 1). Gatunki te należą do różnych rodzin 
botanicznych, reprezentują odmienne formy ży-
ciowe oraz posiadają różne typy owoców. Znalazły 
także pewne, często różniące się od siebie, zasto-
sowanie w kuchni jak również w celach leczni-
czych. 

 
Chlebowiec różnolistny (Artocarpus hete-

rophyllus Lam.) to drzewo dorastające do 25 me-
trów wysokości, należące do rodziny morwowa-
tych (Moraceae). Pochodzi z Indii, gdzie uprawia-
ny jest od 3 tysięcy lat, ale obecnie hodowany jest 
także w całej Azji Południowo-Wschodniej. Wy-
wodząca się z języka południowoindyjskiego na-
zwa owocu, przeszła do języka portugalskiego jako 
jaca, a w języku angielskim zmieniona została na 
jackfruit. Jego owoce są największymi mięsistymi 
owocami świata, osiągają do 90 cm długości i 30 
kg wagi, a zabarwione na żółto wnętrze jest po-
dzielone na segmenty wielkości cząstek pomarań-
czy. Owoce te mają istotne zastosowanie w kuchni 
tego rejonu, są jadalne zarówno na surowo, 
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Tabela 1. Owoce spotykane na targowiskach w rejonie Azji Południowo-Wschodniej 
 
 

 
 
jak i po ugotowaniu. Ciekawe są niedojrzałe owoce 
drzewa bochenkowego, które po ugotowaniu mają 
smak do złudzenia przypominający mięso kurcza-
ka, toteż często używa się ich jako substytutu mię-
sa. Jadalne są też gotowane nasiona, serwowane 
np. na Jawie jako delikates. 

Pokrewnym gatunkiem jest chlebowiec właści-
wy (Artocarpus communis Forst.), posiadający po-
dobne owoce do Artocarpus heterophyllus, jednak 
znacznie mniejsze, o masie osiągającej około 5 kg. 
Jest to drzewo do 15 metrów wysokości, pochodzące 
prawdopodobnie z Moluków i Nowej Gwinei. Jed-
nak obecnie jest także szeroko rozpowszechniony w 
uprawie w całej południowo-wschodniej części Azji. 
Jest on mniej słodki od poprzedniego, jednak za-
wiera dużo skrobi. Owoce obydwu gatunków chle-
bowca można smażyć w głębokim oleju, tak jak my 
smażymy frytki. Owoce chlebowca właściwego spo-
żywane są ponadto na surowo, ale są także gotowa-
ne, pieczone lub kiszone. Jadalne są także nasiona o 
smaku kasztanów, z których tłoczy się świetny olej. 
Owoc ten miał olbrzymie znaczenie dla ludności 
wysp Polinezji, gdzie był jednym z głównych źródeł 
dostępnej energii. W niektórych miejscach, 

 
 

 
 

np. na Samoa, Wyspach Marshalla i Markizach, 
gromadzono zapasy owoców chlebowca i bana-
nów w dołach wyłożonych liśćmi. Przykryte war-
stwą ziemi ulegały fermentacji, a kiszone można 
było potem odkopać nawet po kilkudziesięciu 
latach. Takie zapasy często przydawały się na wy-
spach po spustoszeniach spowodowanych wystę-
pującymi tam tajfunami i pozwalały uniknąć 
śmierci głodowej. 
 Durian właściwy (Durio zibethinus), który 
należy do egzotycznej rodziny wełniakowatych 
(Bombacaceae), jest drzewem osiągającym wyso-
kość do około 30-40 metrów. Jest to gatunek po-
chodzący z Indonezji i Malezji, ale powszechnie 
występuje także w uprawie na Filipinach i w Taj-
landii, a kilka pokrewnych gatunków jadalnych 
można spotkać również na wyspie Borneo. W ję-
zyku malajskim jego nazwa oznacza ciernisty 
przedmiot, od duri - cierń. Owocem duriana jest 
torebka, która może osiągać wielkość niemal do-
równującą owocom chlebowca różnolistnego, ale 
ich powierzchnia jest nierówna, „kolczasta”, 
przez co mogą nieco przypominać z wyglądu jeża 
(fot. 1).  

L.p. Nazwa gatunku Rodzina bota-
niczna 

Typ owocu Forma życiowa Zastosowanie 

1. Banan rajski bananowate jagoda bylina kulinaria 

2. Chlebowiec różnolistny morwowate zbiorowe drzewo kulinaria 

3. Chlebowiec właściwy  morwowate zbiorowe drzewo kulinaria 

4. Cytryna zwyczajna rutowate jagoda drzewo kulinaria, lecznictwo 

5. Durian właściwy wełniakowate torebka drzewo kulinaria, lecznictwo 

6. Flaszowiec łuskowaty flaszowcowate zbiorowe krzew/drzewo kulinaria 

7. Goździkowiec korzenny mirtowate jagoda drzewo kulinaria, lecznictwo 

8. Gruszla właściwa (gujawa) mirtowate jagoda krzew/drzewo kulinaria 

9. Jagodzian rambutan mydleńcowate jagoda drzewo kulinaria, lecznictwo 

10. Kokos właściwy arekowate pestkowiec drzewo kulinaria, lecznictwo 

11. Liczi chińskie mydleńcowate pestkowiec drzewo lecznictwo 

12. Limeta kwaśna rutowate jagoda krzew/drzewo kulinaria 

13. Longan  mydleńcowate pestkowiec drzewo kulinaria, lecznictwo 

14. Mango indyjskie nanerczowate pestkowiec drzewo lecznictwo 

15. Mangostan właściwy dziurawcowate jagoda drzewo lecznictwo 

16. Melonowiec właściwy (papaja) melonowcowate jagoda bylina kulinaria, lecznictwo 

17. Morwa indyjska (noni) marzanowate owocostan krzew/drzewo lecznictwo 

18. Oskomian pospolity (karambola) szczawikowate jagoda drzewo kulinaria 

19. Oszpilina jadalna (zalakka) arekowate jagoda krzew kulinaria 

20. Pitaja (smoczy owoc) kaktusowate jagoda epifit lecznictwo 

21. Pomarańcza olbrzymia (pompela) rutowate jagoda drzewo kulinaria, lecznictwo 

22. Słodliwka pospolita (langsat) miodlowate jagoda drzewo kulinaria 

Źródło: opracowanie własne 
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Fot. 1. „Kolczasty” durian właściwy (Durio zibethinus) w handlu 
ulicznym w Bangkoku. Fot. K. Musiał 

Fot. 2. „Durian not allowed” – czyli zakaz wnoszenia 
tego owocu do miejsc publicznych, jak np. hotele  

Fot. K. Musiał 

 

Spadający z wysokiego drzewa owoc może zranić 
lub nawet zabić, dlatego uważany jest za "najniebez-
pieczniejszy owoc świata". Są one znane także jako 
"owoce śmierdzące" lub "orzechy śmierdzące", po-
nieważ wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach. Z 
tego względu w krajach tego regionu, np. Tajlandii 
wszędzie widnieją zakazy wnoszenia durianów do 
miejsc publicznych, jak hotele i urzędy (fot. 2). Wy-
dzielanie nieprzyjemnego zapachu sprawiło, że owo-
ców duriana nie wolno także przewozić w środkach 
komunikacji zbiorowej. Jest to swoistą ciekawostką i 
atrakcją dla przybysza z Europy. Jednak miąższ jest 
wyjątkowo smaczny, o czym mogą przekonać się 
osoby, które przemogły niechęć i spróbowały tego 
ciekawego owocu, który wręcz nazywany jest królem 
owoców tropikalnych i w Azji uchodzi za wyjątkowy 
przysmak. 

 
 
 

Oszpilina jadalna (Salacca edulis Reinw.), 
nazywany także zalakką to gatunek roślin z ro-
dziny arekowatych (Arecaceae). Jest to krzew o 
krótkiej podziemnej łodydze, rodzimy dla obsza-
ru Malezji i Indonezji. Owocem jest jajowata, 
dosyć duża jagoda, która ma kształt kropli, osią-
gającej długość do 5 cm, z twardą skórką o struk-
turze wężowych łusek i lekko kłującej po-
wierzchni. Obiera się ją jak jajko, jadalny środek 
o kształcie i konsystencji czosnku jest odrobinę 
cierpki i mączny w smaku. Owoc ten jest bardzo 
pożywny, doskonale gaszący pragnienie i łatwy 
w przechowywaniu, przez co jest tradycyjnie 
spożywany przez muzułmanów pielgrzymują-
cych do Mekki. 
 Oskomian pospolity (Averrhoa carambola 

L.), nazywany także karambolą to gatunek tro-
pikalnego drzewa z rodziny szczawikowatych 
(Oxalidaceae). Naturalnie występuje w Malezji, 
która jest uważana za jego ojczyznę, ale również 

w Indonezji, zwłaszcza na wyspie Jawa. Poza natu-
ralnymi siedliskami można spotkać go także na in-
nych kontynentach, m.in. w Afryce, Oceanii i Ame-
ryce Południowej. Jest to wiecznie zielone drzewo o 
kulistej koronie, osiągające do 6 metrów wysokości. 
Owocem, który zwyczajowo nazywany jest karam-
bolą jest niezwykle soczysta żółtawa jagoda. Inna 
jego nazwa to „gwieździsty owoc”, ponieważ po 
przekrojeniu uzyskuje wygląd pięcioramiennej 
gwiazdki. Dzięki temu stanowi bardzo efektowną 
dekorację np. drinków czy ciast, ale może być rów-
nież świetnym surowcem do produkcji domowego 
dżemu oraz dodatkiem do wielu innych potraw. 
Ten produkt lokalnego rolnictwa ma szerokie za-
stosowanie w kuchni. Najwięcej walorów smako-
wych ma soczysty i aromatyczny miąższ karamboli, 
choć w Azji często spożywa się ją na surowo ze 
skórką, po wcześniejszym posoleniu lub posłodze-
niu. Różne odmiany owocu różnią się stopniem 
kwaskowatości, a te szczególnie kwaśne można wy-
korzystać do przyrządzenia marynaty, galaretki czy 
dżemu. Po uduszeniu i przetarciu uzyskuje się 
pyszny sos, który idealnie pasuje do potraw mię-
snych. Surowa karambola, pokrojona na gwieździ-
ste plasterki, stanowi smaczny i efektowny dodatek 
do rozmaitych sałatek, np. z wędzonym kurcza-
kiem, kukurydzą i ananasem, jest także ozdobą 
ciast oraz deserów. Po krótkim przesmażeniu na 
maśle może stanowić interesującą przystawkę do 
dań rybnych. Jako że dobrze komponuje się z mle-
kiem kokosowym i zieloną pastą curry, może wzbo-
gacić także potrawy z owoców morza, np. krewetek. 
Obranym ze skórki owocem można też nadziewać 
przygotowane do pieczenia mięso, np. często je-
dzony w tym rejonie Azji drób. Jednak karambola 
nie jest wskazana dla każdego, nie powinny spoży-
wać jej osoby z chorymi nerkami, ze względu na 
dużą zawartość kwasu szczawiowego, który w połą-
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Fot. 3. Banan rajski (Musa x paradisiaca L.) to jedna z 
najstarszych roślin uprawnych strefy tropikalnej  

Fot. K. Musiał 

czeniu z wapnem sprzyja powstawaniu kamieni 
nerkowych. Ponadto w jej rodzimej Malezji odno-
towano nawet przypadki śmierci po spożyciu du-
żych ilości popularnego tam mrożonego soku z ka-
ramboli. 
 Banan rajski (Musa x paradisiaca L.), nazywany 
także bananem zwyczajnym to jedna z najstarszych 
roślin uprawnych strefy tropikalnej (fot. 3). Rodzaj 
banan (Musa L.) należy do rodziny bananowatych 
(Musaceae Juss.) i w jego obrębie znajduje się około 
80 gatunków, spośród których głównym dostarczy-
cielem owoców na rynki światowe jest właśnie ba-
nan rajski. Jest to bylina o wysokości do 15 metrów. 
Ojczyzną bananów są subtropikalne rejony połu-
dniowo-wschodniej części Azji. Większą część ich 
zbiorów przeznacza się do bezpośredniego spoży-
cia, w tym dojrzałe owoce na deser, a niedojrzałe 
traktowane są jak jarzyna. Z ich miąższu wytwarza 
się mączkę, dżemy, galaretki, syropy oraz wina. 
Substancje czynne zawarte w owocach banana dzia-
łają uspokajająco i leczniczo przy wrzodach żołądka 
i dwunastnicy. W Indonezji jego owoce często za-
stępują mieszkańcom chleb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Limeta kwaśna (Citrus aurantifolia hort. ex Ta-
naka) to małe rozgałęzione drzewo lub krzew do 5 
metrów wysokości, należące do rodziny rutowatych 
(Rutaceae). Najprawdopodobniej gatunek ten po-
chodzi z Malezji, gdzie kwitnie i owocuje przez cały 
rok. Jej owoce mają wielkość od 3 do 5 cm średnicy, 
kształt owalny lub kulisty. Miąższ jest żółtawozie-
lony, bardzo kwaśny, o przyjemnym, świeżym za-

pachu. Otrzymuje się z niego sok używany do przy-
rządzania napojów orzeźwiających, oraz do przy-
prawiania wielu potraw, np. z kuchni tajskiej. Jest 
stałym składnikiem np. zupy z kurczaka z mlecz-
kiem kokosowym czy słodko-kwaśnej zupy krewet-
kowej. Świetnie nadaje się także do podkreślenia 
smaku innych dań z owocami morza. Owoce służą 
także do produkcji olejków eterycznych. 
 Cytryna zwyczajna (Citrus limon L.) pochodzi z 
Azji Południowo-Wschodniej, ale jest uprawiana 
powszechnie także w innych częściach świata, np. 
w krajach śródziemnomorskich, czy w ciepłych sta-
nach USA. Jest to małe drzewo, osiągające wysokość 
5 metrów, owocem jest jajowata lub kulista jagoda. 
Owoce te mają szerokie zastosowanie w przemyśle 
spożywczym, ponieważ ich sok zwiera dużo wita-
miny C i B1 oraz kwas cytrynowy. Używane są do 
wyrobu soków, konfitur i napojów orzeźwiających, 
które zalecane są zwłaszcza przy przeziębieniach. 
Skórka cytrynowa stosowana jest także jako doda-
tek do wyrobów cukierniczych. W kuchni wykorzy-
stywana także do poprawy smaku dań z ryb i owo-
ców morza. Jako środki lecznicze cytryny były uży-
wane od niepamiętnych czasów, a co ciekawe w 
starożytnym Egipcie i Indiach używano ich także 
jako antidotum na ukąszenia żmij. Ponadto słynny 
arabski lekarz Avicenna zalecał cytryny jako sku-
teczny lek stosowany przy żółtaczce, niewydolności 
serca, zaburzeniach trawienia oraz wysokiej gorącz-
ce i wymiotach. 
 Pompela (Citrus grandis L.), zwana także poma-
rańczą olbrzymią, posiada największe ze wszystkich 
cytrusów owoce. Średnica niektórych okazów prze-
kracza nawet 20 cm, a waga 2 kg. Pochodzi z Azji 
Południowo-Wschodniej, z centrum występowania 
znajdującym się w Malezji i Indonezji. Citrus grandis 
to gatunek często uprawiany, przy czym największy 
areał upraw poza wyżej wymienionymi przypada 
także na Indie i Chiny. Jest to drzewo o kulistej ko-
ronie, dorastające do 12 metrów wysokości. W kra-
jach zachodnich pompela jest głównie znana jako 
przodek grejpfruta. Owocem jest jagoda, która przy-
pomina duży grejpfrut, jest kulista o żółtej, żółtozie-
lonej lub różowej skórce, której grubość dochodzi do 
5 cm. Miąższ podzielony jest na ściśle przylegające 
do siebie cząstki, które otoczone są twardą błoną. 
We wnętrzu każdej cząstki znajduje się, właściwa 
cytrusom półprzezroczysta masa i kilka pestek. 
Pompela jest mniej gorzka, ale także mniej aroma-
tyczna niż grejpfrut. Owoce są ważne dla sztuki ku-
linarnej, mogą być spożywane na surowo lub kandy-
zowane, robi się z nich soki, marmoladę, stanowią 
także ciekawy dodatek do sałatek. Zawierają one tak-
że dużo witaminy C, przez co sok używany jest jako 
środek przeciwgorączkowy, a pompela jest również 
uważana za roślinę leczniczą w tym rejonie. Także 
nasiona mają zastosowanie w medycynie ludowej, 
jako że używane są przeciw kaszlowi i lumbago. 
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Fot. 3. Longan (Dimocarpus longan Lour.)  - owoce zebrane są w luźne 
grona. Fot. K. Musiał 

 Liczi chińskie (Litchi chinensis Sonn.) należy do 
rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae) i jest to 
drzewo osiągające do 12 metrów wysokości. Owo-
cem jest kulisto-owalny pestkowiec, ze stwardniałą, 
czerwonawą zewnętrzną częścią owocni i soczy-
stym miąższem. Gatunek ten jest rodzimy dla połu-
dniowej części Chin, ale uprawiany jest powszech-
nie także w krajach rejonu Azji Południowo-
Wschodniej. Współcześni badacze udowodnili, że 
liczi ma potencjalne działanie przeciw-
nowotworowe. To także bogate źródło 
wzmacniającej organizm witaminy C i 
regulującego ciśnienie krwi potasu. Z ich 
badań wynika między innymi, że liczi to 
doskonałe źródło antyoksydantów, dzięki 
czemu wykazuje potencjalne działanie 
przeciwnowotworowe. Według niektó-
rych badaczy, ekstrakt z owocni liczi 
może zwalczać komórki rakowe ludzkie-
go raka piersi. Wyciąg ten zawiera 
znaczne ilości związków polifenolowych, 
dzięki którym wykazuje silne działanie 
przeciwutleniające. Polifenole "wymiata-
ją" z organizmu wolne rodniki, które są 
przyczyną stresu oksydacyjnego i rozwo-
ju wielu groźnych chorób, także tych 
nowotworowych. 
 Longan (Dimocarpus longan Lour.), to 
także gatunek z rodziny mydleńcowatych 
(Sapindaceae), który pochodzi z tropikal-
nych i subtropikalnych obszarów połu-
dniowo-wschodniej części Azji. Wyrasta w postaci 
pięknych, kształtnych lecz niewysokich, wiecznie 
zielonych drzewek, osiągających do 10 metrów wy-
sokości. Kwiatostany, kwiaty i owoce longana przy-
pominają nieco liczi. Jednakże longan ma skłonno-
ści do zbyt obfitego owocowania, wskutek czego 
owoce są małe i mniej smaczne. Z tego względu 
często przerzedza się ilość zawiązków owocowych 
na drzewie, pozostawiając ich tylko połowę. Owoce 
zebrane są w luźne grona, pojedyncze owoce okry-
wa cienka, sucha skorupka, barwy żółtawo-
czerwono-brunatnej. Wewnątrz owocu znajduje się 
jedno okrągłe, ciemnobrunatne nasienie, przez któ-
re, w środku prześwituje miąższ. Wygląd nasienia 
może kojarzyć się z jakimś niezwykłym okiem i 
najpewniej dlatego jedna z nazw longana brzmi 
„smocze oko”. Longan uprawiany jest najczęściej w 
Chinach, Indiach, Tajlandii, Indonezji, Malezji i 
tam też jest rozpowszechniony. W innych częściach 
świata spotyka się go rzadko i tylko w ogrodach 
przydomowych lub egzotycznych arboretach. Słyn-
ne na całym świecie są zwłaszcza longany z Tajlan-
dii, ich słodki, różowo-biały miąższ posiada właści-
wości orzeźwiające i energetyzujące. W kuchni sto-
sowany jest jako dodatek do słodko-kwaśnych zup 
azjatyckich, sałatek czy przekąsek, może być też 
spożywany jako deser: z syropem, lepkim ryżem lub 

tapioką. Miąższ jest również cennym źródłem wi-
taminy C oraz białka, błonnika i składników mine-
ralnych. Pozytywnie wpływa na system immunolo-
giczny, poprawia wzrok, spowalnia procesy starze-
nia i przyczynia się do szybszego gojenia ran. W 
ostatnich latach wykazano również, że ekstrakt z 
owocu longana obejmujący jego skórkę, owocnię 
oraz nasiona posiada świetne właściwości antyok-
sydacyjne i antyrakowe. 

 
 Jagodzian rambutan, nazywany też rambuta-
nem (Nephelium lappaceum L.) to kolejny gatunek 
należący do rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). 
Jest wiecznie zielonym drzewem, osiągającym do 30 
m wysokości. Występuje głównie w Malezji, Chinach 
i Indonezji, a także w całej tropikalnej części Azji. 
Jego owocem jest owłosiona, czerwona jagoda, mają-
ca wielkość dużego orzecha włoskiego. Jadalne wnę-
trze owocu, jakim jest białawy, galaretowaty i aroma-
tyczny miąższ ma słodki lub kwaskowaty smak. 
Znajdujące się w środku nasionka należy usunąć, 
gdyż są niejadalne. Kwaśne odmiany owoców spo-
żywa się po ugotowaniu, a słodkie na surowo. Owoce 
rambutanu są najczęściej spożywane od razu po ode-
rwaniu skórki, która łatwo od niego odchodzi. Obra-
ne owoce są czasami duszone i podawane jako deser. 
W Malezji zwyczajem jest gotowanie obranych owo-
ców, aby oddzielić miąższ od nasion. Po ochłodzeniu 
skórkę odrzuca się, a nasiona ogrzewa się we wrząt-
ku, aż zmiękną. Najczęściej łączy się je z dużą ilością 
mięsa i cukru, a następnie zamyka w słoikach. Na-
siona rambutana są wysoko cenione dzięki tłusz-
czom i olejom, które zawierają głównie kwas oleino-
wy i arachidowy i wykorzystywane są także do pro-
dukcji mydła. Mogą być również palone i spożywane. 
Niedojrzałe owoce rambutana są stosowane w celach 
leczniczych, do łagodzenia skutków biegunki i czer-
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wonki. Ponadto badania wykazały silne działanie 
antyoksydacyjne ekstraktu ze skórki tego gatunku, 
który w połączeniu z innymi substancjami czynnymi 
lub też samodzielnie może mieć zastosowania far-
maceutyczne i kosmetologiczne. 
 Słodliwka pospolita (Lansium domesticum Cor-

rea), nazywana też langsat lub duku, to drzewo osią-
gające 15 do 20 metrów wysokości, występujące po-
spolicie na obszarze Malezji, gdzie jest uprawiane na 
dużą skalę. Gatunek ten należy do rodziny miodlo-
watych (Meliaceae), owocem jest jagoda, soczysta 
bardzo aromatyczna i smaczna, którą spożywa się w 
stanie surowym lub w postaci przetworów. Langsat 
rośnie w pękach, zupełnie jak nasze winogrona, a 
każde z matowo-żółtych „gron” tego owocu jest 
wielkości dużej śliwki. Pod cienką skórką znajdują 
się białe segmenty miąższu o konsystencji galaretki. 
Orzeźwiające langsaty są prawdziwym przysmakiem 
w gorących tropikach. 
 Goździkowiec korzenny (Syzygium aromaticum 

L.) z rodziny mirtowatych (Myrtaceae) to zimozielo-
ne drzewo osiągające 12 metrów wysokości, pocho-
dzące z południowo-wschodniej części Azji. Owo-
cem goździkowca jest jagoda, którą wykorzystywano 
podczas długich rejsów jako lek przeciwko szkorbu-
towi. Ponadto znakomicie gasi ona pragnienie. W 
celach kulinarnych wykorzystywana jest niedojrzała 
owocnia, którą mieszkańcy Azji Południowo-
Wschodniej smażą w cukrze i w takiej postaci ucho-
dzi za przysmak tego regionu. Na indonezyjskich 
przyjęciach podaje się ją powycinaną w ząbki, dzięki 
czemu wygląda jak róża. Goździki są ponadto źró-
dłem eugenolu, substancji która łagodzi ból i zmniej-
sza stany zapalne. 
 Kokos właściwy (Cocos nucifera L.) to należące 
do rodziny arekowatych (Arecaceae) drzewo osiąga-
jące 25 metrów wysokości. W języku malajskim jego 
nazwa po przetłumaczeniu brzmi „drzewo o tysiącu 
zastosowań”, co odpowiada rzeczywistości, zarówno 
pod względem użycia go w sztuce kulinarnej jak i 
przy leczeniu rozmaitych schorzeń. Owoc tej rośliny 
nazywany orzechem kokosowym to pestkowiec, o 
średnicy do około 25 cm i ciężarze w stanie świeżym 
do 8 kg. Miąższ orzecha o nazwie kopra jest biały i 
mięsisty, jadalny na surowo lub wysuszony po ugo-
towaniu. Kopra ma zastosowanie w kuchni, używana 
jest jako składnik różnych ciast, a także do produkcji 
dżemu kokosowego. W sztuce kulinarnej zastoso-
wanie ma także mleko orzecha kokosowego, zawie-
rające w przybliżeniu 17% tłuszczu. Wytwarza się je 
przecierając utarty miąższ orzechów z gorącą wodą 
albo gorącym mlekiem, które wyciąga olej i aroma-
tyczne związki z włókien. Mleko kokosowe jest po-
pularnym składnikiem zwłaszcza kuchni tajskiej, 
stanowiąc m.in. dodatek do rozmaitych zup, zarów-
no pikantnych jak i słodko-kwaśnych. Stanowi też 
ciekawy dodatek do drinków. Wnętrze młodego 
orzecha kokosowego wypełnia przezroczysty płyn, 

nazywany „wodą kokosową”, która używana jest jako 
napój chłodzący i izotoniczny. Ze względu na dużą 
zawartość elektrolitów gasi on dobrze pragnienie i 
wzmacnia organizm. Dlatego wodę kokosową podaje 
się w celach leczniczych, w przypadkach biegunki, 
wymiotów i problemów żołądkowych. Co ciekawe, 
woda orzecha kokosowego jest zbliżona do osocza 
krwi i może być używana w awaryjnych przypadkach 
jako dożylne uwodnienie organizmu, kiedy brak jest 
innego płynu. Jest ona bogata w potas, wapń oraz 
chlorki i jest sterylna aż do chwili, kiedy orzech ko-
kosowy zostanie otwarty. 
 Pitaja, nazywana także smoczym owocem, to 
owoc wielu gatunków kaktusa, zwłaszcza należących 
do rodzaju Hylocereus. Kaktusy te to typowe epifity, 
wspinające się po drzewach i skałach, których łodygi 
wytwarzają korzenie powietrzne. Pomimo że pocho-
dzi z Meksyku i Ameryki Środkowej, uprawiana jest 
obecnie także w wielu krajach rejonu południowo-
wschodniej Azji, takich jak: Wietnam, Filipiny i Ma-
lezja. Kwiaty roślin wytwarzających owoce określane 
jako pitaja charakterystyczne są dla danego gatunku 
kaktusa, są one najczęściej duże, białe i pachnące. 
Ciekawostką jest fakt, że kwiaty z których rozwijają 
się smocze owoce kwitną tylko nocą, są też z tego 
powodu nazywane królową nocy lub księżycowym 
kwiatem. Owoc ten to bardzo charakterystyczna ja-
goda, której skórka ma intensywnie różową barwę i 
biały miąższ z czarnymi pestkami, przez co niektó-
rym kojarzy się z makowcem, a konsystencją przy-
pominać może kiwi. Miąższ smoczego owocu jest 
soczysty i słodki, czasem lekko kwaskowaty. Pitaja 
smakuje szczególnie dobrze, gdy jest schłodzona. 
Jest niskokaloryczna i bogata w składniki odżywcze, 
szczególna zasobna w witaminy B, C i E oraz w wapń 
i fosfor. Podobnie jak inne tropikalne owoce zawiera 
ponad 80% wody. Dzięki wysokiej zawartości anty-
oksydantów, stosowana jest w celach leczniczych, 
m.in. w terapiach nowotworowych. Ponadto ekstrakt 
z owocu dostarcza substancji o działaniu spowalnia-
jącym starzenie się skóry. 
 Flaszowiec łuskowaty (Annona squamosa L.) to 
krzew lub drzewo do 8 metrów wysokości, z rodziny 
flaszowcowatych (Annonaceae). Jest to roślina po-
chodząca z tropikalnej części Afryki, jednak upra-
wiana jest także w południowo-wschodniej części 
Azji. Owoce zbiorowe są bardzo smaczne i aroma-
tyczne, mogą być spożywane na surowo lub w posta-
ci przetworów. Noszą one także nazwę „jabłko bu-
dyniowe”, ponieważ są wielkości dużego jabłka, mi-
mo że kształtem bardziej przypominają malinę, a 
miąższ jest biały i bardzo słodki, o kremowej, wręcz 
budyniowej konsystencji. Znajduje się on pod sko-
rupką, której struktura  przypomina łuski węża, co 
wygląda niezwykle intrygująco i przyciąga uwagę 
przybyszów z innych stref geograficznych. 
 Gruszla właściwa (Psidium guajava), zwana gu-
jawą, należy do rodziny mirtowatych (Myrtaceae). 
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Jest to krzew lub niewysokie drzewko, którego owoc 
stanowi duża, gruszkowata, czerwona lub żółta jago-
da. Gatunek ten naturalnie występuje w tropikalnej 
części Ameryki, ale pospolicie uprawiany jest także w 
innych gorących rejonach świata. Gujawa to kwaśny, 
chrupiący owoc, wykorzystywany w sztuce kulinar-
nej głównie do wyrobu bardzo smacznych dżemów 
lub marmolad. 
 

Superowoce, a więc te działające szczególnie 
prozdrowotnie 

 
Pojęcie superowoców w ciekawy sposób zostało 

sformułowane w pracy Sienkiewicza i Góralczyka 
[2013], gdzie wymieniono kryteria klasyfikujące po-
szczególne gatunki i ich owoce w obrębie tej grupy. 
Składa się na nie zawartość dużej ilości takich skład-
ników jak: przeciwutleniacze, witaminy, błonnik, 
minerały, czyli wszystkie te związki, które wpływają 
pozytywnie na zdrowie człowieka, ale także egzo-
tyczne pochodzenie, jak również ciekawy wygląd. 
Ponadto superowoce muszą charakteryzować się 
właściwościami prozdrowotnymi, które są poparte 
przeprowadzonymi badaniami naukowymi. Owoce 
te znane są jako naturalne środki lecznicze i często 
wpisane są też od stuleci w kulturę danego regionu, 
o czym świadczą wzmianki o nich odnajdywane na-
wet w najstarszych tekstach. Duża zawartość przeci-
wutleniaczy jest jedną z najważniejszych cech proz-
drowotnych superowoców. Antyoksydanty zawarte 
w owocach, poza tym, że „wychwytują” wolne rodni-
ki, mają także pozytywny wpływ na właściwe funk-
cjonowanie błony komórkowej oraz poprawiają 
przekazywanie substancji odżywczych z krwi do po-
szczególnych komórek. 

Mango indyjskie (Mangifera indica L.), zwane 
też mangusodrzewem, mangowym drzewem, po-
smaczem indyjskim, to gatunek drzew należący do 
rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae). Pochodzi 
z obszarów Indii, Malezji, Chin oraz Filipin. Upra-
wiany jest w rejonach o klimacie zbliżonym do 
zwrotnikowego. W Tajlandii mango posiada kilkana-
ście odmian, z czego poszczególne różnią się między 
sobą wielkością i kolorem owocu, które mogą być 
żółte lub zielone, a także smakiem i aromatem. 
Owoc mango to pestkowiec, mający najczęściej wy-
dłużony i nieco spłaszczony kształt, pokryty cienką i 
gładką, ale twardą skórką, w środku zaś znajduje się 
duża i płaska pestka. W miarę dojrzewania owoce 
zmieniają kolor z ciemnozielonego na żółty, złocisty 
lub nawet czerwony. Żółtopomarańczowy miąższ 
owocu jest słodki i soczysty, a jego smak bywa trud-
ny do określenia. Owoce te są bogate w witaminy A, 
C i E oraz żelazo i wapń, przez co mają wielorakie 
znaczenie lecznicze: poprawiają trawienie i spraw-
ność umysłu, a także leczą anoreksję i anemię. 

 

Mangostan właściwy (Garcinia mangostana L.), 
określany też jako smaczelina, to gatunek wiecznie 
zielonego drzewa, należącego do rodziny dziurawco-
watych (Guttiferae), które osiąga wysokość 10-25 me-
trów. Gatunek ten pochodzi z Malezji, ale uprawiany 
jest pospolicie w całych obszarach monsunowych. 
Owoce mangostanu stanowią okrągłe, ciemnofioleto-
we jagody, o wielkości 4-7 cm. Pokryte są suchą, grubą 
skórką, pod którą kryje się biały soczysty miąższ z kil-
koma pestkami. Mangostan porównywany jest pod 
względem smaku do moreli, pomarańczy, ananasa, a 
nawet truskawki, co ukazuje jak odmienne mogą być 
wrażenia smakowe po spróbowaniu tego owocu. 
Dzięki temu, że jego miąższ rozpływa się w ustach, 
uważany jest za jeden z najsmaczniejszych owoców 
tropikalnych i stanowi przysmak lokalnej ludności. 
Niestety w stanie świeżym można go przechowywać 
jedynie przez kilka dni. Wśród prozdrowotnych wła-
ściwości mangostanu wymienić należy m.in.: działanie 
przeciwgorączkowe, przeciwbakteryjne, przeciwwiru-
sowe, przeciwgrzybiczne i przeciwbiegunkowe. Po-
nadto obniża ciśnienie tętnicze, poziom cukru we 
krwi, wspomaga trawienie, leczy choroby układu mo-
czowego, pleśniawki oraz czerwonkę. 

Melonowiec właściwy (Carica papaya L.), czyli 
papaja, to bylina o pokroju drzewiastym, osiągająca 
do 10 metrów wysokości. Ten należący do rodziny 
melonowcowatych (Caricaceae) gatunek pochodzi 
prawdopodobnie z Ameryki Środkowej, jednakże 
uprawia się go powszechnie w krajach tropikalnych 
całego świata. Owoce papai to żółte jagody, docho-
dzące do 30 cm długości i 5 kilogramów wagi. Ich 
otoczony twardą skórką miąższ, charakteryzuje się 
maślaną konsystencją i słodkawym smakiem, przy-
pominającym nieco ugotowaną marchewkę. Liczne 
nasiona wyglądają jak ziarenka czarnego pieprzu i 
podobnie jak on mają ostry smak, przez co doskona-
le nadają się do przyprawiania potraw. Papaję spo-
żywać można na surowo lub wykorzystać ją do wy-
robu dżemów, alkoholi oraz jako dodatek do dese-
rów. Z zielonej papai przygotowuje się świetną i pie-
kielnie ostrą sałatkę. Jako że stanowi przykład tzw. 
superowocu, posiada wyjątkowe właściwości leczni-
cze. Zawiera bardzo duże ilości antyoksydantów oraz 
witaminy C, ponadto karotenoidy, flawonoidy, wi-
taminę z grupy B, witaminę A, kwas foliowy, minera-
ły jak: potas, magnez, miedź i żelazo. Zawiera także 
kwas pantotenowy, który jest niezbędny do przetwa-
rzania białek, cukrów i tłuszczy oraz wzmacnia włosy 
i skórę. Liczne enzymy zawarte w papai to m.in. pa-
paina, która działa antyzapalnie na żołądek i układ 
trawienny oraz doskonale wspomaga procesy tra-
wienne. Owoce papai wraz z nasionami mają także 
silne działanie antynowotworowe, chronią przed 
chorobami serca, utlenianiem się i odkładaniem w 
żyłach tłuszczy, przez co chronią przed zawałem i 
wylewem. 
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Morwa indyjska (Morinda citrifolia L.) nazywana 
też noni, to należące do rodziny marzanowatych (Ru-

biaceae) drzewo lub krzew, osiągające wysokość od 3 
do 6 metrów. Owoce stanowią owocostany typu 
orzeszkowego, o jajowatym kształcie i średnicy do 
około 12 cm. W środku zawierają one białą, lepką sub-
stancję z czerwono-brązowymi pestkami posiadają-
cymi torebkę powietrzną. Rodzimy obszar występo-
wania tego gatunku jest bardzo rozległy i obejmuje: 
Chiny, Japonię, Tajwan, Półwysep Indyjski, Indochiny, 
Malezję, Andamany, Nikobary oraz Australię. Ponadto 
gatunek ten został jeszcze szerzej rozprzestrzeniony 
jako przyprawa i środek leczniczy. Jest tradycyjną ro-
śliną leczniczą na Polinezji, ma także zastosowanie 
jako roślina barwierska. Jest bardzo odporna na 
szkodniki i choroby, dlatego rośnie na skalistych i 
piaszczystych terenach oraz w lasach. Noni charakte-
ryzuje się nieprzyjemnym smakiem i zapachem, dla-
tego spożywany jest głównie jako mieszanina z inny-
mi sokami owocowymi. Posiada aż 100 składników, 
które uważane są za pomocne w leczeniu rozmaitych 
schorzeń. Należą do nich m.in.: aminokwasy, glikozy-
dy, selen, tlenek azotu, polisacharydy oraz błonnik. 
Antybakteryjne właściwości noni stosowane są w le-
czeniu przeziębienia, infekcji skóry i gorączki. 

 

Podsumowanie 

 

Egzotyczne owoce napotykane na targach w rejo-
nie Azji Południowo-Wschodniej należą do gatun-
ków reprezentujących różne formy życiowe, jednak 
zdecydowanie dominują tam drzewa. Pod względem 
budowy morfologicznej zaliczają się do kilku typów. 
Najczęściej reprezentowane są przez owoce pojedyn-
cze mięsiste, które są zamknięte, niepękające i roz-
siewają się przy pomocy zwierząt roślinożernych, 
które chętnie je zjadają ze względu na soczystą, po-
siadającą duże walory smakowe i zapachowe owoc-
nię. Zaliczana jest do nich jagoda, a więc owoc o całej 
owocni soczystej, do której należą: banan, cytryna, 
gujawa czy papaja, a także pestkowiec, o owocni, 
której tylko zewnętrzna część jest mięsista. Jej wnę-
trze jest natomiast zdrewniałe i wraz z nasieniem 
nosi nazwę pestki. Przykłady tego typu owoców sta-
nowią m.in.: mango, kokos i liczi. Z kolei durian zali-
czany jest do owoców pojedynczych suchych, pęka-
jących, który nazywany jest torebką. Jest to dokład-
nie torebka 5-komorowa, pękająca 5 klapami, która 
zawiera w każdej komorze po 2 do 6 dużych nasion, 
okrytych żółtawą osnówką. Owoce powstałe z wielu 
zalążni jednego wielosłupkowego kwiatu to owoce 
zbiorowe, zalicza się tutaj owoce takich gatunków 
jak: chlebowiec różnolistny i właściwy oraz flaszo-
wiec łuskowaty. Z kolei owocostany, które powstają z 
przekształcenia całych kwiatostanów reprezentowa-
ne były na przykładzie owocu morwy indyjskiej. 

Owoce tropikalne mają bardzo intensywne smaki 
i zapachy, co według niektórych osób, które miały 

okazję odwiedzić ten region sprawia, że na początku 
bardzo smakują, jednakże stosunkowo szybko się 
nudzą. Może być to jednak zrekompensowane ol-
brzymią różnorodnością gatunków występujących w 
Azji Południowo-Wschodniej. W przeciwieństwie do 
nich, np. jabłka czy gruszki, których dużym produ-
centem jest Polska, wedle opinii wielu osób mogą 
być jedzone przez całe życie i ich smak nigdy się nie 
nudzi. W ostatnich latach coraz więcej egzotycznych 
owoców sprzedawanych na azjatyckich bazarach, 
dostępnych jest także w naszym kraju, dzięki czemu 
mogą wzbogacać nasz jadłospis oraz możemy wyko-
rzystywać ich bogate właściwości prozdrowotne. 
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Exotic Fruits at the Street Markets of Southeast 

Asia and their Role in Local Culture and Medicine 
 

Summary: Southeast Asia is the name of the region that in-
cludes: Indochina, Malay Archipelago and the Philippines. The 
climatic conditions of this part of the Asia are characterized by 
almost constant annual temperature and a very high rainfall, 
which promotes year-round cultivation of a wide variety of fruits. 
Fruits which are unique to the angiosperms, are those of plants' 
morphological organs that contain seeds. Moreover, they are parts 
of the particular plants, which supplies one of the most valued 
products, indispensable in the cuisine but also in medicine. Exotic 
fruits have a very diverse morphology, but also intensive flavours, 
which according to some people who have travelled to such re-
gions, in the beginning taste really good, but relatively quickly 
may get bored. However, this can be compensated by a huge di-
versity of the species. 
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Rolnictwo ekologiczne na przykładzie Finlandii
 

 

 

 

Wprowadzenie 

 
W dniach 25-30.06.2016 r. z wizytą studyjną w Fin-
landii gościła 45-osobowa delegacja z Małopolski. 
Wizyta ta była zorganizowana z inicjatywy Mało-
polskiej Izby Rolniczej przy wsparciu Małopolskie-
go Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego. W wy-
jeździe poświęconym gównie rolnictwu ekologicz-
nemu i warunkom życia w Finlandii uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych Wojewódz-
twa Małopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego, 
pracownicy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, przedstawiciele Małopolskiej 
Izby Rolniczej, Małopolskiego Stowarzyszenia Do-
radztwa Rolniczego, Małopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolnicze-
go Oddział w Krakowie, a także reprezentanci 
gmin, stowarzyszeń i rolnicy. 

Głównym celem wyjazdu była wymiana doświad-
czeń oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami 
stosowanymi od lat w fińskim rolnictwie. Rolnictwo 
ekologiczne od lat 90. rozwija się tam dynamicznie 
i obecnie jest na wysokim poziomie. Kraj ten w du-
żym stopniu jest samowystarczalny w uprawie pod-
stawowych produktów rolnych i przetwórstwa. 

 

Finlandia – informacje ogólne 

 
Finlandia leży w Europie Północnej i jest krajem 

najdalej wysuniętym na północ. Jest również naj-
większym archipelagiem w Europie, włączając au-
tonomiczne Wyspy Alandzkie. Jej powierzchnia 
wynosi 338 tys. km2 i jest to obszar w większości 
nizinny, z młodą rzeźbą polodowcową, z czego je-
ziora stanowią 10%, zaś 69% lasy. Ponadto w Fin-
landii znajduje się prawie 188 tys. jezior, 5 100 wo-
dospadów i niemal 180 tys. wysp. Kraj ten rozciąga 
się na długości 1160 km z północy na południe i 540 
km z zachodu na wschód. Jedna czwarta obszaru 
znajduje się za kręgiem polarnym. Sąsiadami Fin-
landii są Szwecja, Norwegia i Rosja. Granica Finlan-
dii z Rosją (1 269 km) jest jednocześnie wschodnią 
granicą Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
Mieszkańcy Finlandii to 5,5 miliona osób, z czego 

67% mieszka na terenach miejskich, a pozostałe 
33% na wsi. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 
17 osób/km2, co czyni Finlandię najrzadziej zalud-
nionym krajem Europy po Norwegii i Islandii, z du-
żą dysproporcją pomiędzy rolniczym południem a 
niedostępną północą. Największymi miastami Fin-
landii są Helsinki (stolica), Espoo i Vantaa. Inne 
duże znaczące miasta to Tampere, Turku i Oulu.  

Flaga Finlandii jest dwukolorowa, kolor niebieski 
symbolizuje liczne jeziora, a biały – śnieg, który jest 
tam obecny przez większą część roku. Umieszcze-
nie tych dwóch barw w formie tzw. krzyża skandy-
nawskiego nawiązuje do flagi Danii oraz flag innych 
krajów skandynawskich. 

Obowiązują dwa języki urzędowe - fiński i 
szwedzki. Językiem fińskim posługuje się 91,5% 
ludności, a szwedzkim 5,5% ludności. Używa się 
także języków: rosyjskiego, estońskiego, a osoby 
mieszkające w fińskiej Laponii (ok. 7000 osób) 
używają dodatkowo języków lapońskich.  

Mimo, że do połowy XX wieku Finlandia była kra-
jem zacofanym gospodarczo, to obecnie stanowi  jed-
ną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek na 
świecie. Jej przemysł to bazowanie głównie na prze-
myśle drzewnym i celulozowo-papierniczym, meta-
lowym, maszynowym oraz wydobywczym i hutni-
czym (metali kolorowych). Istotną rolę odgrywa ho-
dowla bydła mlecznego i reniferów oraz leśnictwo.  

Jak już wspomniani, Finlandia jest najdalej wy-
suniętym na północ krajem, który jest samowystar-
czalny w wytwarzaniu większości najważniejszych 
produktów rolnych. Kraj ten pokrywają liczne lasy i 
jeziora. Zaledwie ok. 5% jej powierzchni wykorzy-
stuje się w rolnictwie (2,2 mln ha). Obszar ten to 
prawie wyłącznie grunty orne. Pastwiska stanowią 
zwykle część płodozmianu oranego co kilka lat. 
Ważną rolę odgrywa wspomniana gospodarka 
drzewna (tartaki) oraz uprawa owoców leśnych i 
grzybów (najpopularniejsze odmiany to m.in. bo-
rówki czarne, maliny moroszki i borówki bruszni-
ce), ponieważ produkty dziko rosnące w Finlandii 
stanowią przysmak sprzedawany na całym świecie. 
Produkcją żywności zajmują się zazwyczaj małe 
rodzinne przedsiębiorstwa. 
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Fot. 1. Malina moroszka 
Źródło: www.wikipedia.org 

Fot. 2. Fiński krajobraz 
Fot. A. Tworzyk 

 
Aż do lat 60., pięć milionów Finów żyło w głów-

nej mierze w społeczeństwie rolniczym. W latach 
90., w wyniku państwowego projektu, uprawa natu-
ralna bardzo się ożywiła. W tamtym czasie istniały 
373 gospodarstwa ekologiczne, a do 1994 było ich 
już 1818. Po wejściu Finlandii do Unii Europejskiej 
w 1995, miał miejsce gwałtowny spadek wskaźnika 
cen produkcji i wielu rolników zainteresowało się 
uprawą naturalną [Biuletyn... 2013]. W kolejnych 
latach liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła 
jeszcze bardziej i obecnie wynosi ok. 4 250, podczas 
gdy całkowita liczba przedsiębiorstw rolniczych w 
Finlandii wciąż maleje [Organics... 2015].  

Gospodarstwa ekologiczne obejmują łącznie 225 
tysięcy hektarów (średnia wielkość to 52,8 ha) i są 
około 8,8 ha większe od gospodarstw konwencjo-
nalnych. Uprawą ekologicznych warzyw zajmuje się 
16 gospodarstw, 899 gospodarstw ekologicznych 
zajmuje się hodowlą zwierząt. Wartość rynku pro-
duktów ekologicznych w Finlandii w roku 2015 wy-
nosiła około 240 mln euro i była większa o prawie 
7% w stosunku do roku poprzedniego. Specjaliści 
oceniają, że wartość transakcji sprzedaży żywności 
ekologicznej wzrośnie do 2020 roku do 410 milio-
nów euro [Organics... 2015]. 

Mimo że gospodarstw ekologicznych jest coraz 
więcej, to wciąż nie spełniają one wymogów rosną-
cego zapotrzebowania. Wynika to ze wzrostu kon-
sumpcji produktów ekologicznych przez konsu-
mentów i, przede wszystkim, z ilości paszy po-
trzebnej do ekologicznej produkcji zwierzęcej. 
Tendencję tę można zaobserwować na rynku zbóż. 
Finowie, do niedawna jego eksporterzy, obecnie 
importują ekologiczne żyto, jęczmień, a nawet 
pszenicę.  

Warto także wspomnieć o kuchni fińskiej, która 
charakteryzuje się prostotą zarówno składników, 
jak i samego przygotowania dań. Dominują w niej: 
zboża, ryby, mięso, mleko i jego przetwory oraz 
owoce leśne. Nie używa się wielu przypraw. Tą pro-

stotę wymógł surowy klimat Finlandii, który utrud-
niał i utrudnia rozwój rolnictwa i wprowadzanie 
nowych rodzajów upraw. Choć Finowie są mocno 
zakorzenieni we własnych upodobaniach smako-
wych, w ostatnich latach poddali się wpływom 
kuchni wschodniosłowiańskiej, a także chińskiej, 
japońskiej, tajskiej oraz meksykańskiej. Mimo tego 
kuchnia fińska pozostaje prosta w przygotowaniu, 
smaczna i naturalna. 

Finlandia jest krajem nordyckim, w pełni nowo-
czesnym, przyjaznym ludziom i środowisku natu-
ralnemu, o ogromnej wrażliwości na tradycję i 
piękno. Przyroda jest tam wszechobecna, a nawet 
przytłaczająca, co uczestnicy wyjazdu studyjnego 
mieli okazję zobaczyć, podziwiając z okna autokaru 
przez dziesiątki kilometrów wyłącznie lasy, skały i 
jeziora.  

 
Między surowymi walorami naturalnymi tego 

kraju (długa i ciemna zima) a osobowością Finów 
obserwować można pewne podobieństwo i zgod-
ność. Cechy takie jak samotność, skrytość, powścią-
gliwość w okazywaniu emocji można śmiało opisać 
jako cechy charakteru narodowego Finów. Cieka-
wostką jest fakt, że Finlandia ma jeden z najniż-
szych w Unii Europejskiej odsetek obcokrajowców 
(ok. 4%). Tym, co łączy to niezwykle wyciszone 
społeczeństwo, a równocześnie jest jednym z naj-
ważniejszych elementów fińskiej kultury i lekar-
stwem na wszelkie dolegliwości, jest sauna. Szacuje 
się, że w Finlandii jest około 2,5-3,0 milionów saun 
na 5,5 miliona mieszkańców, a sami Finowie korzy-
stają z nich regularnie (co najmniej raz w tygodniu, 
a nawet codziennie). Sauna ogólnodostępna dla 
mieszkańców znajduje się w każdym wielo-
mieszkaniowym budynku. W większości domów 
zbudowanych w ostatnich 20 latach standardem 
jest również sauna w każdym mieszkaniu. Miesz-
kańcy północy, odbierani jako zdystansowani i ma-
ło towarzyscy, zmieniają swoje oblicze właśnie w 
saunach. Pobyt w saunie sprzyja bowiem interesu-
jącym konwersacjom, nawiązywaniu nowych zna-
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Fot. 3. Tereny na farmie przeznaczone pod wypas krów 
Fot. A. Tworzyk 

Fot. 4. Bydło rasy Hereford 
Fot. A. Tworzyk 

Fot. 5. Wiata dla bydła na farmie w Millola 
Fot. A. Tworzyk 

jomości, a także wpływa na poprawę samopoczucia, 
rozluźnienie i pozytywne nastawienie. 

Dochód PKB na osobę w 2016 roku kształtował 
się na poziomie 49 055 USD. Finlandia od wielu lat 
jest demokratycznym państwem opiekuńczym i 
stawiana jest za wzór do naśladowania dla innych 
państw UE. Kraj ten może poszczycić się może naj-
bardziej wydajnym systemem opieki zdrowotnej 
(na jednego lekarza przypada 307 osób), publiczną 
opieką zdrowotną, zasiłkami dla bezrobotnych, do-
tacjami: dla studentów, mieszkaniowymi, dla bied-
nych rodzin itp. Fiński system edukacji kształci w 
sposób wszechstronny i nowatorski, a bardzo waż-
nym świadczeniem jest bezpłatna nauka na uczel-
niach wyższych, zapewniająca wszystkim równe 
szanse. Natomiast  życie rodzinne w Finlandii od-
powiada modelowi rodziny „nuklearnej”: relacje z 
dalszą rodziną są raczej rzadkie i praktycznie nie 
spotyka się rodzin wielopokoleniowych. 

 

Farma krów w Millola 

 
Pierwszym gospodarstwem, które odwiedzali 

uczestnicy wyjazdu była farma krów rasy Here-
ford w miejscowości Millola, prowadzona przez 
Mikko Leikola. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 
ok. 250 ha, z czego 100 ha to łąki. Gospodarze 
uprawiają również jęczmień, owies i kukurydzę. 
Część farmy zajmują także lasy (ok. 20 ha) oraz ob-
szary chronione. Jest to farma tradycyjna, rodzinna, 
korzystająca z dopłat środowiskowych na wypas 
bydła oraz z dopłat bezpośrednich. Gospodarze 
zajmują się także pracami na zlecenie dla swoich 
sąsiadów (np. wynajem maszyn).  

 
Na farmie pracuje zaledwie klika osób: gospo-

darz, jego żona, kilku pracowników sezonowych. 
Rolnik korzysta czasem z usług sąsiadów i są to 
przeważnie prace na zlecenie. W strukturze docho-
dów gospodarstwa ok. 40% to dopłaty. Przy 

rocznym obrocie 300 tys. euro, dopłaty stanowią 120 
tys. euro, a 50 tys. euro to inne usługi świadczone 
przez gospodarstwo. 

Na farmie hodowane jest bydło rasy Hereford – 
dominująca na świecie rasa bydła mięsnego (fot. 
4). Rasa ta jest wybierana ze względu na swoją wy-
soką wydajność i produktywność. Wołowina ta jest 
ceniona przez hodowców oraz gastronomię z uwa-
gi na takie cechy, jak: naturalna kruchość, mięk-
kość i soczystość oraz łatwość obróbki termicznej. 
Farma utrzymuje łącznie ok. 200 sztuk bydła, z 
czego 85 krów mamek, kilka hodowlanych byków 
oraz cielęta. 

 
Hodowla bydła na farmie w Millola jest prowa-

dzona na zewnątrz przez cały rok. Do wypasu bydła 
w okresie letnim wykorzystywany jest naturalny 
obszar chroniony. Krowy utrzymywane są przez 
cały rok i karmione z okrągłych bel w czasie zimy (8 
miesięcy). Bydło ma dodatkowo dostęp przez cały 
rok do świeżej wody ze źródła, które nigdy nie za-
marza. Właściciel farmy wybudował dodatkowo – 
przy wsparciu funduszy UE – obszerną wiatę dla 
bydła, pod którą bydło może się schronić w okresie 
zimowym (fot. 5). 
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Fot. 7. Muzeum Rolnictwa Sarka, Loimma 
Źródło: www.sarka.fi 

Fot. 6. Muzeum Rolnictwa Sarka, Loimma 
Źródło: www.sarka.fi 

Fot. 8. Rzeka Aurajoka przepływająca przez Turku 
Fot. A. Tworzyk 

Rocznie sprzedaż bydła wynosi około 40 sztuk. 
Byki są sprzedawane do ubojni, gdy osiągną wagę 
ok. 600 kg (15-20 miesięcy), a jałówki około 400 kg 
(12-14 miesięcy). Cielęta, których wychów także 
prowadzony jest na wolnym wybiegu, również tra-
fiają do sprzedaży. 

 

Muzeum Rolnictwa Sarka w Loimma 

 
Sarka jest narodowym fińskim muzeum, po-

łożonym w Loimaa, w południowo-zachodniej Fin-
landii. Muzeum przedstawia historię fińskiego rol-
nictwa w nowoczesny, wszechstronny i interesujący 
sposób. Imponujący budynek muzeum zawiera nie-
zwykle ciekawą wystawę dotyczącą fińskiego rolnic-
twa. Ta wystawa to podróż przez historię trzech 
tysięcy lat działalności rolniczej w Finlandii. Poka-
zuje ona, jak ciężką pracą było i jest rolnictwo, ho-
dowla gatunków zwierząt udomowionych, uprawa 
pól, wypalanie lasów czy  utrzymywanie pastwisk w 
Finlandii.  

 

 
Dodatkowo istnieje odrębna sala z wystawą cią-

gników i innych maszyn rolniczych.  

 

Kolejnym punktem tego dnia było zwiedzania 
najstarszego miasta w Finlandii – Turku. Leży ono 
u ujścia rzeki Aurajoki, było stolicą kraju do roku 
1812. Nazwa miasta pochodzi od staroruskiego 
słowa tǔrgǔ (targ). Tereny dzisiejszego Turku za-
mieszkane były już w okresie epoki brązu, a w 
okresie VIII-X w. miasto było ważną osadą han-
dlową. Później pozostawało w strefie wpływów 
szwedzkich, rozwijając się i rozbudowując, aż do 
1827 roku, kiedy to pożar strawił dużą część mia-
sta. W latach 1809-1917 Turku było pod panowa-
niem rosyjskim.   

Obecnie w mieście rozwija się przemysł stocz-
niowy, a samo miasto jest ważnym węzłem komu-
nikacji promowej do Szwecji i ośrodkiem akade-
mickim (posiada dwa uniwersytety). Łącznie mia-
sto posiada ponad 50 zabytków. Głównymi obiek-
tami zabytkowymi są: najstarszy znany zamek w 
Finlandii z XIII-XIV w. (była siedziba gubernato-
rów i książąt, obecnie muzeum), Åbo Akademi – 
szwedzkojęzyczny uniwersytet z 1640 roku (naj-
starszy uniwersytet w Finlandii, założony przez 
Pera (Pietari) Brahe), katedra z 1250 roku oraz po-
zostałości średniowiecznego miasta z IX-XIV w.  

 

 
Ostatnią zwiedzaną miejscowością w tym dniu 

była Rauma, stare, przepiękne miasteczko i piąty 
co do wielkości port morski Finalndii. Jak wynika 
z oficjalnych danych, główną gałęzią gospodarki 
w mieście jest przemysł związany z okolicznymi 
lasami, a w miejscowości i na jej obrzeżach znaj-
dują się m.in. liczne tartaki fabryka celulozy. Sta-
re centrum miasta – Vanha Rauma (Stara Rauma) 
zostało wpisane na listę UNESCO w 1991 ze 
względu na doskonale zachowaną drewnianą za-
budowę historyczną. Do dziś w  granicach Starej 
Raumy przetrwało 600 XVIII-wiecznych malow-
niczych budynków drewnianych, głównie domów 
mieszkalnych, sklepów i warsztatów rzemieślni-
czych.  
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Fot. 9. Urokliwe stare domy w Rauma 
Fot. A. Tworzyk 

Fot. 10. Katera w Tampere 
Fot. A. Tworzyk 

 
Miasto jednak, choć urokliwe i świetnie zacho-

wane, nie ma zbyt wielu mieszkańców. W latach 
90. rozpoczęła się intensywna migracja mieszkań-
ców do Helsinek, ale pomimo przełamania kryzysu 
gospodarczego liczba mieszkańców w Raumie 
wciąż spada. Obecnie miasto zamieszkuje około  
37 tysięcy mieszkańców. 

Trzeci dzień rozpoczęliśmy od wizyty w jednym 
z największych ośrodków przemysłowych w kraju – 
Tampere. Położone jest pięknie wśród zieleni, po-
między dwoma dużymi jeziorami Näsijärvi i Pyhäj-
ärvi, ze wzniesieniem Pyynikki-Pispala, które jest 
pamiątką okresu polodowcowego. Nawet w cen-
trum miasta przyroda jest w zasięgu ręki. Formami 
czynnego wypoczynku są m.in.: cross narciarski, 
łowienie ryb, rejs statkiem itp.  

 
 

Tampere to także prestiżowy ośrodek życia aka-
demickiego (uniwersytety i wyższe szkoły zawodo-
we) i kulturalnego (scena operowa, liczne teatry 
profesjonalne i amatorskie). Jednym z najpiękniej-
szych zabytków jest wspaniała protestancka kate-
dra, zaprojektowana przez Larsa Soncka i wybudo-
wana w latach 1902–1907. Katedra słynie z fresków 
namalowanych przez znanego symbolistę Hugo 
Simberga („Ranny anioł”, „Ogród śmierci”). 

 

Gospodarstwo Hattula Hereford w Paroli 

 
Właściciel gospodarstwa Hattula Hereford w 

Paroli, Erkki Lassila, prowadzi tradycyjną farmę 
krów od 1975 roku. Samo gospodarstwo pozostaje w 
rękach jego rodziny od 500 lat. Pan Lassila zaczął 
od kupna 6 krów, po czym przez lata systematycz-
nie powiększał stado. W latach 2013-2014 osiągnęło 
ono liczbę 750 szt. bydła mięsnego rasy Hereford. 
Gospodarze na własność posiadają 260 ha ziemi, 
dodatkowo dochodzi dzierżawa ziemi (ok. 140 ha). 

W gospodarstwie pracuje najbliższa rodzina wła-
ściciela, ponadto na stałe zatrudnione są 2 osoby. 
Wypas krów na łąkach zaczyna się w maju, a koń-
czy pod koniec listopada. Rozległe pastwiska, czysta 
woda, a także starannie dobrana dieta tworzy uni-
kalną kompozycję dla otrzymania najlepszego mię-
sa wołowego. Poza trawą zwierzęta dostają siano, 
nieco sianokiszonki oraz jęczmień. Gospodarstwo 
Hattula Hereford od 17 lat uznane jest za producen-
ta ekologicznego. Sprzedają oni swoje mięso w 
sklepach regionalnych oraz u bezpośrednich od-
biorców w Helsinkach. Ubój i rozbiór mięsa oraz 
pakowanie go zlecane jest firmom zewnętrznym. 

 

 
 
 

Muzeum Ziemi Chłopskiej PELTOLA 

 
Następnego dnia udaliśmy się do Muzeum Ziemi 

Chłopskiej PELTOLA, niedużego skansenu w Tam-
mijarwi (Luhanka). Obszar skansenu kształtował się 

Fot. 11. Bydło w gospodarstwie Hattula Hereford 
Fot. A. Tworzyk 
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Fot. 14. Zamek Olavinlinna 
Fot. A. Tworzyk 

Fot. 15. Obróbka desek w tartaku 
Fot. A. Tworzyk 

Fot. 13. Muzeum Ziemi Chłopskiej 
Fot. J. Parkkinen 

 
 
 
w ciągu ostatnich trzech wieków, ale dopiero w 1960 
roku powstało muzeum regionalne w Luhanka. Bu-
dynki zostały odrestaurowane głównie dzięki pracy 
wolontariuszy przez miejscową ludność. Na terenie 
skansenu jest w sumie 19 budynków wraz z wyposa-
żeniem, znajdują się one na ich oryginalnych miej-
scach. Oprócz głównych budynków mieszkalnych 
obejrzeć można także budynki „uzupełniające”: spi-
chlerze, stodoły, stajnie, stodoły i saunę. Najstarsze 
zabudowania wsi pochodzą z 1700 roku, a chłopi 
mieszkali na tym terenie aż do początków 1900 roku. 

Intencją stowarzyszenia, które było inicjatorem 
powstania muzeum było przywrócić do życia wio-
skę, w której odwiedzający będą mieli autentyczny 
obraz warunków życia pięciu chłopskich rodzin. 
Najstarszym z budynków w wiosce Peltola jest Iso-

tupa (budynek główny), który wywodzi się z XVIII 
wieku. Świetnie zachowane budynki, a także wnę-
trza i artefakty mówią nam o codziennym życiu, 
które prowadziła zmarginalizowana społeczność 
fińskich chłopów aż do wczesnych lat 1900. 

 
Późnym popołudniem dotarliśmy do Savonlinny. 

Położona jest ona nad jeziorem Saimaa, czwartym 
największym jeziorem w Europie. Piękne, 374-letnie 

stare miasto słynie z festiwalu operowego światowej 
klasy i wielu innych wydarzeń kulturalnych. Nad 
wodami jeziora wznosi się warowny piętnastowiecz-
ny zamek Olavinlinna. Zamek ten jest najdalej wy-
suniętą na północ średniowieczną murowaną twier-
dzą, która zachowała się do dzisiejszych czasów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tartak Laatokan Lankku w Tarnala 

 
Tartak Laatokan Lankku został założony w ro-

ku 1999, zarządza nim Pekka Paakkinen. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat firma wyrobiła sobie markę 
i rozwinęła swoje usługi i zdolności produkcyjne. 
Ponieważ 95% lasów w okolicy to własność prywat-
na, firma przyjęła swoją strategię: drewno odbiera-
ne jest od kilku rosyjskich dostawców, gdyż pozwa-
la na to bliskość granicy z Rosją. Do tartaku przy-
wożone są świeże deski różnych gatunków drewna 
(przeważnie sosny i świerka) o długości ok. 16 m.

Fot. 12. Muzeum Ziemi Chłopskiej 
Fot. J. Parkkinen 
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Fot. 16. Widok na tartak Laatokan Lankku 
Źródło: www.laatokanlankku.fi 

Fot. 17. Tama na wodospadzie Imatrankoski 
Fot. A. Tworzyk 

Fot. 18. Nabrzeże w Porvoo 
Fot. A. Tworzyk 

 
Deski następnie automatycznie są suszone, cięte 

i konfekcjonowane. Firma zainwestowała w profe-
sjonalne maszyny, urządzenia i suszarnie. Kryta 
powierzchnia magazynowa wynosi około 4 000 m³. 

Niedawno zakupiona linia do sortowania desek 
jest w stanie za pomocą wydawanego przez drewno 
dźwięku podzielić je na nawet 16 klas jakości. Go-
towy materiał sprzedawany jest producentowi do-
mów szkieletowych. Tartak zatrudnia ok. 15 osób, 
średnio rocznie produkowane jest 25 000 m3 drew-
na struganego, a roczne obroty wynoszą 5 mln euro. 

Działalność firmy opiera się produkcji produkcja 
wysokiej jakości drewna, dobrej lokalizacji oraz za-
spokajaniu życzeń klientów. We wschodniej Fin-
landii istnieje tylko ok. 5 takich dużych firm jak tar-
tak Laatokan Lankku. 

Kierując się do następnej farmy na południu 
Finlandii, zatrzymaliśmy się na krótki postój w 
Imatrze. Tern ośrodek przemysłowy zamieszkuje 
ok. 29 tys. mieszkańców i nie jest on zbyt znany w 
Europie. Punktem centralnym Imatry jest nieduży 
deptak, na którym mieszczą się sklepy, puby i re-
stauracje. Niedaleko znajduje się Imatrankoski, 
piękny wodospad zamknięty imponującą tamą naj-
większej hydroelektrowni w Finlandii. 

 

Sam wodospad powstał około czte-
rech do pięciu tysięcy lat temu, w 
wyniku przerwania własnych brze-
gów przez jezioro Saimaa i ciągnie 
się przez ok. 1,5 km. 

Z Imatry skierowaliśmy się do 
Porvoo – jednego z najpiękniej-
szych miast w Finlandii. Porvoo 
jest także drugim (po Turku) naj-
starszym fińskim miastem, które 
dodatkowo zachowało swój dawny 
układ urbanistyczny, czyli niskie 
domki pomalowane na żywe kolory, 
urocze podwórza i wąskie uliczki. 

Jedną z najpiękniejszych części miasta jest Vanha 
Porvoo (Starówka), która została wniesiona po 
wielkim pożarze pod koniec XVIII wieku. Cześć 
historycznych budynków służy dziś jako galerie czy 
sklepy, a ich wnętrza są urządzone w tradycyjnym 
skandynawskim stylu.  

 

 

Gospodarstwo organiczne Bosgard Farm  
w Porvoo 

 
Dziesięć kilometrów od centrum Porvoo znaj-

duje się gospodarstwo organiczne Bosgård Or-
ganic Farm. Farma prowadzi różne rodzaje dzia-
łalności, jednak dominującą jest produkcja wyso-
kiej jakości ekologicznego mięsa krów rasy do-
mowej Charolaise. Na fermie hodowanych jest 
rocznie do około 350 zwierząt, z czego 130 krów i 
9-10 buhajów. Krowy pasą się swobodnie na natu-
ralnej przestrzeni od wczesnej wiosny do późnej 
jesieni. Co 2 tygodnie są regularnie ważone. W 
okresie zimowym karmione są dodatkowo świeżą 
paszą ekologiczną (sianokiszonką, jęczmieniem, 
bobikiem). Opasy osiągają wagę 600-800 
kg/sztukę przez okres maksymalnie 2 lat. Ponie-
waż mięso musi być wysokiej klasy, nie kładzie się 
nacisku na szybkie przyrosty u zwierząt, ale na 
jakość pożywienia i jakość samego mięsa. 



EKOLOGIA I OCHRONA KRAJOBRAZU NR 5(90)/2016 

 

35 WiD 

Fot. 19. Krowy rasy Charolaise 
Fot. A. Tworzyk 

Fot. 20. Katedra Luterańska w Helsinach 
Fot. A. Tworzyk 

 
Gospodarstwo prowadzi sprzedażą mięsa bez 

pośredników: mięso mogą zakupić osoby prywatne 
w firmowym sklepie na terenie gospodarstwa, 
można je także zakupić w wybranych re-
stauracjach i sklepach spożywczych. Pro-
wadzona jest także sprzedaż na zamówie-
nie bezpośrednio przez telefon, e-mail lub 
sklep internetowy. 

Łączna powierzchnia gospodarstwa to 
850 ha, z czego 200 ha to pastwiska, 280 
ha uprawa zbóż, 300 ha to lasy, 70 ha sta-
nowią nieużytki. Gospodarstwo prowadzi 
program rolnośrodowiskowy, w ramach 
którego krowy "wypożycza się" są do wy-
pasania na terenach chronionych. Pozwala 
to zachować różnorodność biologiczną w 
rezerwatach przyrody. 

Historia budynków położonych w 
Bosgard Farm zaczyna się w XVI wieku. 
Główny budynek pomalowany na żółto 
pochodzi z 1800 roku, został gruntownie 
przebudowany w początkach XX wieku. W 
1950 Wolmar Schildt kupił tą posiadłość i 
rozpoczął działalność rolniczą. Produkcja bydła 
mięsnego Charolaise trwa od roku 1992. W 2012 
roku teren został przekształcony w spółkę akcyjną, 
której właścicielem są Aarne Schildt i Marcus 
Walsh. W 2013 farmie przyznano urzędowy certy-
fikat farmy ekologicznej. Kilogram mięsa (w za-
leżności od jego gatunku) kosztuje od 22 euro do 
nawet 79 euro. 

Młodzi właściciele dodatkowo podjęli działal-
ność marketingowo-edukacyjną i zaczęli  udo-
stępniając farmę zwiedzającym. Na terenie gospo-
darstwa jest wiele ścieżek przyrodniczych i kultu-
rowych. Goście zwiedzający farmę mogą odbywać 
długie spacery, delektować się specjałami fińskiej 
kuchni w restauracji, wziąć udział w potańcówce 

w ogromnej odrestaurowanej stodole 
czy też innych cyklicznych spotka-
niach i uroczystościach. Ta wielora-
kość oferowanych usług oraz pro-
dukcja mięsa najwyższej jakości od 
kilku lat utrzymuje firmę w czołówce 
gospodarstw ekologicznych w Fin-
landii. 

Ostatnim miastem na naszej trasie 
były Helsinki – stolica i główny 
ośrodek przemysłu, kultury i admini-
stracji. Miasto to, założone w 1550 
roku przez króla Gustawa Wazę było 
ważnym ośrodkiem handlu. W 1748 
roku na jednej z wysp nieopodal Hel-
sinek wybudowano twierdzę Su-
omenlinna. Po pożarze Turku w 1812 
roku Helsinki zostały stolicą Finlan-
dii. Po II wojnie światowej nastąpił 
bardzo szybki rozwój miasta i trwa 

on do dziś. Sercem Helsinek jest Plac Senacki z 
Katedrą Luterańska (Tuomiokirko) na czele.  

 

 
 

Niezwykle ciekawym obiektem jest Kościół 
Temppeliaukio (Skalny Kościół), wykorzystujący 
skalisty charakter regionu. Kościół ten, z ze-
wnątrz niepozorny, gdyż widoczna jest tylko jego 
kopuła,  został wykuty w skale i jest ewenemen-
tem na skalę światową. Oświetlenie groty dodat-
kowo wspomagane jest przez światło słoneczne, 
co daje przepiękne efekty. Ze względu na dosko-
nałą akustykę wnętrza kościół jest wykorzysty-
wany również jako sala koncertowa. W samej sto-
licy nie znajdziemy wielu tradycyjnych, romań-
skich czy gotyckich zabytków – jest ona znana 
przede wszystkim jako mekka nowoczesnej archi-
tektury.  
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny 

Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa 

Fot. 21. Kościół Temppeliaukio w Helsinkach 
Fot. A. Tworzyk 

 

 

Podsumowanie 

 
Podczas wyjazdu mieliśmy okazję spotkać się 

przede wszystkim z rolnikami i przedsiębiorcami, 
dużo dyskutowano o charakterze rolnictwa eko-
logicznego w Finlandii i ewentualnych możliwo-
ściach zaszczepienia fińskich pomysłów w Polsce. 
Ostatniego dnia, na spotkaniu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Leśnictwa w Finlandii oraz na Uni-
wersytecie w Helsinkach, przedstawiciele obu 
instytucji przedstawili nam długoletnią tradycję i 
zasady funkcjonowania rolnictwa, a w szczegól-
ności gospodarstw ekologicznych w Finlandii. 
Poruszano również takie kwestie, jak przejrzy-
stość procedur UE, z których korzystają fińscy 
rolnicy, nacisk położony na zrównoważenie go-
spodarki w Finlandii, rozwój rynku biogazu oraz 
nowych sposobów zagospodarowania odpadów 
leśnych. Omawiano także szanse rynku produk-
tów ekologicznych, który prężnie się rozwija i do 
2020 roku ma osiągnąć wartość 20% produkcji 
zwierzęcej i roślinnej w Finlandii [Ligenzowska 
2016]. Debatowano również o możliwościach na-
wiązania współpracy pomiędzy polskimi a fiń-
skimi gospodarstwami. 

Dzięki temu wyjazdowi mogliśmy zapoznać się 
z funkcjonowaniem rolnictwa ekologicznego na 
północy Europy. Zapoznaliśmy się praktycznie ze 
wszystkimi ogniwami procesu produkcji, prze-
twarzania oraz dystrybucji produktów ekologicz-
nych, a zdobyte doświadczenia na pewno przy-
czynią się do poszerzenia wiedzy wszystkich 
uczestniczących w wyjeździe. 
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Organic Farming in Finland 
 

Summary: Organic farming and food products are an im-
portant and growing part of the food system in many coun-
tries. In addition, organic farming can contribute to the devel-
opment of sustainable agriculture.  
The paper presents very detailed information on the study visit 
to leading organic farms in Finland, organized by Malopolska 
Agricultural Chamber and Malopolska Association for Agricul-
tural Extension. 
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Ochronne i produkcyjne użytki zielone
  
 
 

 

 

Użytki zielone są to formacje roślinności darnio-
wej, w której przeważnie dominują trawy. Ro-
ślinność darniowa, dzięki swej przydatności po-
karmowej od zawsze stanowiła pożywienie zwie-
rząt. Zarówno wolnożyjących, jak również udo-
mowionych. Dla tych ostatnich urządzano pa-
stwiska, na których zwierzęta żywiły się zieloną 
runią, którą też koszono i suszono przeznaczając 
ją do żywienia zimowego po odpowiednim za-
konserwowaniu. Żywienie zwierząt gospodar-
skich paszami użytków zielonych było korzystne 
nie tylko dla zwierząt, ale również rolników. 
Zwierzętom zapewniało pełnowartościową i 
smaczną paszę, a rolnikom obniżanie kosztów 
wyżywienia zwierząt oraz większą opłacalność 
produkcji zwierzęcej. Pasze łąkowo-pastwiskowe 
są bowiem najtańszymi ze wszystkich rodzajów 
pasz. Wynika to stąd, że na pastwiskach zwierzę-
ta praktycznie żywią się same, a na łąkach na po-
zyskanie paszy też w porównaniu z uprawami 
roślin pastewnych na gruntach ornych pracy jest 
niewiele. Tego rodzaju gospodarka łąkowo-
pastwiskowa prowadzona była od niepamiętnych 
czasów. Dopiero od niedawna, a głównie od czasu 
przystąpienia Polski do UE w gospodarce łąkowo-
pastwiskowej nastąpiła zmiana. 

 

Po przystąpieniu naszego kraju do Unii Euro-
pejskiej, dotychczasowa gospodarka łąkowo-
pastwiskowa w zdecydowanej większości gospo-
darstw rolnych uległa całkowitej zmianie. Użytki 
zielone przestały być dostarczycielem pasz dla 
zwierząt gospodarskich, których pogłowie w 
ostatnich latach bardzo się zmniejszyło z powo-
dów ekonomicznych. Zwiększony bowiem import 
żywności z krajów zachodnich UE, spowodował 
nieopłacalność chowu zwierząt, których gospo-
darstwa rolnicze zaczęły się pozbywać. Drastycz-
nie niski stan pogłowia zwierząt gospodarskich, 
który nastąpił na przełomie XX i XXI wieku, 
utrzymuje się niestety nadal. Zmniejszone po-
głowie zwierząt, a szczególnie bydła, owiec i koni 
przełożyło się na zaniechanie użytkowania łąk i 
pastwisk. Znaczne ich powierzchnie zaczęły zara-
stać roślinami inwazyjnymi, takimi jak nawłocie 
(Solidago sp.), a następnie zakrzaczać i zadrze-
wiać się. Wkrótce uświadomiono sobie bowiem, 
że zachodząca sukcesja roślinna zmierza w nie-
właściwym kierunku, gdyż powoduje zubożenie 
różnorodności biologicznej, która na trwałych 
użytkach zielonych, normalnie użytkowanych 
przez wypas oraz koszenie jest bardzo duża.  

W celu zachowania ekosystemów trawiastych 
przed samozalesieniem, a równo-
cześnie niedopuszczenia do zubo-
żenia ich różnorodności biologicz-
nej, wprowadzono dopłaty za ko-
szenie, ewentualnie wypasanie runi 
użytków zielonych. Szczególnie 
tych, które są bogate pod względem 
florystycznym. Byłoby to niewątpli-
wie korzystne, gdyby dotyczyło 
normalnej gospodarki łąkowo-
pastwiskowej. Tak jednak nie jest, 
ze względu na wymogi późnego ko-
szenia runi, bo dopiero w drugiej 
połowie czerwca oraz prowadzenia 
wypasu zbyt niską obsadą nieprze-
kraczającą jednej JDP/ha. W wyniku 
takiego prowadzenia gospodarki na 
użytkach zielonych kosi się ruń o 
zmniejszonej wartości pokarmowej 
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z powodu jej zdrewnienia i zestarzenia się. Taka 
ruń już mniej się nadaje do żywienia zwierząt. 
Ale nie o to chodzi. Najważniejsze bowiem jest 
skoszenie, a nie produkcja zwierzęca. Nie stawia 
się żadnych wymogów dotyczących wykorzysta-
nia paszy w żywieniu zwierząt gospodarskich. 
Dlatego skoszona ruń najczęściej się marnuje. 
Wystarczy jedynie usunąć ją ze skoszonej po-
wierzchni, a co się z nią zrobi to już nikogo nie 
obchodzi. Stąd siano pochodzące z łąk objętych 
dopłatami rolno-środowiskowymi spotkać można 
wyrzucone do zagłębień terenowych i drogowych, 
lasów, na miedze itp., gdyż z powodu braku in-
wentarza żywego w gospodarstwach rolniczych, 
nie jest ono potrzebne. Ale czy tak powinno być? 
Czy wyprodukowaną tak cenną paszę powinno 
się w taki sposób marnować? Jest to po prostu 
niezgodne z poczuciem moralności. Wszak da-
rów przyrody w żadnym wypadku marnotrawić 
się nie powinno. Ta doskonała, bez żadnych ulep-
szeń pasza, powinna być, przede wszystkim, po-
żywieniem dla zwierząt gospodarskich. 

Termin późnego koszenia pierwszego pokosu 
runi też nie jest wystarczającym uzasadnieniem 
utrzymania różnorodności biologicznej runi. 
Wprawdzie chroni użytki zielone przed samoza-
lesieniem, ale nie umożliwia wkraczania na ich 
powierzchnię rozmaitych gatunków inwazyjnych. 
Ponadto zbyt wybujała przy późnym koszeniu 
ruń zagłusza i eliminuje wiele cennych przyrod-
niczo roślin, jak storczyki i inne. To samo dzieje 
się na pastwiskach. Przy tak niewielkiej obsadzie 
zwierząt ruń nie jest w wystarczającym stopniu 
wykorzystywana przez zwierzęta. 
Pozostaje dużo niedojadów, wśród 
których są najmniej wartościowe 
gatunki roślin. To one właśnie się 
systematycznie rozprzestrzeniają i 
opanowują daną powierzchnię pa-
stwiskową. W każdym bądź razie z 
racjonalną gospodarką obecne po-
stępowanie niewiele ma wspólnego. 
Nie jest to także taka ochrona przy-
rody, która gwarantuje zachowanie 
w runi cennych gatunków roślin. 
Przy późnym jednorazowym kosze-
niu runi łąkowej oraz niewystarcza-
jącym wykorzystaniu runi pastwi-
skowej przez zwierzęta, gatunki ro-
ślin, na których najbardziej nam za-
leży, przeważnie z runi ustępują. 
Najlepszym tego przykładem mogą 
być zbiorowiska roślinności ksero-
termicznej, z których po zaniechaniu wypasu, już 
w stosunkowo krótkim czasie ustępują z runi ga-
tunki tzw. roślin stepowych, do których oprócz 
takich traw jak ostnice (Stipa sp.) należą również: 
kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum), 

kostrzewa walezyjska (Festuca valesiaca), a z in-
nych rodzin botanicznych także: 

� miłek wiosenny (Adonis vernalis),  
� dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopa-

difala),  
� driakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca),  
� głowienka wielkokwiatowa (Prunela gran-

diflora),  
� oman wąskolistny (Inula ensifolia),  
� chaber nadreński (Centaurea stoebe),  
� len złocisty (Linum flavum),  
� len włochaty (L. hirsutum),  
� goździk kartuzek (Dianthus carthusiano-

rum)  
� i wiele innych pięknych roślin kwiatowych.  
Ponieważ należą one do heliofitów, przeto po 

zaniechaniu wypasu lub koszenia, rosnąca ruń, a 
także zarośla kserotermiczne, zacieniają je, a to 
osłabia ich siłę konkurowania z otaczającymi je 
roślinami i powoduje ich ustępowanie z runi.  

Wypas lub koszenie umożliwiają dopływ bez-
pośredniego promieniowania słonecznego do 
wymienionych roślin kserotermicznych, a tym 
samym ich normalny wzrost i rozwój. Chcąc więc 
utrzymać przepiękną florę stepową na występują-
cych u nas siedliskach kserotermicznych, musimy 
dopuścić do spasania lub koszenia runi regular-
nego i częstszego niż jednorazowe. Podobnie jest 
również z łąkami i pastwiskami występującymi na 
siedliskach niekserotermicznych. Zbyt intensyw-
ne i częste koszenie lub wypasanie runi trawiastej 
też nie jest korzystne dla jej różnorodności biolo-
gicznej, ponieważ upraszcza skład gatunkowy.  

 

Łąki i pastwiska występujące na tzw. glebach 
świeżych powinny być normalnie dwukrotnie ko-
szone z tym, że pierwszy pokos powinien być ze-
brany już w pierwszej połowie czerwca, a drugi 
pod koniec sierpnia. Przy takim koszeniu 
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uzyskuje się nie tylko lepszą paszę, ale też dużą 
różnorodność biologiczną tak użytkowanej runi. 
Czym zatem się kierowano przyjmując tak opóź-
niony termin koszenia pierwszego pokosu – wła-
ściwie nie wiadomo.  

Osobiście nie mogę się pogodzić z tym, że pa-
sze łąkowo-pastwiskowe nie są w takim stopniu 
wykorzystywane w żywieniu zwierząt gospodar-
skich jak na to zasługują. Uważam, że to powinno 
się zmienić. Nie powinno się produkować pasz 
łąkowo-pastwiskowych wyłącznie po to, żeby ich 
nie wykorzystać w żywieniu zwierząt lecz marno-
trawić. To jest sprzeczne ze racjonalnością. Tym 
bardziej, że nie jest to jedyny sposób zachowania 
dużej różnorodności biologicznej. Bo jak się oka-
zuje przy dwukośnym koszeniu, szczególnie łąk 
świeżych, różnorodność biologiczna omawianych 
ekosystemów trawiastych jest największa. Jeżeli 
chodzi o pastwiska, to pastwiskowa obsada zwie-
rząt powinna być ściśle dostosowana do wydajno-
ści runi pastwiskowej. Zarówno zbyt mała, jak i 
zbyt duża obsada pastwiskowa zwierząt, nie są 
wskazane. Każda bowiem prowadzi do zmniej-
szenia liczebności gatunkowej runi. Z tych wła-
śnie względów, ruń pastwiskowa jest na ogół 
uboższa florystycznie, niż ruń łąkowa. Przyczynia 
się również do tego częstsze spasanie. Ruń pa-
stwiskowa spasana jest zazwyczaj co najmniej 
czterokrotnie. Nie bez znaczenia na skład bota-
niczny runi pastwiskowej jest także pielęgnowa-
nie, a szczególnie dokaszanie niedojadów i nawo-
żenie. Jego brak powoduje, jak to już wyżej 
wspominano wzrost udziału w runi roślin paszo-
wo mniej wartościowych i niesmacznych, a więc 
też niezjadanych przez zwierzęta. Jeżeli nie skosi 
się tych niedojadów, wówczas rosną one swobod-
nie i szybko się rozprzestrzeniają, wypierając z 
runi rośliny bardziej wartościowe. 

Zachowanie na pastwiskach większej różno-
rodności florystycznej, przy równocześnie dobrej 
jakości paszowej, wymaga nieznacznego zinten-
syfikowania gospodarki pastwiskowej, ale też 
ograniczenia liczebności wypasów w ciągu sezo-
nu pastwiskowego, jak też umiarkowanego nawo-
żenia. Dopiero tak prowadzona gospodarka ma 
sens i przynosi zadowalające korzyści z produkcji 
zwierzęcej. Warto również nadmienić, że kosze-
nie łąk, wyłącznie z powodu uzyskania dopłat 
rolno-środowiskowych jest dla środowiska przy-
rodniczego niekorzystne. Wprawdzie zapobiega 
ono samozalesianiu się użytku zielonego, ale nie 
zapobiega jego degradacji. Następuje ona dlatego, 
że z braku zwierząt gospodarskich i zapotrzebo-
wania na pasze, w zasadzie nie nawozi się łąk, a 
skoszoną ruń usuwa z powierzchni łąki i deponu-
je, jak to podano powyżej w rozmaitych miej-
scach. W ten sposób z każdym plonem runi po-
brane z gleby łąkowej składniki pokarmowe już 

na łąkę nie wracają. W konsekwencji przyczynia 
się to do wyjałowienia gleby oraz obniżania wy-
dajności plonów. Wiadomo, że w nieskończoność 
takie postępowanie nie może trwać. Realizacja 
programów rolno-środowiskowych przez 5 lat 
pozwala zauważyć, że łąki, które były koszone 
wyłącznie celem uzyskania dopłat i nienawożone, 
zmniejszyły wydajność i wartość pokarmową uzy-
skiwanych plonów. Zamiast wartościowych traw 
pastewnych jak życica trwała (Lolium perenne), 
rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), 
wiechlina łąkowa (Poa pratensis), kostrzewa łą-
kowa (Festuca pratensis), konietlica łąkowa (Tri-

setum flavescens), wyczyniec łąkowy (Alopecurus 
pratensis), dominują w runi kostrzewa czerwona 
(Festuca rubra), tomka wonna (Anthoxanthum 

odoratum), kłosówka wełnista (Holcus lanatus), a 
w górach również kłosówka miękka (H. mollis), 
izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens) i 
inne. Na takiej zmianie składu botanicznego runi 
traci się nie tylko z powodu gorszej jakości paszy, 
ale też degradacji środowiska przyrodniczego. W 
związku z tym, nie tylko na użytkach zielonych 
dostarczających pasz dla zwierząt gospodarskich, 
należy prowadzić bardziej racjonalną gospodarkę 
łąkowo-pastwiskową, ale także na takich, które są 
w programie dopłat rolno-środowiskowych. Cho-
dzi bowiem o to, żeby ich siedliska nie ulegały 
ubożeniu.  
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Najlepszym sposobem użytkowa-
nia runi pastwiskowej jest wypas 
kwaterowy. Dlatego wszędzie, gdzie 
jest to tylko możliwe powinien być 
preferowany. Dostarcza on w okresie 
pastwiskowym wyrównane odrosty 
pełnowartościowej pokarmowo runi, 
co dla produkcji zwierzęcej ma duże 
znaczenie. Także dwukośne łąki ko-
śne, występujące na siedliskach gleb 
świeżych, są z punktu widzenia 
ochrony środowiska przyrodniczego 
oraz różnorodności przyrodniczej 
najbardziej odpowiednie. Z tego też 
względu, taką właśnie gospodarkę 
łąkowo-pastwiskową powinno się 
prowadzić. Jest ona bowiem korzyst-
na nie tylko dla środowiska przyrod-
niczego, ale równocześnie dostarcza 
gospodarczych korzyści. Pozyskiwa-
nie lepszej jakości pokarmowej plo-
nów runi oraz wykorzystywanie ich w żywieniu 
zwierząt gospodarskich w żadnym wypadku nie 
powinno mieć ujemnego wpływu na wysokość 
dopłat rolno-środowiskowych, lecz wyłącznie do-
datni. Wspierać finansowo, powinno się bowiem, 
przede wszystkim, te gospodarstwa, które oprócz 
pozytywnego wpływu na środowisko przyrodni-
cze, wykazują dużą różnorodność biologiczną i 
dostarczają wartościowej paszy łąkowo-
pastwiskowej do żywienia zwierząt gospodar-
skich. Takie właśnie postępowanie powinno być 
wspierane finansowo z funduszy UE jako najbar-
dziej przyjazne dla środowiska, a w konsekwencji 
także człowieka. Nie można tolerować marno-
trawstwa pasz łąkowo-pastwiskowych, wspiera-
nego za pieniądze podatników krajów europej-
skich. 

 
Podsumowanie 

  
Wprawdzie użytkowanie łąk i pastwisk, na któ-

re uzyskuje się dopłaty UE zgodnie z wymogami 
programu rolno-środowiskowego, zapobiega 
przed ich samozalesieniem, niemniej jednak nie 
zachowuje ich bogatej różnorodności biologicz-
nej. Wynika to z późnego koszenia pierwszego 
pokosu oraz rozpoczynania wypasu. Sprzyja to 
zanikaniu mniej konkurencyjnych, w tym przy-
rodniczo cennych gatunków roślin oraz wkracza-
niu do runi roślin inwazyjnych. Ponadto, uzyski-
wana przy późnym koszeniu ruń jest złej jakości 
pokarmowej i z tego względu pozbywa się jej w 
rozmaity sposób, co nie powinno mieć miejsca. 
Żywieniowemu wykorzystaniu runi pastwiskowej 
nie sprzyja również zbyt niska obsada zwierząt 
pastwiskowych oraz rozpoczynanie wypasu do-
piero w maju. Ruń pastwiskowa jest już bowiem 

zbyt wyrośnięta, nie wykorzystywana i zadepty-
wana przez zwierzęta. W takich wypadkach po-
zostaje dużo niedojadów. W związku z tym, ko-
nieczne są korekty w dotychczasowych zasadach 
użytkowania runi łąk i pastwisk objętych dopła-
tami rolno-środowiskowymi. Przyspieszyć należy 
koszenie i spasanie runi na wiosnę, zwiększyć 
obsadę pastwiskową zwierząt oraz wykorzystanie 
pasz w żywieniu. Nie powinno się w dalszym cią-
gu tolerować dotychczasowego marnotrawstwa 
plonów łąkowo-pastwiskowych. Rolnicy prowa-
dzący intensywną produkcję zwierzęca też nie są 
zainteresowani  korzystaniem z dopłat rolnośro-
dowiskowych, ponieważ nie kompensują one 
strat wynikających z wartości plonów. Zbyt in-
tensywne gospodarowanie na użytkach zielonych 
jest również niekorzystne dla różnorodności bio-
logicznej. Należy więc nieco zekstensyfikować ich 
użytkowanie, żeby zwiększyć bogactwo flory-
styczne ich runi. Nie jest to wcale takie trudne 
jak się z pozoru wydaje. 

 
Protective and Productive Function 

of Grasslands 
 

Summary: Eco-tourism is a type of tourism not only associat-
ed with the agricultural organic farms. But its aim is to know 
and understand the most abundant natural attractions (for-
ests, water, plants) present in a given locality and take the 
photos and give descriptive documentation. For the natural 
environment eco-tourism is definitely friendly. 
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Krakowscy gimnazjaliści poznają zasady właściwego 

postępowania ze zwierzętami 

 
Relacja z realizacji projektu pt. „Rozbudzenie pasji badawczej i właściwych postaw 

etycznych uczniów gimnazjum, poprzez poznanie zasad zapewniających dobrostan 

zwierząt gospodarskich i domowych, opartych na poznaniu ich behawioru i biologii”

 

 

 

 

 

 

Wiosną 2015 roku Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego wyszedł z inicjatywą 
ożywienia współpracy między szkołami podsta-
wowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi a 
studenckim ruchem naukowym, ogłaszając 
pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację za-
dań publicznych województwa małopolskiego w 
obszarze edukacji pn. „Naukowe Inspiracje – Cie-
kawe i Kreatywne”. Pomysł ten okazał się nie-
zwykle trafny, na pierwszą edycję konkursu 
wpłynęło kilkadziesiąt wniosków. Wiosną 2016 
roku ogłoszono kolejną edycję konkursu. Tym 
razem jednym z wnioskodawców było Małopol-
skie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, które 
wspólnie z Sekcją Higieny i Dobrostanu Zwierząt 
Studenckiego Koła Naukowego Zootechników 
działającego przy Wydziale Hodowli i Biologii 
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
oraz gimnazjum nr 17 im. Artura Grottgera w 
Krakowie zgłosiło projekt pt. „Rozbudzenie pa-
sji badawczej i właściwych postaw etycznych 
uczniów gimnazjum, poprzez poznanie zasad 
zapewniających dobrostan zwierząt gospo-
darskich i domowych, opartych na poznaniu 
ich behawioru i biologii”. Projekt został bardzo 
wysoko oceniony przez komisję konkursową i 
zakwalifikowany do realizacji w okresie od 1 maja 
do 16 grudnia 2016 roku.  

Przedsięwzięcie realizowane przez MSDR ma 
charakter interdyscyplinarny i wymaga twórczego 
wykorzystania wiedzy z takich dziedzin jak: bio-
logia, zootechnika, zoopsychologia, fizjologia, 
weterynaria oraz nauki o dobrostanie zwierząt. 
Uczestniczy w nim ponad 40 uczniów, studentów 
i doktorantów. Pozwala ono uczestnikom na wy-
kazanie się własną inicjatywą oraz zademonstro-

wanie innowacyjnego podejścia do rozwiązywa-
nia problemów podczas zajęć terenowych i labo-
ratoryjnych pod opieką merytoryczną członków 
MSDR – doświadczonych nauczycieli akademic-
kich: dr hab. inż. Barbary Tombarkiewicz (kie-
rownik projektu) i dr hab. inż. Marcina Lisa z Za-
kładu Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwie-
rząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz 
mgr Anny Szczepanik, nauczycielki biologii z 
gimnazjum nr 17. 

W serii wykładów skierowanych do młodzieży 
gimnazjalnej, dr hab. Barbara Tombarkiewicz i dr 
hab. Marcin Lis przedstawili podstawowe założe-
nia dobrostanu zwierząt. Pod tym terminem 
zwykło rozumieć się umożliwienie bytowania 
zwierząt w warunkach wolności od: głodu i pra-
gnienia; dyskomfortu; bólu, urazów i chorób; 
strachu i stresu, a jednocześnie umożliwiające 
wyrażanie normalnego behawioru. Brak spełnie-
nia nawet jednego z tych warunków powoduje 
zaburzenie homeostazy organizmu, co wiąże się z 
pogorszeniem zdrowia, i co za tym idzie – gorszą 
jakością surowców zwierzęcych (mleko, jaja, mię-
so), a to z kolei ma wpływ na efekty ekonomiczne 
produkcji. Są to więc znaczące powody, dla któ-
rych hodowca stara się dostosowywać warunki 
utrzymania zwierząt do ich potrzeb. 

Pozyskaną w czasie wykładów wiedzę teore-
tyczną uczniowie klas pierwszych i drugich gim-
nazjum oraz studenci z Koła Naukowego Zoo-
techników, mogli zweryfikować w praktyce pod-
czas wizyty w Państwowej Stadninie Koni w Mi-
chałowie, która miała miejsce 20 października 
2016 r. Opieką nad końmi w stadninie zajmuje się 
pani Agnieszka Kozłowska, która oprowadzała 
uczestników projektu zapoznając ich z osiągnię-
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Fot. 1. Kolekcja nagród w stadninie koni w Michałowie 
Fot. A. Szczepanik 

Fot. 2. Konie na wybiegu w stadninie koni w Michałowie 
Fot. A. Szczepanik 

Fot. 3. Krowy rasy Jersey  
Fot. A. Szczepanik 

ciami PSK Michałow w zakresie hodowli koni 
arabskich oraz krów rasy Jersey.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy mogli podziwiać kolekcję ozdob-

nych rzędów końskich, które otrzymują tylko ko-
nie championów świata, setek pucharów, statu-
etek, kotylionów i dyplomów. Jednak prawdziwe 
zainteresowanie wzbudziły dopiero żywe konie. 
Młodzież mogła spotkać się z nimi podczas spa-
ceru na pastwiskach. Podziw wzbudzały urodzo-
ne w tym roku źrebięta, które podczas beztro-
skich galopad po pastwisku prezentowały nie-
prawdopodobną grację ruchu, najważniejszą ce-
chę przyszłych „championów”.  

 

 
 
 
Zaskoczenie wzbudził fakt, że „siwki” nigdy nie 

rodzą się siwe, lecz gniade, kasztanowate lub ka-

re i dopiero stopniowo zmieniają maść. Po raz 
pierwszy młodzi ludzie dowiedzieli się także o 
istnieniu maści tarantowatej. Jednocześnie zda-
rzały się, też akcenty humorystyczne, jak np. po-
wołanie przez jednego z uczniów nowej rasy koni 
„wałach”. Ze zdziwieniem przyjęto również widok 
pary kucyków, niewiele większych od wyrośnię-
tego psa owczarka.  

W czasie wizyty okazało się, że uczniowie po 
raz pierwszy spotkali się z krowami rasy Jersey. 
Rasa ta uważana przez wielu za najpiękniejszą i 
najbardziej szlachetną, charakteryzuje się bardzo 
harmonijną budową, zgrabną sarnią głową i zło-
cisto podpalanym umaszczeniem. Jednak tym, co 
ją wyróżnia spośród innych ras bydła mlecznego 
jest bardzo wysoka, a zawartość tłuszczu w mleku 
tej rasy przekracza 5%. Wśród zwiedzających 
oborę najwięcej emocji wzbudziła zadana kro-
wom kiszonka („Jak można to jeść!!!”) i specy-
ficzny zapach panujący w gospodarstwie. Należy 
tutaj również wspomnieć, że wielu spośród na-
stolatków z przejęciem mówiło, że pierwszy raz w 
życiu widziało żywą krowę, humorystycznie do-
dając, że przecież mleko jest z „Biedronki”. 

 

 
 
 
Dalsze obserwacje terenowe młodzież, pod 

merytoryczną opieką dr hab. Barbary Tombar-
kiewicz, dr hab. Marcina Lisa i mgr Anny Szcze-
panik, prowadziła 9 listopada 2016 r. w należą-
cym do Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Centrum 
Badawczym i Edukacyjnym w Rząsce koło Kra-
kowa. W pierwszej części zajęć dr inż. Stanisław 
Łapiński i dr inż. Piotr Niedbała z Zakładu Ho-
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Fot. 4. Wizyta uczniów w Centrum Badawczym  
i Edukacyjnym UR 

Fot. ............ 

Fot. 4. Wizyta uczniów w Centrum Badawczym i Edukacyjnym UR 
Fot. A. Szczepanik 

Fot. 5. Wizyta uczniów w Centrum Badawczym i Edukacyjnym UR 
Fot. A. Szczepanik 

dowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, 
ze swadą przedstawili zasady utrzymania i postę-
powania z takimi zwierzętami domowymi jak 
królik, nutria oraz szynszyla. Podczas tych zajęć 
młodzież mogła doświadczyć, że hodowla tzw. 
zwierząt futerkowych wcale nie jest „niehumani-
tarna” i „nieekologiczna”, a utrzymywane w klat-
kach (królik i szynszyla) lub specjalnych boksach 
(nutria) cieszą się dobrym zdrowiem, są przyjaź-
nie nastawione do swoich opiekunów i mogą wy-
rażać swój normalny behawior.  

 
Oprowadzający po fermie dr inż. Stanisław Ła-

piński szczególną uwagę zwracał na różnice w 
budowie ciała oraz wymaganiach bytowych ga-
tunków utrzymywanych na fermie. W tej części 
zajęć największe zaciekawienie wzbudziły nutrie. 
Warto podkreślić, że utrzymywane w Centrum 
stado nutrii odmiany standard, którym od ponad 
20 lat opiekuje się dr inż. Piotr Niedbała, objęte 
jest programem ochrony zasobów genetycznych, 

a należące do niego zwierzęta regularnie zdoby-
wają tytuły championów na krajowych wystawach 
zwierząt hodowlanych. Hodowla tych pochodzą-
cych z Ameryki Południowej zwierząt była bardzo 
popularna w Polsce w latach 80. i 90. Obecnie 
jednak ich populacja określana jest w naszym 
kraju na kilkaset sztuk, nie może więc dziwić, że 
większość uczestników widziała je po raz pierw-
szy. Doktor Łapiński na przykładzie tego gatunku 
bardzo obrazowo wytłumaczył przystosowanie do 
życia w środowisku ziemnowodnym, które za-

pewniają: błona pławna pomiędzy pal-
cami, gęsta okrywa włosowa o długich 
przylegających do ciała włosach pokry-
wowych i gruczoły mlekowe umiesz-
czone na grzbiecie tak, aby młode mo-
gły ssać podczas przebywania w wodzie. 
Natomiast zupełnie odmienne wyma-
gania ma pochodząca z suchego, gór-
skiego środowiska Andów, szynszyla 
mała. Jej bardzo gęste, miękkie futro 
nie znosi kontaktu z wodą, a w klatkach 
instalowane są specjalne kąpieliska pia-
skowe. Nie wolno tych zwierząt karmić 
paszami mokrymi, jak np. świeża trawa 
czy soczyste owoce.  

W drugiej części zajęć gimnazjaliści 
mogli zapoznać się z różnymi gatun-
kami ptaków domowych utrzymywa-
nych w Centrum. Duże wrażenie zrobiło 
znajdujące się na pastwisku stado gęsi 

zatorskich, krajowej rasy drobiu również objętej 
programem ochrony zasobów genetycznych. Na 
wybiegach obok przebywały gęsi garbonose oraz 
kaczki pekińskie i piżmowe, tak więc uczniowie 
nauczyli się rozpoznawać te gatunki drobiu wod-
nego. Zdziwienie wywołały też przebywające w 
wolierach kury różnych ras. Wyróżniała się tu 
czubatka staropolska, rodzima rasa kur, której 
ocalenie zawdzięcza osobistemu zaangażowaniu i 
wiedzy dr Krzysztofa Andresa. Ptaki te charakte-

ryzują się piórami tworzącymi na gło-
wie charakterystyczny czub oraz czar-
nym upierzeniem.  

Ukoronowaniem zajęć była wizyta w 
Ośrodku Jazdy Konnej Wydziału Ho-
dowli i Biologii Zwierząt w Rząsce. 
Uczniowie, pod okiem profesjonalnych 
instruktorów jeździectwa, zapoznali się 
z podstawowymi zasadami obchodze-
nia się i przygotowaniem konia do jaz-
dy wierzchem. Każdy mógł samodziel-
nie wyczyścić i osiodłać wierzchowca. 
Jednak najważniejszym była możliwość 
odbycia kilkunastominutowej jazdy 
konnej na ujeżdżalni. Dla wielu osób 
była to pierwsza okazja spróbowania 
swoich umiejętności współpracy 
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dr hab. Marcin W. Lis 
 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Zakład Weterynarii, Rozrodu  

i Dobrostanu Zwierząt   
 

dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz 
 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Instytut Nauk Weterynaryjnych 

 
 

mgr Anna Szczepanik 
 

Gimnazjum nr 17 im. Artura Grottgera  
w Krakowie 

Fot. 6. Wizyta uczniów Ośrodku Jazdy Konnej Wydziału Hodowli  
i Biologii Zwierząt UR w Rząsce 

Fot. A. Szczepanik 

Fot. 7. Pomiary prowadzone przez uczniów w Stacji Doświadczalnej 
Uniwersytetu Rolniczego w Przegorzałach 

Fot. A. Szczepanik 

 
z koniem w tej formie rekreacji. Należy podkre-
ślić, że trudno sobie wyobrazić inną dyscyplinę 
sportu niż jeździectwo, która wymaga większej 
współpracy ze zwierzęciem, ucząc równocześnie 
szacunku i odpowiedzialności za jego zdrowie. 

Kolejnym elementem projektu były pomiary 
mikroklimatu oraz ocena mikroklimatu i warun-
ków utrzymania zwierząt w Stacji Doświadczalnej 
Uniwersytetu Rolniczego w Przegorzałach. Odby-
ło się to 23 listopada 2016 r. Wzięło w nim 
udział14 gimnazjalistów pod opieką nauczyciela 
biologii mgr Anny Szczepanik oraz doktorantki 
Zakładu Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu 
Zwierząt UR w Krakowie mgr inż. Magdaleny 
Treli i członka Studenckich Kół Naukowych pani 
Klaudii Korowieckiej.  

 

Wyniki wspólnej pracy uczniów, 
studentów i nauczycieli podsumowane 
zostaną podczas specjalnej sesji w 17 
Gimnazjum w Krakowie, zaplanowanej 
na 14 grudnia 2016 roku. W kwietniu 
2017 r. planowany jest również udział 
uczestników projektu w Sesji Studenc-
kich Kół Naukowych. 

Jednak już dzisiaj można ocenić, że 
wspólna praca gimnazjalistów i studen-
tów, możliwa dzięki wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie przy-
niosła oczekiwane efekty. Poznanie 
zasad, od których zależy dobrostan 
zwierząt powinno z jednej strony 
ograniczyć przypadki niewłaściwego 
obchodzenia się ze zwierzętami w ży-
ciu prywatnym, a równocześnie na-
uczyć młodzież odpowiedzialności i 
przekonania, że zwierzę nie jest rzeczą 
i podobnie jak człowiek odczuwa emo-

cje, ból i dyskomfort. Bezpośrednie spotkanie ze 
zwierzętami gospodarskimi i domowymi powinno 
również pozwolić obalić niektóre mity dotyczące 
pochodzenia i sposobów pozyskiwania produk-
tów żywnościowych od zwierząt. 

 
Students of Krakow Junior High School Learn 

how to Keep Care of Farm Animals 
 

Summary: For pupils of nature subject in Junior High School 
No 17 in Krakow, this autumn was marked by very special ac-
tivities realised under the project leaded by scientists from 
University of Agriculture in Krakow. The name of project was: 
“Fostering research passion and appropriate ethical attitude of 
students of Junior High School by learning the principles of 
farm animals’ welfare via collecting knowledge of their  
behaviour and biology”. Under the project there were organ-
ised the series of workshops and lectures delivered by re-
searchers and scientists of the Department of Veterinary, Re-

production and Animal Welfare at the University of 
Agriculture in Krakow. 
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