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Czy my, mieszkańcy 
i mieszkanki europejskich miast, 
zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak ważną rolę w naszym życiu 
odgrywają rolnicy?  

Europa liczy ponad 500 mln mieszkańców, i wszyscy chcą 
dobrze zjeść. Dba o to 46 mln osób zatrudnionych w rolnictwie 
i sektorze rolno-spożywczym. To one dostarczają nam żywno-
ści wysokiej jakości, w szerokim asortymencie; w zamian po-
trzebują stałej pracy, stabilnych cen i dobrych rynków zbytu.  

Właśnie po to, by usatysfakcjonować zarówno europejskich 
producentów jak i konsumentów żywności powołano Wspólną 
Politykę Rolną, WPR. Była to pierwsza wspólna polityka Unii Eu-
ropejskiej (działa od 1962 r.). Początkowo miała zapewnić Unii 
samowystarczalność w zakresie zapatrzenia w żywność, ale – 
stale reformowana – coraz bardziej koncentruje się na społecz-
nej strukturze wsi i ochronie środowiska, poprawie warunków 
życia i adaptacji rolnictwa do zmian klimatu. Wspomaga rozwój 
innowacji oraz przedsiębiorczości na wsi, np. sprzedaż bezpo-
średnią produktów i produkcję „zielonej” energii.

Aktualny numer „Zielonego miasta” poświęcamy Wspólnej 
Polityce Rolnej, a szczególnie jej zasadom i funkcjonowaniu 
w latach 2014–20, a także temu, co pozwala europejskiemu 
rolnictwu stawać się bardziej ekologicznym, sprawiedliwszym 
społeczne i innowacyjnym: rosnącemu zapotrzebowaniu euro-
pejskich mieszczuchów na pełnowartościową żywność 
i ekologiczne produkty. Ten trend nie omija Polski. Jak przekonu-
je minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, Polska może 
się stać „zagłębiem” ekologicznej żywności. W podobnym du-
chu wypowiadają się znani warszawscy restauratorzy: Wojciech 
Modest Amaro i Agnieszka Kręglicka, którzy swoją pasję – zami-
łowanie do dobrego jedzenia – chcą uczynić zjawiskiem naro-

Wieś dla miasta, 
miasto dla wsi

FOTO: MATERIAŁ PROMOCYJNY

dowym. W dużych miastach, takich jak 
Warszawa, Gdańsk, Wrocław czy Kraków, 
coraz więcej świadomych konsumentów 
wprawia w ruch różnorodne ekoinicjatywy: 
kooperatywy spożywcze grupujące miej-
skich konsumentów i zaufanych producen-
tów, ruch slow-food i biobazary. Powstają 
społeczności miejskie wspierające grupy 
rolników i systematycznie kupujące od 
nich produkty. To tzw. Rolnictwo Wspierane 
przez Społeczność. 

Dobra żywność to dobra jakość naszego 
życia, w mieście i na wsi. Warto ją wspierać. 

Zapraszamy na stronę naszego projektu: 
Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej. 
Miasto dla wsi, wieś dla miasta, 
www. zielonyinstytut.pl 

DARIUSZ SZWED, PRZEWODNICZĄCY 
RADY PROGRAMOWEJ ZIELONEGO 
INSTYTUTU



wiejsko-miejski
stół

TEKST: GRZEGORZ MŁYNARSKI

Polacy doceniają uroki wsi i coraz chętniej 
przeprowadzają się tam na stałe. Z najnowszych 
prognoz GUS wynika, że w 2035 r., na przekór 
światowym trendom, ponad 60% obywateli Polski 
będzie mieszkać poza miastem. 

Zamiłowanie do spokojnego wiejskiego życia coraz 
częściej widać również w wyborach konsumenckich 
tych mieszkańców miast, którzy o przeprowadzce wcale 
nie myślą. Przypadły im do gustu sklepy, targi i festiwale 
oferujące nie tylko wiejskie produkty, ale także obietnicę 
spokojnego i zdrowego spędzania czasu.
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SETKI CYKLICZNYCH 
WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH 
Z PROMOCJĄ 
ŚWIADOMEJ KONSUMPCJI, 
W TYM WARSZTATY, TARGI, 
POKAZY I KONKURSY, 
OD WIOSNY DO JESIENI 
POJAWIAJĄ SIĘ W CAŁEJ 
POLSCE.
FOTO: PAWEŁ ZAKRZEWSKI

PRZYPATRUJĄC SIĘ MODZIE 
NA WIEJSKO-MIEJSKI STYL 
ŻYCIA, ZAUWAŻYMY, 
ŻE CHODZI ZARÓWNO 
O CZAS WYTWARZANIA, 
JAK I CZAS SPOŻYWANIA 
WIEJSKICH PRODUKTÓW. 
DOKŁADNIEJ – O CZAS 
PŁYNĄCY POWOLI.
FOTO: 
ALEKSANDRA KWIDZIŃSKA
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Wolniej znaczy lepiej

Jako społeczeństwo dojrzewamy do bardziej świadomej 
konsumpcji, doceniając tradycyjne receptury i procesy. 
Wypracowujemy rozwiązania i formuły umożliwiają-
ce mieszkańcom miast korzystanie z plonów wsi, ale 
nie tej uprzemysłowionej, bo do niej od dawna mamy 
dostęp w supermarketach, lecz do tej, która rozsądnie 
korzysta z technologii i nie zmienia tempa produkcji. 
Nierzadko jakość potraw i ich tradycyjny smak są 
wyłącznie kwestią czasu. Przypatrując się modzie na 
wiejsko-miejski styl życia, zauważymy, że chodzi zarów-
no o czas wytwarzania, jak i czas spożywania wiejskich 
produktów. Dokładniej – o czas płynący powoli. 

Z potrzeby uspokojenia tempa miejskiego życia powstał 
ruch Cittàslow (powolnych miast), zapoczątkowany 
w 1986 r. przez Carlo Petriniego, autora książki „Slow 
Food. Prawo do smaku”. Formalnie zawiązane stowarzy-
szenie skupia dziś 150 miast na całym świecie, w tym 
polskie: Biskupiec, Bisztynek, Lidzbark Warmiński, Mu-
rowaną Goślinę, Nowe Miasto Lubawskie i Reszel. Poza 

ofi cjalną listą „certyfi kowanych” miast jest na świecie 
bardzo wiele miejsc, czasem tylko dzielnic (lub nawet 
ulic), w których lokalni aktywiści wraz z mieszkańcami 
samodzielnie realizują idee ruchu Cittàslow. Takie miej-
sca charakteryzują się dużą liczbą przyjaznych prze-
strzeni publicznych, podtrzymywaniem indywidualnego 
charakteru i wyglądu, dbałością o zabytki i pamiątki 
dokumentujące lokalne wydarzenia, ciągłością tradycji 
oraz gościnnością wobec wszystkich obywateli przeby-
wających w przestrzeni objętej ideą „wolnych miast”.

Na bazie tego ruchu zaczęły powstawać „tematyczne 
odnogi”, w tym ruch slow food, który ma rzesze zwo-
lenników na całym świecie. Jego sympatycy organizują 
się w formalne i nieformalne grupy. Oprócz wspólnego 
gotowania, zajmują się wyszukiwaniem i promocją 
producentów i dostawców stawiających na pierwszym 
miejscu wysoką jakość. Wśród imprez odbywających 
się w całej Polsce znajduje się Slow Food Festival 
„Sopot od kuchni”. W czerwcu bieżącego roku po raz 
drugi przy długim stole ustawionym wzdłuż sopockiego 
molo pojawili się szefowie kuchni około 40 restauracji z 

FOTO: NUMBER 10, FLICKR.COM, (CC BY-NC-ND 2.0)
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Trójmiasta, Kaszub i innych rejonów Polski, blogerzy ku-
linarni i młodzi zdolni pasjonaci gotowania. Wśród wielu 
propozycji kulinarnych na stole pojawiły się dania z ryb, 
m.in. zwany potrawą kurortu „sopocki śledzik” 
i wiele unikatowych produktów z regionu. Imprezie 
towarzyszył targ rybny; do bocznej ostrogi molo pod-
płynęli rybacy, od których można było kupić świeżo 
złowioną rybę prosto z kutra.

Setki cyklicznych wydarzeń związanych z promocją 
świadomej konsumpcji, w tym warsztaty, targi, pokazy 
i konkursy, od wiosny do jesieni pojawiają się w całej 
Polsce – czasem tylko na weekend, jak Czas Dobrego 
Sera w Sandomierzu, a czasem na nieco dłużej, jak 
trwające całe lato Targ Pietruszkowy na krakowskim 
Podgórzu czy Zielony Jazdów w parku przy Centrum 
Sztuki Współczesnej w Warszawie. Na tych i podobnych 
imprezach łowcy lokalnych produktów znajdą wspaniałe 
przysmaki, jak ser Stary Giewont wytwarzany przez 
Wojciecha Komperdę z bacówki Hala Majerz, tzw. mięso 
ze słoja z Proszowic oraz świeży topinambur od Piotra 
Rutkowskiego zwanego Panem Ziółko.

Pochwała jakości

Moda na wiejsko-miejski stół to szansa przede wszyst-
kim dla małych gospodarstw rolnych, których właści-
ciele mogą wygrywać dzięki unikatowym recepturom. 
Pomaga im w tym moda, ale także nowe rozporządzenia, 
programy unijne i certyfi katy (np. Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 ułatwiający transfer 
wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 
wiejskich, a także wspierający odtwarzanie, chronienie 
i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 
i leśnictwa. Jego celem są również: zwiększanie włącze-
nia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich).

Dorota Niedziela, przewodnicząca sejmowej podkomisji 
ds. sprzedaży bezpośredniej zapewnia, że od 2015 r. 
będziemy mogli kupować produkty bezpośrednio od 
rolnika. Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa umoż-
liwia rolnikowi sprzedaż produktów żywnościowych wy-
tworzonych z surowców pochodzących z jego własnego 
gospodarstwa na targu oraz bezpośrednio do sklepu 
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regionalne pochodzenia roślinnego i napoje regionalne 
oraz w kategorii specjalnej, która zasługuje na wyróż-
nienie: „od pola do stołu”.

Społeczność wokół stołu

Stali bywalcy takich wydarzeń znają się dobrze; chętnie 
spotykają się na kulinarnych festiwalach i targach żyw-
ności, ale także sami zakładają kluby, stowarzyszenia 
i coraz popularniejsze kooperatywy spożywcze. 

Kooperatywy spożywcze to inicjatywy oddolne konsumen-
tów, którzy chcą budować sprawiedliwą, demokratyczną 
i ekologiczną gospodarkę. Dzięki nim – na skutek wyłączenia 
pośredników z łańcucha dostaw – większość wynagrodzenia 
za wysokiej jakości produkty otrzymują ich producenci. Duża 
liczba członków zorganizowanych w ogólnokrajowej sieci 
kooperatyw może oddziaływać nie tylko na styl konsumpcji, 
ale także na produkcję żywności i stosunki pracy. Uczestnic-
two w kooperatywie to przede wszystkim duże oszczędności 
w domowym budżecie, ponieważ towar zakupiony od rol-
nika lub na giełdzie rolnej bywa nawet o połowę tańszy niż 
w sklepie. Działająca w Warszawie kooperatywa „Dobrze” 
otworzyła ostatnio pierwszy w Polsce sklep kooperatywy 
(przy ul. Wilczej 29A), w którym niezrzeszone w kooperaty-
wie osoby mogą kupować świeże, sezonowe, ekologiczne 
produkty zakupione bezpośrednio od rolników.

czy restauracji. Amatorzy naturalnej żywności lokalnej 
mają już taką możliwość na Słowacji, w Czechach, 
Austrii, Francji i Niemczech. Rozporządzenie przewiduje 
dopuszczenie do sprzedaży bezpośredniej produktów 
pochodzenia zwierzęcego, np. tuszek i podrobów 
z indyków, gęsi i innych gatunków drobiu, zajęczaków, 
miodów i innych produktów pszczelich, ryb, żywych 
ślimaków lądowych, mleka, śmietany, zsiadłego mleka, 
twarogu, maślanki, serwatki i jajek. 

Najlepsze produkty dostępne na polskim rynku są cer-
tyfi kowane przez ministerstwa oraz instytucje polskie 
i unijne. Wśród najbardziej popularnych znajdziemy 
certyfi katy: „Chroniona nazwa pochodzenia” (np. miód 
wielokwiatowy z Sejneńszczyzny), „Chronione oznacze-
nie geografi czne” (np. ser koryciński „Swojski”), „Gwa-
rantowana tradycyjna specjalność” (np. Pierekaczewnik 
z Tatarskiej Jurty Pani Dżennety Bogdanowicz) 
i „Produkt rolnictwa ekologicznego” (jabłka malinówki 
od Pana Mariana Zawistowskiego).

Jeśli jakość potwierdzona unijnymi dotacjami i ministe-
rialnymi certyfi katami to za mało, warto prześledzić 
wyniki konkursów poświęconych utrwalaniu kulinarnej 
tradycji, np. podlaskiego: „Nasze kulinarne dziedzic-
two”. W 2014 r. wzięło w nim udział 70 wystawców, 
którzy zaprezentowali 123 produkty w kategoriach: pro-
dukty regionalne pochodzenia zwierzęcego, produkty 

MIESZKAŃCY MIAST 
CHĘTNIE 
SPOTYKAJĄ SIĘ 
NA KULINARNYCH 
FESTIWALACH 
I TARGACH 
ŻYWNOŚCI, 
ALE TAKŻE SAMI 
ZAKŁADAJĄ KLUBY, 
STOWARZYSZENIA 
I CORAZ 
POPULARNIEJSZE 
KOOPERATYWY 
SPOŻYWCZE. 
FOTO: PAWEŁ 
ZAKRZEWSKI
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DOROTA 
NIEDZIELA, 
PRZEWODNICZĄCA 
SEJMOWEJ 
PODKOMISJI 
DS. SPRZEDAŻY 
BEZPOŚREDNIEJ 
ZAPEWNIA, ŻE 
OD 2015 R. 
BĘDZIEMY MOGLI 
KUPOWAĆ 
PRODUKTY 
BEZPOŚREDNIO 
OD ROLNIKA.
FOTO: PAWEŁ 
ZAKRZEWSKI

Warto także wspomnieć o projekcie Most Food. Jego 
głównym celem jest zbudowanie pomostu między rol-
nikami a klientami, którzy chcą pozyskiwać żywność ze 
znanego źródła za pomocą internetu. Osoby korzystają-
ce z portalu Most Food mogą zgłaszać zapotrzebowanie 
wybranym przez siebie rolnikom; w zamian otrzymają 
informację o specyfi ce wybranego gatunku oraz o miej-
scu i sposobie uprawy.

Miejskie uprawy

Miejskie rolnictwo, ogrodnictwo i pszczelarstwo to 
rozwiązania dla osób, które nie chcą się ograniczać do 
biernej konsumpcji. 

Miejskie rolnictwo to sposób na własną produkcję sałaty, 
poziomek i ziół na balkonie oraz odmian karłowatych 
takich warzyw, jak pomidory i cukinie. W pionowych far-
mach wiszących na ścianach, więc niezajmujących miej-
sca w mieszkaniu, można hodować jadalne kwiaty, takie 
jak ogóreczniki czy bratki. Bardziej wymagający mogą 
zakupić The Parasite Farm, samowystarczalny domowy 
ogród, który składa się z kuchennego kompostownika 
i oświetlanych szklarni. Można je zamontować na 
kuchennych półkach. Rozwiązanie opiera się na orga-
nicznej cyrkulacji; pozostałości hodowanych w domowej 
szklarni warzyw i ziół oraz inne organiczne odpady 

wprost z deseczki do krojenia trafi ają do zamontowane-
go pod blatem kuchennym zgrabnego kompostownika. 
W nim wytwarzany jest nawóz w postaciach sypkiej 
i płynnej; można go wykorzystywać do „karmienia” 
rosnących obok roślin.

Warzywa i kwiaty w mieście nie mogłyby istnieć bez 
pszczół. W ubiegłym roku Fundacja Greenpeace postawi-
ła w całej Polsce 100 hoteli dla owadów zapylających; 
w ten sposób udało się dać schronienie owadom zapew-
niającym przetrwanie setek gatunków kwiatów i drzew, 
w tym gatunków miododajnych. Produkcja miodu w mie-
ście to kolejna propozycja dla aktywnych konsumentów. 
Podobnie jak na miejskie rolnictwo, polskie miasta coraz 
chętniej otwierają się na miejskie pszczelarstwo. Pszcze-
larium to rozwiązanie umożliwiające hodowlę pszczół 
i produkcję własnego miodu w centrum miasta. Wy-
starczy miejsce, w którym postawimy ul (dach, ogród); 
resztą zajmie się pszczelarz Kamil, od kilkunastu lat 
wraz z rodzicami prowadzący pasiekę na mazowieckiej 
wsi. Dzięki swojej pasji w samej Warszawie postawił już 
ponad 100 uli, w których produkuje przebadany, wyso-
kiej jakości nadwiślański miód. Prowadzi też warsztaty 
pszczelarskie, na których zaraża innych swoją pasją.

Wiejsko-miejski katalog produktów ugina się od pro-
pozycji. Czy znajdą się one na naszych stołach, zależy 
tylko od nas samych.  



Wężymord – czarny wąski korzeń – wygląda niezbyt 
apetycznie, ale obrany i ugotowany lub skropiony sokiem 
z cytryny i upieczony zachwyca jednym z tych smaków, 
o których zapomnieliśmy. Wężymord, czyli skorzonera, 
a także kolorowe marchewki, fi oletowe ziemniaki, 
dziesiątki odmian pomidorów – tym wszystkim, 
dzięki zaangażowanym rolnikom, kooperatywom 
i ludziom otwartym na wyzwania, znów mogą się 
cieszyć mieszkańcy miast.

Warzywo – 
pomost pomiędzy 
miastem a wsią  

We wrześniu Ludwik Majlert nadal wstaje o trzeciej 
nad ranem, bo trwają ostatnie siewy. Trzeba przygo-
tować się do pracy w polu, przydzielić pracownikom 
zadania, a potem już tylko traktor i poranny chłód. 
Białołęka to najdynamiczniej rozwijająca się dzielnica 
Warszawy, wielki plac nieustającej budowy. Osiedla 
powstają jedno po drugim, a mieszkańcy to przede 

wszystkim młode rodziny z dziećmi. Kiedyś było 
inaczej. Białołęka była zieloną dzielnicą, poprzecina-
ną pasami pól uprawnych. Jeszcze kilka lat temu jej 
mieszkańcy uprawiali ziemię, rosły tu zboża, kapusta, 
dynie, ziemniaki. Teraz większość pól zabudowano, 
a Ludwik ze swoimi 10 ha jest jednym z ostatnich 
gospodarzy na Białołęce. 

TEKST: PATRYCJA BUKALSKA
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W Dobrzyniu nad Wisłą w tym roku udała się papryka – od 
niej zresztą wszystko się zaczęło. W ubiegłym roku Bartek 
Kembłowski, syn gospodarzy, dzielił się na facebooku swoimi 
doświadczeniami z uprawy papryczek chili, nowości na 
mazowieckich piaskach. Zgłosiła się do niego pani z war-
szawskiej Kooperatywy Południowej, zapytała o możliwość 
uprawy fi oletowego ziemniaka i kolorowej marchwi. Tak 

powstało gospodarstwo RWS (Rolnictwo Wspierane przez 
Społeczność), które co tydzień dostarcza warzyw 24 war-
szawskim rodzinom i członkom Kooperatywy Południowej. 
W innym gospodarstwie RWS, w Świerżach Pankach, też co 
tydzień przygotowywane są paczki. Smaczne i aromatyczne 
warzywa są piękne, poskręcane, inne niż te „pod linijkę” 
z supermarketów. Stanowią pomost między miastem a wsią. 

SMACZNE I AROMATYCZNE 
WARZYWA SĄ PIĘKNE, 
POSKRĘCANE, INNE NIŻ TE 
„POD LINIJKĘ” Z SUPERMARKETÓW. 
STANOWIĄ POMOST MIĘDZY 
MIASTEM A WSIĄ. 
FOTO: PATRICK KUHL, 
FLICKR.COM, (CC BY 2.0)
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Korzenie się wyginają, klienci czekają

Wężymord rośnie na polu Ludwika po raz pierwszy. Mówi się o nim 
„skorzonera”, ale wężymord brzmi lepiej, bo działa na wyobraźnię, 
a gdy trafi a na talerz – działa również na smak. „To klienci podsunęli 
nam ten pomysł. Jeden z nich wręcz nie mógł się doczekać, kiedy 
wykopiemy pierwsze korzenie z ziemi” – opowiada Jola Majlert, żona 
Ludwika i dusza sklepiku przy gospodarstwie. Wykopywanie jest dość 
trudne, bo ziemia na Białołęce nie jest najlepsza. Korzeń wężymordu 
może przekraczać nawet 30 cm długości. Zazwyczaj rośnie pionowo 
w dół, ale w gospodarstwie Ludwika czasem się wygina – smaku to 
zmienia, ale wyciągnąć go dużo trudniej. „Ta ziemia została przewró-
cona, zniszczona podczas budowy drogi, wodociągów i linii energe-
tycznych” – mówi Ludwik. – „Przed wojną nasze gospodarstwo liczyło 
100 ha, teraz zostało nam 10 ha. W latach 70. wydawało się, że już 
nic z tego nie będzie, że już się nie da dłużej tu zostać. Ale człowiek 
wszystko zniesie, kiedy jest zakorzeniony. Jesteśmy tu dalej i staramy 
się zrobić jak najwięcej”. 

W gospodarstwie Ludwika rosną: rukola, wężymord, brokuły, szpara-
gi, wiele odmian dyni, karczochy, cukinie – można by długo wymie-
niać. Do rzadkich odmian dołącza się porady dotyczące kuchennej 
obróbki. Pod sklepik nieustannie podjeżdżają samochody, a do 
bagażników wędrują skrzynki wypełnione zieleniną. Jest przyjaźnie, 
inspirująco, pięknie. „Rolnik, który dostarcza swoje plony do skupu, 
nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem. A my, dzięki sklepikowi, 
wiemy co jak smakuje. To największa przyjemność. Od klientów po-
chodzą też czasem pomysły na nowe warzywa .My jednak sami też 
szukamy nowych rzeczy – tak przed laty było z rukolą, nie uprawianą 
przecież powszechnie w Polsce. Sięgamy też do dawno zapomnia-
nych, tradycyjnych polskich gatunków.  A na koniec i tak ja próbuję 
wszystkiego, co tu rośnie”” – mówi Ludwik, pogryzając gałązkowego 
brokuła.

BIAŁOŁĘKA BYŁA ZIELONĄ 
DZIELNICĄ, POPRZECINANĄ 
PASAMI PÓL UPRAWNYCH. 
JESZCZE KILKA LAT TEMU JEJ 
MIESZKAŃCY UPRAWIALI ZIEMIĘ, 
ROSŁY TU ZBOŻA, KAPUSTA, 
DYNIE, ZIEMNIAKI. TERAZ 
WIĘKSZOŚĆ PÓL ZABUDOWANO, 
A LUDWIK ZE SWOIMI 10 HA 
JEST JEDNYM Z OSTATNICH 
GOSPODARZY NA BIAŁOŁĘCE. 
FOTO: WICEK SOSNA 

 FOTO: WICEK SOSNA
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Szansa dla małych 

To samo słyszymy od Bartka – to klienci decydują, 
co będzie się uprawiać, a w przypadku gospodarstw 
RWS taka decyzja jest dosłowna. Na początku roku 
członkowie grupy deklarują, co chcieliby kupić 
i w jakiej ilości. Gospodarz szacuje, czy jest to realne 
i ile będzie kosztować. Członkowie grupy płacą z góry, 
po czym przez cały sezon co tydzień otrzymują paczkę 
z warzywami. „To dla nas spory zastrzyk gotówki, a co 
najważniejsze – przychodzi przed sezonem. To nam 
pozwala spokojnie planować i pracować. Kiedy sprzeda-
je się warzywa np. do przetwórni, to zapłatę dostaje się 
nawet rok później, i to w ratach” – mówi Bartek. To, że 
model RWS pozwala małym gospodarstwom przetrwać 
fi nansowo, potwierdza Piotr Trzaskowski współpracują-
cy z Sonią Priwieziencew i Tomaszem Włoszczowskim, 
którzy prowadzą gospodarstwo w Świerżach Pankach. 
„Po pierwsze, pieniądze są z góry. Po drugie, już się ma 

pewnych odbiorców, więc odpada cała administracja 
i marketing. Prostszy jest transport – co tydzień jest 
jedna duża dostawa w jedno miejsce. To dużo korzyst-
niejsze niż np. współpraca ze sklepami ekologicznymi, 
które po prostu biorą niewiele towaru. Potem trzeba 
rozwozić: kilka główek kapusty w jedno miejsce, kilka 
w drugie. Tymczasem RWS działa dużo prościej. Klienci 
RWS dają też większą elastyczność niż np. przetwórnie, 
gdzie zakontraktowane warzywa muszą mieć określone 
wymiary, wagę itd., choć w rzeczywistości przecież nie 
wszystkie ogórki są jednakowe. Rolnik może nie tylko 
nie zarobić, ale nawet stracić, płacąc wtedy kary”. 

RWS to wspólna odpowiedzialność za uprawy – rolnik 
nie jest już jedyną osobą ponoszącą ryzyko złej pogody 
czy przymrozków. Łatwiej próbować nowych gatunków 
czy odmian po ustaleniu tego z klientami, bo ryzyko 
rozkłada się na wszystkich członków grupy. Tego typu 
gospodarstwo zmusza do różnorodności upraw – ktoś 

 FOTO: WICEK SOSNA
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chce jeść pory, a ktoś inny pomidory. „Z naszego ponadczte-
rohektarowego gospodarstwa na RWS przeznaczyliśmy pół 
hektara blisko domu, bo tam mamy dostęp do wody. Dzięki temu 
jednak teren jest lepiej zagospodarowany. Między drzewami cze-
reśniowymi mamy warzywa!” – opowiada Bartek – „Gdyby nie 
RWS, taka uprawa nie byłaby opłacalna, a tak możemy nie tylko 
spokojnie pracować, ale i pozwalać sobie na eksperymenty, jak 
kolorowe pomidory czy karczochy”. 

W jednej z wrześniowych paczek przygotowanych w Dobrzyniu 
znalazły się m.in. dwie marchewki, dwie pietruszki, kilka bura-
ków i cebul różnych odmian, po kilogramie ziemniaków 
i pomidorów, por, seler, czosnek, chili cayenne, chili cherry, 
mięta – lista jest naprawdę długa. Za każdym razem skład 
paczki jest nieco inny, zależnie od tego, co wyrosło na polu. 
W RWS-ach – ale nie tylko, bo mówi o tym również Ludwik 
Majlert – ważna jest komunikacja z odbiorcami. Ludzie czują się 
związani z gospodarstwem i chcą wiedzieć, co akurat dobrze 
rośnie, a co raczej nie obrodzi. A także o tym, że np. noce były 
chłodniejsze, więc cukinii będzie mniej. Tego rodzaju rozmowy 
i wiadomości są ciekawe i rozszerzają wiedzę odbiorców o rolnic-
twie. W kolejnym sezonie ta wiedza pomoże lepiej formułować 
oczekiwania. Bo prawdziwe warzywa są inne niż w reklamie.

Marzenia i dochody

„Chciałbym, żeby nasze gospodarstwo było miejscem otwartym. 
Ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, chcą wyjść na pole. Kiedy 
urośnie czegoś więcej, niż jesteśmy w stanie zebrać i sprzedać, 
zapraszamy ludzi. W tym roku mieliśmy np. taką akcję bazy-
liową. Rodziny przyjechały na spacer, a przy okazji nazbierały 
sobie bazylii” – opowiada Ludwik. Do jego gospodarstwa przy-
jeżdżają także szkoły. Dla warszawskich dzieci to rzadka okazja, 
bo mogą zobaczyć, jak rzeczywiście rosną warzywa na co dzień 

widywane wyłącznie na sklepowych półkach. 
Widzą też, że do pracy na roli można podcho-
dzić z pasją – tak jak rodzina Majlertów. „Je-
steśmy tu już czwartym pokoleniem. Praca na 
roli jest bardzo wciągająca. To nie jest bizne-
sowa kalkulacja, choć oczywiście żyć z czegoś 
trzeba. Gospodarstwo to jednak coś więcej niż 
źródło dochodu” – stwierdza Ludwik. 

Marzenia marzeniami, ale podstawa fi nanso-
wa jest ważna. Małe gospodarstwa z bardzo 
urozmaiconymi uprawami wydają się dobrze 
funkcjonować. To szansa dla tych gospodarstw, 
które w zderzeniu z narzucającym swoje 
warunki wielkim odbiorcą, jak supermarket czy 
przetwórnia, są w gruncie rzeczy na straconej 
pozycji. W Polsce model RWS zaczął działać 
dopiero dwa lata temu, ale bardzo szybko 
się rozprzestrzenia. Obecnie działa już sześć 
takich gospodarstw: w okolicach Warszawy, 
w Poznaniu, Szczecinie, Opolu i Wrocławiu. 
Korzyści rolników są oczywiste, ale równie 
oczywiste są zyski członków grupy – żywność 
trafi a do nich z pewnego źródła, mają wpływ 
na to, co otrzymują, a cena jest zdecydowanie 
niższa niż w sklepach ze zdrową żywnością. 
Co tydzień inna zawartość paczki zmusza do 
kreatywności w kuchni, ale też do dyscypliny 
w planowaniu tego, co i kiedy będzie się jadło. 
Korzyści są widoczne jak na dłoni (lub talerzu), 
wad właściwie brak. „To łączenie miasta i wsi. 
Inna relacja niż tylko rynkowa, budowane inne-
go kontaktu niż tylko zakupy” – podsumowuje 
Piotr. 

Miasto i wieś

„Tu najpierw była wieś, a potem przyszło 
miasto. Teraz w planach jest budowa tra-
sy Mostu Północnego; tu gdzie mamy pole, 
będzie drogowy ślimak. Poszerzona ma zostać 
ulica Marywilska. Nie wiem, jak długo jeszcze 
będziemy mogli tu zostać” – mówi Ludwik 
Majlert. – „Mam jednak nadzieję, że może poli-
tyka miasta się zmieni i trasy szybkiego ruchu 
nie będą wchodzić do miasta. Bo miasto tego 
wszystkiego nie przełknie”. 

Tymczasem, w ostatnie ciepłe popołudnia, na 
białołęckich polach faluje kwitnąca na żółto 
rukola, kwiaty karczochów hipnotyzują fi ole-
tem, złocą się dynie. Jest pięknie, spokojnie, 
przejrzyście. Życie zwalnia rytm i odzyskuje 
smak. 

 FOTO: MACIEJ RATUSZNY



Prawdziwe 
twarze 
mistrzów kuchni 

TEKST:  BEATA MACIEJEWSKA

Są powszechnie znani jako bezwzględni recenzenci 
lub „wycinacze głów” w programach kulinarnych, 
ale po dniach zdjęciowych wracają do normalnego życia: 
szkolą pracowników szkolnych stołówek, jeżdżą po kraju 
i propagują ekologiczną żywność, zakładają ogrody 
warzywne. 

FOTO: MACIEJ RATUSZNY
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Ogrody różnorodności

Reformatorskie potrzeby Wojciecha Amaro – podobnie 
jak w przypadku wielu mistrzów kuchni na świecie – roz-
ciągają się także na politykę. Chciałby on, aby rolnicy 
mogli być przetwórcami własnych ziemiopłodów 
i ich bezpośrednimi sprzedawcami. „Wszędzie w Euro-
pie jest powszechnie wiadomo, że oliwę z oliwek wyci-
ska ten, kto ma drzewa oliwne; nie oddaje oliwek do ko-
lejnego łańcucha. A wspieranie lokalnych producentów 
powoduje, że rytm natury będą oni mogli przetwarzać 
na satysfakcję i pieniądze, bo to oczywiście szalenie 
ważne” – mówi. Popiera akcje protestacyjne rolników, 
rozmawia z politykami. Jego kolega po fachu Grzegorz 
Łapanowski, z którym występuje w programie „Top 
Chef” (Łapanowski jest prowadzącym), swoje kulinarne 
zaangażowanie realizuje także na niwie społecznej. 
Najbardziej interesują go szkolne stołówki i usunięcie 
z nich „śmieciowego jedzenia”. Jeździ po Polsce z poka-
zami propagującymi wartościową żywność, organizuje 
warsztaty dla wszystkich ogniw szkolnego „łańcucha 
pokarmowego”: dyrektorów szkół, nauczycieli, kucha-
rzy w szkolnych stołówkach, młodzieży i najmłodszych 
uczniów. A jest z czym walczyć. Ogólnopolskie badania 
Instytutu Żywności i Żywienia przeprowadzone wiosną 
2013 r. wśród 3 tys. uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów wykazały, że co czwarty ma nadwagę lub 
jest otyły. 

Amaro – Armani polskiej kuchni

Wykwintny garnitur i kolorystycznie dobrane sznurowadła 
w nieskazitelnie wypolerowanych klasycznych czarnych 
butach dobrze oddają jego charakter: wyrafi nowanie 
i perfekcję. Wojciech Modest Amaro bardziej przypomina 
wysublimowanego Mefi sta niż tradycyjnego diabła sma-
żącego niesfornych kuchcików w piekielnym kotle, co robi 
od września w polskiej edycji amerykańskiego programu 
„Hell’s Kitchen”. Z ekranu telewizora nie widać jednak 
reformatorskiego rysu, który najpełniej – i na co dzień 
– przejawia się w jego warszawskiej restauracji Atelier 
Amaro, pierwszej polskiej restauracji opatrzonej gwiazdką 
w przewodniku Michelina. Z punktu widzenia „Zielonego 
miasta” ważne jest to, że ta restauracja – jedyna 
w Warszawie i druga w Polsce – otrzymała rekomendację 
Slow Food Polska, a jej zmieniane co tydzień menu jest 
oparte na stworzonym przez Wojciecha Amaro kalendarzu 
sezonowości i składa się z rzadko spotykanych lub dawno 
zapomnianych, przede wszystkim polskich produktów. 
W styczniu w Atelier Amaro nie podadzą nam dań 
z pomidorów, bo nie jest to pełnia ich smaku, a na szpa-
ragi możemy liczyć w czerwcu, bo wówczas są najlepsze. 
Amaro zaopatruje się u sprawdzonych dostawców i sam 
szuka produktów w lasach i na łąkach. Niedawno posta-
nowił zająć się uprawą warzyw i ziół; jego najnowszym 
pomysłem są powstające pod Warszawą Ogrody Amaro, 
które staną się poletkiem doświadczalnym.

WOJCIECH MODEST AMARO 
NIEDAWNO POSTANOWIŁ 
ZAJĄĆ SIĘ UPRAWĄ WARZYW 
I ZIÓŁ; JEGO NAJNOWSZYM 
POMYSŁEM SĄ POWSTAJĄCE 
POD WARSZAWĄ 
OGRODY AMARO, KTÓRE 
STANĄ SIĘ POLETKIEM 
DOŚWIADCZALNYM.
FOTO: PAWEŁ ZAKRZEWSKI
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Podobne przekonania wyraża Michelle Obama, żona 
prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wypowiedziała ona 
wojnę otyłości dzieci oraz „śmieciowemu jedzeniu” 
i założyła ogród warzywny w Białym Domu. Postanowiła 
zostać pierwszą ogrodniczką kraju, wzorując się na jed-
nej ze swoich poprzedniczek, Eleanor Roosevelt, która 
w czasie II wojny światowej popularyzowała tworzenie 
ogrodów przydomowych. Michelle Obama, zanim za-
mieszkała w Białym Domu, jak inne Amerykanki karmi-
ła swoje córki fastfoodem, a dziś w swoim ogrodzie ma 
niemal wszystkie warzywa i jest dumną reformatorką 
amerykańskiego stylu życia. 

Kuchnia polityczna 

Przykład z góry, poparty dobrymi regulacjami prawny-
mi, to dobra polityka, a tę jak zwykle można znaleźć 
w Skandynawii. Duńskie władze – pionierzy wspierania 
ekologicznych upraw – planują, że do 2020 r. 
w publicznych stołówkach co najmniej 60% żywności 
będzie pochodziło z surowców ekologicznych. Szwedzi 
ekologiczną żywność uczynili jednym ze sztandarowych 
tematów swojej polityki. Oto drobny, ale wymowny 
tego przykład: dziennikarzy odwiedzających Szwecję na 
zaproszenie Instytutu Szwedzkiego – rządowej agendy 
odpowiedzialnej za promowanie w świecie szwedzkich 
rozwiązań – zaprasza się na kolację do restauracji ser-
wujących potrawy oparte na produktach ekologicznych 
pochodzących od lokalnych rolników. Szwedzki rząd 
uważa, że takimi przedsięwzięciami gospodarczymi 
warto się chwalić. 

Kampania a rzeczywistość 

Czy podobnie może być w Polsce? Kampanii, promocji, 
warsztatów i debat jest dużo, są wszędzie. Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaangażowało Grzegorza 
Łapanowskiego do produkcji serii fi lmów propagujących 
żywność ekologiczną, które są relacjami z podróży po 
polskich gospodarstwach ekologicznych. W lipcu 2014 r., 
podczas Dni Województwa Lubuskiego, Łapanowski wraz 
z marszałkiem województwa na oczach publiczności 
przygotowywał regionalne potrawy oparte na regional-
nych produktach (m.in. kozich serach z ekologicznego 
gospodarstwa rolnego Qzuko). Podobne przykłady 
można mnożyć.  Jednak trudno znaleźć władze miejskie 
stawiające na ekologiczną żywność i konsekwentnie 
stosujące dobrą politykę żywnościową. Szkoda, bo – jak 
twierdzi warszawska restauratorka i recenzentka kulinar-
na Agnieszka Kręglicka – ekologiczna żywność może być 
dostępna dla wszystkich. W śródmieściu Warszawy Krę-
glicka otworzyła Targi Rolne w Fortecy. W kolejne środy 
zjeżdżają się tam okoliczni rolnicy i przetwórcy ze 
swoimi produktami, m.in. ekologicznymi warzywami 
i owocami, rybami z Mazur, przetworami. To jedno z kilku 
takich miejsc w Warszawie, najbardziej „ekootwartym” 
mieście w Polsce. „Wiadomość o tym, że można tu kupić 
dobre jedzenie, rozeszła się po okolicy błyskawicznie. 
Kupują głównie rodzice małych dzieci, ale także osoby 
starsze, które nie mają zasobnych portfeli, a jednak 
zaopatrują się tutaj. Dlaczego? Bo to jedzenie dostępne 
cenowo, pochodzące bezpośrednio od producenta” – 
mówi Agnieszka Kręglicka. 

JAK TWIERDZI WARSZAWSKA 
RESTAURATORKA 
I RECENZENTKA KULINARNAA
AGNIESZKA KRĘGLICKA – 
EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ MOŻE 
BYĆ DOSTĘPNA DLA 
WSZYSTKICH. W ŚRÓDMIEŚCIU 
WARSZAWY KRĘGLICKA 
OTWORZYŁA TARGI ROLNE 
W FORTECY.
FOTO: PAWEŁ ZAKRZEWSKI

Zapraszamy do obejrzenia fi lmu pt. „Wieś dla miasta, miasto dla wsi” z udziałem m.in. 
Wojciecha Modesta Amaro i Agnieszki Kręglickiej na kanale Zielonego Instytutu na youtube: 
www.youtube.com/user/zielonyinstytut
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Polska wieś „zazielenia się” i modernizuje także dzięki 
kobietom. Patronują tym przemianom m.in. Pierwsza 
Dama RP i wicemarszałkini Sejmu. Na biurko premiera 
rządu trafi ł postulat wspierania rozwoju zielonych miejsc 
pracy dla kobiet.

Polka powiatowa 
i zielona 
modernizacja

„Wspieranie zielonych miejsc pracy dla kobiet oraz 
demokratycznych sposobów kształtowania polityki 
energetycznej na wszystkich szczeblach (krajowym 
i lokalnym)” – to jeden z dziesięciu najważniejszych po-
stulatów tegorocznego Kongresu Kobiet, największego 
ruchu kobiecego w Polsce. Wraz z dziewięcioma innymi 
postulatami został on przekazany premierowi. Na 
razie jednak jaskółki zielonej zmiany nie krążą nad 
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, lecz po wsiach 
i miasteczkach, zwłaszcza tam, gdzie mieszkają kobiety 
zainteresowane ochroną środowiska, dobrą pracą 
i własnym rozwojem. Wiceburmistrzyni Pyrzyc Agniesz-
ka Odachowska, radna miasta Koszalin Dorota Chałat, 
wójt gminy Mielno Olga Roszak-Pezała, wójt gminy 

Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, prezeska zarządu 
Regionalnego Centrum Inwestycyjnego w Dzierzgoniu 
Jolanta Szewczun – to zaledwie kilka spośród wielu 
lokalnych liderek startujących w tegorocznych wybo-
rach samorządowych, które w swoich programach mają 
tworzenie zielonych miejsc pracy. 

Energia kobiet, władza w rękach kobiet

Niektóre spośród nich jeszcze niedawno o zielonej 
modernizacji nawet nie słyszały. Odnawialne źródła 
energii, nowe zawody, nowe miejsca pracy, nowe 

TEKST: PATRYCJA BUKALSKA
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technologie – to wszystko może 
wydawać się odległe od rzeczy-
wistości polskiej wsi czy małego 
miasteczka. Szybko się jednak 
przekonują, że zielona moder-
nizacja to narzędzie społecznej 
zmiany jak najbardziej do zasto-
sowania w małych ośrodkach. 
Podstawy ma w ekologicznym 
rolnictwie i rozwoju energetyki 
opartej na rozproszonych źró-
dłach energii. Co najważniejsze, 
umożliwia lokalny rozwój. Własne 
źródła energii służące konkretnej 
społeczności okazują się źródłem 
pracy, dochodu i ewolucji.

Jak kobiety mogą je mogą wykorzy-
stać? Odpowiedzi na to pytanie po-
święcono cykl warsztatów opartych 
o książkę Beaty Maciejewskiej pt.: 
„Polka powiatowa i zielona 
modernizacja”, zorganizowanych 
w 2014 r. przez Fundację Przestrze-
nie Dialogu i polski oddział Fundacji 
im. F. Eberta dla około setki liderek 
lokalnych z całej Polski. W paździer-
niku jego uczestniczki przyjechały 
do Warszawy, aby wymienić się 
doświadczeniami i przedstawić 
najważniejsze postulaty. 

A postulaty Polek powiatowych to 
m.in.: 

 zwiększenie dostępu do środ-
ków unijnych (wśród benefi cjen-
tów Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 tylko 
20% to kobiety); 

 wspieranie kobiet w uzyskiwa-
niu dostępu do perspektywicznych 
zawodów związanych z zieloną 
energią;  

 możliwość sprzedaży przetwo-
rów z własnych ziemiopłodów.

Warsztatom patronują m.in.: 
eurodeputowana Lidia Geringer de 
Oedenberg, wicemarszałkini Sejmu 
Wanda Nowicka i szef Rady Progra-
mowej Zielonego Instytutu Dariusz 
Szwed. Bardzo cieszy patronat Pani 
Prezydentowej Anny Komorowskiej. 
– „Gratuluję Fundacji im. Friedricha 

Eberta i Fundacji Przestrzenie Dialogu aktywności i podjęcia inicjatywy, której cel 
łączy w sobie zarówno poprawę sytuacji kobiet z obszarów wiejskich, jak i ochronę 
środowiska naturalnego – napisała Pierwsza Dama do organizatorów. – (…) Życzę 
Państwu sukcesu w przeprowadzeniu akcji, w następstwie której kobiety nie tylko 
znajdą dla siebie zajęcie w ramach zielonej gospodarki, ale także przyczynią się 
do wzmocnienia rozwoju swojej lokalnej społeczności”.

Zielone myślenie 

Warsztaty przeprowadzono m.in. w kwietniu w gminie Stegna. – „Jestem bardzo 
zadowolona, można było się wiele dowiedzieć. Tak naprawdę to nawet mam 
niedosyt” – mówi Gabriela Danelska, jedna spośród 12 uczestniczek. Zauważa, 
że coraz więcej ludzi w gminie interesuje się kolektorami słonecznymi i panelami 
fotowoltaicznymi, ale wciąż podchodzą oni do takich innowacji z nieufnością, bo 
zwyczajnie nie wiedzą: ile to kosztuje, na jakiej powierzchni należałoby zainsta-
lować urządzenia, by było to opłacalne, gdzie można się starać o dotacje itd. Na 
takie informacje jest spore zapotrzebowanie, a rozmowy to inspiracja i źródło 
wsparcia, a także lekcja skutecznego działania. 

Coraz więcej aktywnych kobiet i coraz więcej „zielonego myślenia” – te dwa tren-
dy splatają się, uzupełniają i wzmacniają. „Polka powiatowa” – i książka, i warszta-
ty pełne są osobistych historii kobiet, którym udało się coś, co wcześniej było – lub 
wydawało się – niemożliwe, które znalazły swoje miejsce i czerpią radość z tego, 
że mogą zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Te historie są czasem egzotyczne, 
a czasem swojskie i lokalne, ale pod jednym względem wszystkie są jednakowe – 
za zmianami stoją mądre, zdeterminowane i wytrwałe kobiety. 

Więcej: www.polkapowiatowa.pl

„POLKA POWIATOWA” – 
I KSIĄŻKA, I WARSZTATY PEŁNE 
SĄ OSOBISTYCH HISTORII 
KOBIET, KTÓRYM UDAŁO SIĘ 
COŚ, CO WCZEŚNIEJ BYŁO – LUB 
WYDAWAŁO SIĘ – NIEMOŻLIWE, 
KTÓRE ZNALAZŁY SWOJE 
MIEJSCE I CZERPIĄ RADOŚĆ 
Z TEGO, ŻE MOGĄ ZMIENIAĆ 
SWOJE OTOCZENIE NA LEPSZE.
FOTO: AGATA KUBIS



oto WPR 
TEKST: WALDEMAR SADOWSKI

Czym jest Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna (WPR) to wszelkie przedsięwzię-
cia Unii Europejskiej dotyczące sektora rolnego, których 
celem jest realizacja postanowień zapisanych w  Trak-
tacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wspólna – bo 
obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, rolna – bo 
dotyczy sektora rolnego, czyli rolnictwa, leśnictwa, 
ogrodnictwa, uprawy winorośli, rybactwa. 

Wspólna Polityka Rolna powstała na mocy traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) z 1958 r. i postanowień 
konferencji w Stresa z tego samego roku, ale w praktyce 
zaczęła funkcjonować dopiero od 1962 r. Traktat powołujący 
do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą znany jest też 
jako Traktatu Rzymskiego, ponieważ został podpisany 
w Rzymie, w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu. TFUE, 
obok Traktatu o Unii Europejskiej, stanowi główny akt prawa 
europejskiego. Zainicjowana wówczas Wspólna Polityka Rol-
na była pierwszą ofi cjalną polityką Wspólnoty Europejskiej. 

W Unii Europejskiej żyje dzisiaj ponad 500 mln konsu-
mentów, którym należy zapewnić dobrą, pełnowarto-
ściową żywność po przystępnej cenie. W 28 państwach 
członkowskich UE pracuje łącznie około 12 mln pełno-
etatowych rolników, a sektory rolniczy i rolno-spożywczy 
zatrudniają 46 mln osób. Sektory te  zapewniają razem 
7% miejsc pracy i stanowią 6% europejskiego PKB. 

Pierwotnym celem WPR było zapewnienie Europie samowy-
starczalności w zakresie zaopatrzenia w żywność, a jedno-
cześnie zagwarantowanie europejskim rolnikom godziwych 

zarobków. Oznaczało to przede wszystkim konieczność znie-
sienia ceł i subwencji ograniczających wolny rynek w handlu 
produktami rolnymi, leśnymi i morskimi w Unii Europejskiej. 

Unia Europejska dysponuje wieloma instrumentami, 
które może wykorzystywać do realizacji wspólnych 
celów. Może wprowadzać: ceny gwarantowane, dopłaty 
bezpośrednie, dopłaty do eksportu, skup interwencyjny, 
zwrot kosztów, wsparcie dla grup producentów, normy, 
premie od sztuk bydła i limitowanie produkcji, tzw. kwoty 
mleczne. Te instrumenty stosuje się w sektorze pro-
dukcji: zbóż, mleka, bydła mięsnego, trzody chlewnej, 
warzyw i owoców oraz zalesianiu. Jako wiążące wytyczne 
WPR, z reguły są one uchwalane na okres siedmiu lat. 

Budżet WPR wynosi około 40% budżetu UE, ale należy 
pamiętać, że WPR to jedna z niewielu wspólnych polityk 
fi nansowanych ze środków unijnych. Większość sektorów 
fi nansują bezpośrednio państwa członkowskie. W relacji 
do wszystkich wydatków publicznych budżet WPR wydaje 
się niewielki – stanowi około 1% środków publicznych UE. 
Warto podkreślić, że od czasu powstania WPR (czyli w cią-
gu 30 lat) jej budżet zmniejszył się radykalnie, z 75% do 
40%, tymczasem liczba państw-członków Unii zwiększyła 
się do 28, a liczba rolników wzrosła dwukrotnie. 

Wśród problemów, które przywołują krytycy WPR, wy-
mienia się najczęściej:

 zbyt wysokie koszty, dochodzące do 60% budżetu UE; 
 zaburzenia na światowym rynku żywności na skutek 

unijnych dopłat do eksportu, co  szczególnie boleśnie 
odbija się  na produkcji rolnej w krajach afrykańskich; 

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ma nie tylko 
służyć producentom i konsumentom żywnosci. Jej celem 
jest także ochrona środowiska i różnorodności biologicznej.
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WSPÓLNA – BO OBEJMUJE WSZYSTKIE 
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ, ROLNA – 
BO DOTYCZY SEKTORA ROLNEGO, CZYLI 
ROLNICTWA, LEŚNICTWA, OGRODNICTWA, 
UPRAWY WINOROŚLI, RYBACTWA. 
FOTO: LILY ABAGYAN, 
FLICKR.COM, (CC BY-NC-ND 2.0)

 zwiększenie produkcji rolnej niszczy środowisko;
 zamknięcie rynku na import, co wywołuje wzrost cen;
 konieczność utrzymywania kosztownej biurokracji, 

sterowanie cenami przez urzędników. 

Po co Europie polityka rolna

WPR dobrze wypełnia swoje funkcje, czego świadec-
twem są zapełnione żywnością sklepowe półki i bazary, 
bogactwo asortymentowe żywności konwencjonalnej 
i ekologicznej oraz przystępne ceny. 

Kiedy rozpoczynały się dyskusje o wspólnej polityce 
w dziedzinie rolnictwa, Europie zagrażał głód, a większość 
krajów europejskich skazana była na import żywności. 
Głównym motywem wprowadzenia Wspólnej Polityki Rol-
nej były zapewnienie dostaw żywności i uniezależnienie 
się od importu. Po II wojnie światowej rolnictwo w Europie 

było zdewastowane, a jej mieszkańcom zagrażały głód 
i niedożywienie. Sytuacja była tak dramatyczna, że ONZ 
i Stany Zjednoczone uruchomiły specjalny program, 
którego celem było m.in. zapewnienie Europie żywności, 
bo nie była ona w stanie sama się wyżywić. W ramach 
programu United Nations Relief and Rehabilitation Admini-
stration (UNRRA) do Europy dostarczano zboże, zwierzęta, 
artykuły spożywcze i miliony paczek żywnościowych.

Warto pamiętać, że niedożywienie i głód to nadal 
zjawiska masowe w innych regionach świata. Według 
szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w latach 2010–2012 
głodowało na świecie 870 mln ludzi. 

Wagi wspólnej polityki w dziedzinie rolnictwa dowodzą za-
tem zarówno przyczyny, które doprowadziły do powstania 
Wspólnej Polityki Rolnej, jak i aktualna sytuacja na świecie. 

2 1



3  |  2 0 1 4  |  Z I E L O N E  M I A S T O  |  w i e ś  d l a  m i a s t a ,  m i a s t o  d l a  w s i

2 2

3 0

Europa jako projekt pokojowy

W latach 1958–1992, Traktat o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej nosił nazwę traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą. W Traktacie z Maastricht przy-
miotnik „gospodarczą” usunięto. Przyczyny 
powstania Unii Europejskiej tkwiły głęboko 
w polityce, ale fundamentem wspólnoty była 
i jest gospodarka. Kryje się za tym głębsza 
myśl, zupełnie nieekonomiczna. Pierwszym 
celem Unii było i jest zapewnienie pokoju. 
Aby zrozumieć powiązania „gospodarki” 
z „pokojem”, warto sięgnąć do intelektual-
nych źródeł UE. Według znanej tezy Kanta, 
największym wrogiem wojny są kupcy. Już 
w tamtej epoce (druga połowa XVIII w.) Kant 
zauważył, że powiązania gospodarcze między 
dwoma krajami hamują zapędy do wznieca-
nia pożogi wojennej. Wymiana gospodarcza 
to czynnik antywojenny – może nie gwarantu-
je trwałego pokoju, ale zapewnia realny 
i trwały rozejm. Jak ujął to Kant (Do wieczne-
go pokoju): „Powoduje to zmysł handlowy, 
który nie może współistnieć z wojną, a któ-
rym wcześniej czy później zostaje owładnięty 
każdy naród. A ponieważ wszelkim mocom 
podporządkowanym władzy państwa naj-
więcej znaczenia nadaje potęga pieniądza, 
tedy państwa są zmuszone (i to wcale nie 
przez czynniki napędowe moralności) popie-
rać szlachetny pokój wszędzie tam, gdzie 
pojawiłaby się w świecie groźba wybuchu 
wojny, aby oddalić ją jak najrychlej w drodze 
rokowań i zachować się tak, jakby zarazem 
znalazły się przez to w trwałym sojuszu”. 
Kant z pewnością uznałby, że pietruszka 
także wywarła wpływ na pokój w Europie. 
Wspólnota żywnościowa, którą reguluje 
WPR, to najbardziej stabilizujący czynnik 
na naszym kontynencie. Jeżeli więc polity-
cy wykłócają się o cenę pietruszki i połowy 
śledzi, w rzeczywistości chodzi o coś znacznie 
ważniejszego – o pokój.

Sięgając do początków Unii, przeważnie przy-
wołujemy Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 
(1952–2002), eksperyment organizacyjny, 
który zapoczątkował procesy integracyjne. 
Wiadomo było, że spory o kontrolę zasobów 
dla przemysłu ciężkiego, głównie w Zagłębiu 
Ruhry, Zagłębiu Saary i w Lotaryngii, prowa-
dziły do konfl iktów zbrojnych między Francją 
a Niemcami, a w ostatecznym efekcie – do 

PRZYCZYNY POWSTANIA UNII 
EUROPEJSKIEJ TKWIŁY GŁĘBOKO 
W POLITYCE, ALE FUNDAMENTEM 
WSPÓLNOTY BYŁA I JEST 
GOSPODARKA. KRYJE SIĘ ZA TYM
GŁĘBSZA MYŚL, ZUPEŁNIE 
NIEEKONOMICZNA. 
PIERWSZYM CELEM UNII BYŁO I JEST 
ZAPEWNIENIE POKOJU.
FOTO: LEO MCCOURT, FLICKR.COM, 
(CC BY-ND 2.0)

FOTO: TOBY CHARLTON-TAYLOR, 
FLICKR.COM, (CC BY-ND 2.0) 
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wojen światowych. Po II wojnie światowej francuski 
Minister Planowania Jean Monnet zaproponował więc 
prosty mechanizm wspólnej kontroli francusko-niemiec-
kiego rynku surowców. Pomysł zaakceptował Minister 
Spraw Zagranicznych Francji Robert Schuman, który za-
prosił inne kraje do udziału w projekcie. Integracja prze-
mysłu ciężkiego dała solidny fundament jednoczącej 
się Europie. Powstająca równolegle Wspólna Polityka 
Rolna stworzyła drugi równie ważny fundament. Można 
ją nazwać analogicznie – Wspólnotą Pszenicy i Mleka. 
Warto zapamiętać: ostatecznym celem WPR, podobnie 
jak Unii Europejskiej, jest zapewnienie pokoju.

Epoki i historia Wspólnej Polityki Rolnej

Lata 1962–1992. Wsparcie cenowe
W tym okresie głównym celem WPR było zapewnienie 
mieszkańcom Europy dostaw żywności, z jednoczesnym 
zagwarantowaniem przychodów rolnikom. Najczęściej sto-
sowano wówczas interwencje skupowe i magazynowanie 
nadwyżek. Urzędnicy w Brukseli ustalali ceny minimalne, 
a jeśli ceny rynkowe jakiegoś produktu spadały i były od 

nominalnych niższe – Unia dokonywała skupu interwen-
cyjnego, aby ceny ustabilizować. Skupione produkty 
sprzedawano w bardziej dogodnym czasie, oferowano 
je na rynkach światowych albo niszczono. W tym czasie 
w stosunku do produktów spoza Europy oferowanych po 
zbyt niskich cenach ustalano ceny progowe, co nosiło 
charakter swego rodzaju ceł. Eksporterom produktów 
spożywczych z Unii, których produkty były za drogie na 
rynkach światowych, przekazywano dopłaty kompensu-
jące różnicę. Ówczesne cele WPR zostały osiągnięte, ale 
pojawiły się nowe problemy – w postaci nadwyżek: góry 
masła i rzeki mleka. Dlatego od 1993 r. te instrumenty są 
wykorzystywane wyjątkowo, a w 2017 r. zostaną wypłaco-
ne ostatnie dopłaty do cukru i mleka. 

Lata 1993–2004. Premia produktowa
W 1993 r., w kontekście trudnych negocjacji tzw. rundy 
urugwajskiej GATT, irlandzki komisarz MacSharry 
przeforsował reformy WPR. Najważniejszym celem UE 
nie było już wtedy wyżywienie Europy, lecz zachowanie 
społecznej struktury obszarów wiejskich oraz ochrona 
środowiska. Dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej 
zostały ograniczone na rzecz bezpośrednich dopłat 

W 1993 R., W KONTEKŚCIE TRUDNYCH NEGOCJACJI 
TZW. RUNDY URUGWAJSKIEJ GATT, IRLANDZKI KOMISARZ 
MACSHARRY PRZEFORSOWAŁ REFORMY WPR. 
NAJWAŻNIEJSZYM CELEM UE NIE BYŁO JUŻ WTEDY 
WYŻYWIENIE EUROPY, LECZ ZACHOWANIE SPOŁECZNEJ 
STRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ OCHRONA 
ŚRODOWISKA.
FOTO: DEREK GAVEY, FLICKR.COM, (CC BY 2.0)
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wyrównawczych do dochodów rolników. Aby odciążyć rynek płodów 
rolnych, gospodarstwa o powierzchni większej niż 15 ha musiały 
przynajmniej jej 15% ugorować przez rok. W sektorze gospodarstw 
hodowlanych wprowadzono premie dla wybranych grup zwierząt. 
Wymagało to ogromnego wzrostu biurokracji, konieczna okazała się 
bowiem inwentaryzacja upraw i zwierząt. Nadal dochodziło jednak do 
konfl iktów z innymi uczestnikami światowego rynku surowców rolnych 
– głównie ze Światową Organizacją Handlu i ze Stanami Zjednoczonymi 
– ze względu na oferowanie nadwyżek po cenach godzących w uczciwą 
konkurencję.

Lata 2005–2013. Premia dla gospodarstwa
Na spotkaniu 26 czerwca 2003 r. w Luksemburgu ministrowie rolnictwa UE 
zdecydowali o kolejnych reformach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2005–
2013. Nowy system miał utrzymać zdolność fi nansowania rolnictwa mimo 

rozszerzenia Unii na wschód i szerszego do-
puszczenia krajów spoza Unii do rynku we-
wnętrznego. System dopłat do produktów 
zastąpiono nowym, w którym nieistotny 
stał się charakter upraw w gospodarstwie, 
a rolnicy mieli przestrzegać ustalonych 
zasad kultury rolnej. Zniesiono premie 
w sektorze hodowli zwierząt, z wyjątkiem 
dopłat dla producentów mleka.

Dziś i jutro Wspólnej 
Polityki Rolnej

Europejska polityka rolna zaczęła się od 
walki z głodem i niedożywieniem, a dziś 
ma zupełnie nowe wyzwania – pozaeko-
nomiczne. Pojawiły się nowe zagrożenia: 
masowe wymieranie gatunków, zanie-
czyszczenie wód, katastrofa klimatyczna 
oraz pestycydy i herbicydy w żywności. 
Pojawiła się też konieczność pilnego 
wsparcia ekologicznych metod upraw. 
Jednocześnie trzeba rozwiązać problem 
wyżywienia rosnącej liczby ludności 
świata – w 2050 r. ma ona osiągnąć 
9 mld, co oznacza konieczność podwoje-
nia produkcji żywności w skali globalnej. 

Przed rolnictwem europejskim stoi 
więc podwójne wyzwanie: do głównego 
zadania, a więc wyżywienia ludności, 
dochodzi ochrona środowiska i różnorod-
ności biologicznej. Zasadnicze znaczenie 
w nowej WPR zyskuje rolnictwo zrówno-
ważone pod względem ekologicznym. 
Ale nowe zadanie realizuje już cele 
użyteczności publicznej – rolnicy dbają 
o obszary wiejskie, zachowując ich 
zdolność do produkcji czystej żywności, 
co przynosi korzyść wszystkim, także 
przyszłym pokoleniom. Wytyczne WPR 
na lata 2014–2020, ustalone 17 grudnia 
2013 r., musiały wziąć pod uwagę te 
nowe wyzwania. 

Strategia WPR na lata 2013–2020 
sprowadza się do pięciu celów szczegó-
łowych. Są to: 

 poprawa jakości kapitału ludzkiego 
i społecznego oraz wzrost zatrudnie-
nia i przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich;

FOTO: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
FLICKR.COM, (CC BY 2.0)
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 poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich;

 poprawa bezpieczeństwa żywności;
 wzrost produktywności i konkuren-

cyjności europejskiego sektora rolno-
spożywczego; 

 przestrzeganie zasad ochrony 
środowiska na obszarach wiejskich 
i dostosowanie ich do zmian klimatu.

Zazielenianie rolnictwa

Zazielenianie rolnictwa
Od 2015 r. warunkiem otrzymywania 
dopłat jest realizacja w gospodarstwie 
programu zazielenienia (greening). 
Jest to jeden z głównych środków słu-
żących do realizacji nowej WPR. Z tego 
obowiązku są zwolnione gospodarstwa 
ekologiczne i drobne. W programie 
muszą się znaleźć elementy obligato-
ryjne, o których niżej.

1. Dywersyfi kacja upraw
Gospodarstwa o powierzchni do 
30 ha powinny stosować przynajmniej 
dwa rodzaje upraw. Główna uprawa 
w takich gospodarstwach nie może 
przekraczać 75% powierzchni; 
w gospodarstwa powyżej 30 ha trzeba 
się wykazać trzema rodzajami upraw: 
główna uprawa  nie powinna zajmo-
wać więcej niż 75%, a dwie największe 
uprawy łącznie nie  więcej niż 95% po-
wierzchni. Z dywersyfi kacji zwolnione 
są gospodarstwa do 10 ha powierzchni 
uprawnej oraz te, które mają powyżej 
75% upraw zielonych albo obszary 
ugorowane. Za uprawy zielone uznaje 
się grunty zajęte pod uprawę traw 
– łąki i pastwiska - lub innych roślin 
zielnych. 

2. Ochrona środowiska w gospodar-
stwie
Gospodarstwa o powierzchni większej 
niż 15 ha powinny wydzielić przynaj-
mniej 5% gruntów (i utrzymać je) jako 
obszary ekologiczne, w tym powierzch-
nie ugorowane, miedze, obszary zale-
siane, oczka wodne  i inne elementy 
krajobrazu przyrodniczego. Z tego 
obowiązku są zwolnione gospodar-

stwa, które powyżej 75% powierzchni  wykorzystują do produkcji trawy 
lub innych pastewnych roślin zielnych przeznaczonych na paszę, lub 
które stanowią grunt ugorowany, lub połączenie  powyższych sposo-
bów, pod warunkiem że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha. 

3. Trwałe użytki zielone
Utrzymanie istniejących trwałych użytków zielonych, czyli gruntów zaję-
tych pod uprawy traw i roślin zielnych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Budżet WPR w latach 2014 - 2020 wyniesie 380 mld euro, co stanowi 
około 38% budżetu Unii Europejskiej. Dla polskiego rolnictwa przezna-
czono 32 mld euro. Czy nowa polityka rolna doprowadzi do   poprawy 
jakości życia na obszarach wiejskich i do zahamowania ekologicznej 
degradacji gruntów rolnych, nie niszcząc efektów uzyskanych przez rol-
nictwo europejskie w poprzednich okresach? Zobaczymy za pięć lat. 

NOWE ZADANIE REALIZUJE JUŻ CELE 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ROLNICY 
DBAJĄ O OBSZARY WIEJSKIE, ZACHOWUJĄC 
ICH ZDOLNOŚĆ DO PRODUKCJI CZYSTEJ 
ŻYWNOŚCI, CO PRZYNOSI KORZYŚĆ 
WSZYSTKIM, TAKŻE PRZYSZŁYM 
POKOLENIOM.
FOTO: ALEKSANDRA KWIDZIŃSKA
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dobre warunki, 
dobra żywność 

Mamy całą listę produktów tradycyjnych, są produkty 
wpisane na listy unijne. Trudno wybrać jeden. Nasza 
żywność jest smaczna, wyprodukowana na bazie bardzo 
dobrych surowców, według sprawdzonych receptur – 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki 
odpowiada na pytania Doroty Metery i Bogumiła 
Kolmasiaka.

Czy Pana zdaniem nowa Wspólna Polityka Rolna, 
po ostatniej reformie, dobrze odzwierciedla inte-
resy rolników i podatników? Co rolnicy sądzą 
o „zazielenieniu”? 
Unia Europejska jest zachowawcza. Ostatnia reforma 
Wspólnej Polityki Rolnej, w mojej ocenie, nie odpowie-
działa na wyzwania współczesności. Zabrakło zdecy-
dowania, aby odbiurokratyzować jedną z najstarszych 
wspólnotowych polityk.

Co do opinii rolników w sprawie „zazielenienia” – naj-
lepiej ich zapytać. W Polsce rolnicy od wieków stosują 
zróżnicowanie produkcji. Według naszych szacunków 
83% gospodarstw nie będzie musiało różnicować upraw 

(dotyczy to gospodarstw powyżej 10 ha), a tylko 3% 
polskich gospodarstw będzie musiało obowiązkowo 
obsiewać pola co najmniej trzema uprawami.

W nowym systemie płatności bezpośrednich 30% środ-
ków z tego tytułu kierowane będzie na tzw. zazielenie-
nie. Jeżeli rolnik nie spełni wymogu zazielenienia, czyli 
nie zróżnicuje upraw, nie będzie miał użytków zielonych 
i nie będzie utrzymywał obszarów proekologicznych, 
nie dostanie także dopłaty jednolitej.

Zwracam uwagę, że konieczność utrzymywania obsza-
rów proekologicznych dotyczy wyłącznie gospodarstw 
powyżej 15 ha i polega na wyłączeniu z produkcji rolnej 
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5% użytków rolnych, a od 2017 r. – 7%. Na tym obsza-
rze mogą znajdować się np. łąki, oczka wodne, pasy 
zieleni, zakrzewienia, rośliny wysokobiałkowe (groch, 
łubin czy lucerna).

Czy konsumenci i podatnicy mogą być pewni, że 
ich pieniądze, które trafi ą do rolników, zapewnią 
dobrą i tanią żywność przy zachowaniu czystego 
środowiska?
W porównaniu z członkami „starej” UE mamy najmniej 
zdegradowane chemią gleby. Nasze wsie zachowały 
tradycyjny charakter. Wynika to z zakorzenionego od 
wieków przywiązania do ziemi i dbałości o otaczające 
środowisko. Dlatego, pomimo nie najwyższej jako-
ści bonitacyjnej gleb, mamy bardzo dobre warunki 
rozwoju rolnictwa ekologicznego. I to się już dzieje. 
Jesteśmy od dziesięciu lat członkami UE i wbrew 

MINISTER ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI MAREK 
SAWICKI.
FOTO: STAGIAIREMGIMO, 
WIKIPEDIA.ORG, 
(CC-BY-SA-4.0)

przepowiedniom niektórych, bardzo dobrze sobie 
radzimy, a polska żywność zdobyła uznanie szeroko 
poza naszymi granicami. Jej wysoka jakość i walory 
smakowe przypadły do gustu konsumentom, którzy 
coraz częściej poszukują wyrobów tradycyjnych, eko-
logicznych. Środki, jakie trafi ają do rolników w ramach 
mechanizmów wynikających ze Wspólnej Polityki 
Rolnej, są dobrze wydatkowane. Zmodernizowane 
zostały gospodarstwa rolne i zakłady przetwórstwa 
rolno-spożywczego. Spełniają najwyższe wymagania 
jakości. To w znacznym stopniu wspiera zachowanie 
czystego środowiska. Wiele związanych z tym kosztów 
ponoszą właśnie rolnicy, a z rezultatów korzystamy 
wszyscy. To na rolników nakładane są coraz większe 
obciążenia związane z ochroną środowiska naturalne-
go. Jak widać, w ostatnich dziesięciu latach wywiązują 
się z tego bardzo dobrze.
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Co rząd, a w szczególności Pan jako Minister 
Rolnictwa, planuje, by ułatwić rolnikom sprzedaż 
bezpośrednią i przetwórstwo w gospodarstwach 
rolnych? Coraz więcej konsumentów chce znać 
osobiście swoich producentów, dlatego chcą 
kupować produkty na biobazarach, tworzą wspól-
noty w ramach projektów typu Rolnictwa Wspiera-
nego przez Społeczność, zamawiają przez internet 
produkty bezpośrednio od rolników. Ale rolnicy 
mają czasem problemy z różnymi barierami praw-
nymi. Ostatnio słyszeliśmy, że muszą się zgłaszać 
do Sanepidu, nawet jeśli sprzedają konsumentom 
małe ilości produktów sezonowych, jak truskawki, 
czereśnie i jabłka. Czy przy sprzedaży bezpośred-
niej np. ziemniaków coś grozi konsumentom? Czy 
konieczna jest kontrola Sanepidu?
W resorcie rolnictwa przygotowujemy rozwiązania 
prawne dotyczące możliwości przetwarzania produktów 
na poziomie gospodarstwa. Tradycja takich wyrobów 
sięga na polskiej wsi wielu pokoleń. Chcemy, aby 
polscy rolnicy mieli podobne możliwości jak np. ich 
koledzy z Austrii. Dla rolników to szansa na kontynu-
owanie wspaniałych rodzinnych tradycji wyrabiania 
np. kiełbas, domowych przetworów, serów. Dla konsu-
mentów natomiast to wspaniała okazja do nawiązania 
bezpośrednich więzi z producentem i wybrania tego, 
którego wyroby najbardziej przypadną do gustu. Jest to 
również wspaniała promocja regionu, najbliższej oko-
licy, co w połączeniu ze stale rozszerzającą się siecią 
gospodarstw agroturystycznych zacznie tworzyć spójną 
całość. Przykład chociażby wspomnianej już przeze 
mnie Austrii dowodzi, że tego typu wyroby cieszą się 
ogromnym uznaniem nie tylko miejscowych społeczno-
ści, ale także turystów odwiedzających dany region.

Jestem przekonany, że do końca roku takie przepisy 
mogłyby wejść w życie i wreszcie cała sprawa sprzeda-
ży bezpośredniej i wytwarzania produktów na poziomie 
gospodarstwa byłaby kompleksowo rozwiązana, bez 
zbędnej biurokracji.
 
Wiemy, że stara się Pan rozwiązywać różne 
problemy, np. dementować plotkę, że nie będzie 
można tradycyjnie wędzić wędlin, co wynikało 
z niezrozumienia nowych przepisów. Czy można 
pogodzić takie przepisy z oczekiwaniami konsu-
mentów, żeby mieli oni przede wszystkim smacz-
ną żywność, a rolnicy nie byli zniechęcani gąsz-
czem przepisów?
Od początku zwracałem uwagę, że do tego problemu 
należy podejść systemowo. Zależy nam przede wszyst-
kim na bezpieczeństwie żywności. Podjęliśmy szereg 
działań dotyczących szkoleń i przygotowania producen-
tów do nowych wymogów. 

Zwróciliśmy się także do Komisji Europejskiej z wnio-
skiem o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu 
przyznanie odstępstwa, które miałoby na celu umożli-
wienie stosowania po 1 września 2014 r. obecnych norm 
dla WWA (benzo(a)piren 5 μg/kg, suma WWA 30 μg/kg) 
dla mięsa wędzonego i produktów mięsnych wędzonych 
przeznaczonych do wprowadzenia na rynek wyłącznie na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy produkcji których 
są stosowane tradycyjne metody wędzenia, przy użyciu 
drewna. Taką możliwość mamy. Zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji niektóre państwa członkowskie UE, 
w tym Polska, będą mogły zezwolić od 1 września 
2014 r., przez trzy kolejne lata, na produkcję i umieszcza-
nie na rynku krajowym produktów mięsnych wędzonych 
tradycyjnie. Czekając na publikację stosownego rozpo-
rządzenia KE, opracowaliśmy stosowny projekt rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z jego 
przepisami konieczne będzie poinformowanie w formie 
pisemnej powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności, o zamiarze 
skorzystania z przedmiotowego odstępstwa. Należy pod-
kreślić, że korzystanie z przedmiotowego odstępstwa jest 
fakultatywne, i to podmiot podejmuje decyzję, czy zamie-
rza korzystać z takiego odstępstwa czy też nie. Z przed-
miotowego odstępstwa będą mogły korzystać produkty 
mięsne wędzone produkowane przez zakłady zatwier-
dzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 lub 
przez zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną 
i ograniczoną. Jednakże – jak już wskazano wyżej – produk-
ty, do których będzie miało zastosowanie to odstępstwo, 
będą mogły być umieszczane wyłącznie na rynku krajo-
wym, a także będą musiały być znakowane specjalnym 
znakiem weterynaryjnym w kształcie kwadratu.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi obejmują systemowo wszystkie 
produkty mięsne wędzone, przy produkcji których nie 
używano środków aromatyzujących dymu wędzarnicze-
go, bez konieczności odnoszenia się do Listy Produktów 
Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi czy innych systemów jakości żywności. 
W związku z tym, że rozwiązania przyjęte w rozporzą-
dzeniu Komisji dotyczą wszystkich produktów mięsnych 
wędzonych tradycyjnie, nie jest zasadne ograniczanie 
w przepisach krajowych korzystania z odstępstwa wy-
łącznie do produktów znajdujących się na ww. liście czy 
w systemach jakości żywności.

Do wyborów parlamentarnych pozostał rok. Jakie 
zadania ministerstwa rolnictwa uważa Pan za 
najważniejsze?
Jest kilka takich tematów. Jednym z nich jest zakończe-
nie prac legislacyjnych dotyczących ochrony gruntów 
rolnych po roku 2016, w którym kończy się okres przej-
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ściowy na zakup ziemi przez cudzoziemców. Wobec 
znacznie słabszej pozycji polskich rolników, ochrona 
gruntów rolnych przed wykupem przez cudzoziemców 
wymaga nowych uregulowań prawnych, podobnych do 
tych, jakie występują w innych państwach członkow-
skich.

Kolejny temat to zakończenie prac legislacyjnych nad 
powołaniem Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabili-
zacji Dochodów Rolniczych. Byłyby z niego wypłacane 
rekompensaty rolnikom sprzedającym swoje produkty 
w przypadku obniżenia ich dochodów oraz w przypad-
ku niedokonania zapłaty przez podmiot prowadzący 
działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa 
produktów rolnych wskutek niewypłacalności.

Planuję również zakończenie prac legislacyjnych 
dotyczących powołania jednej instytucji zajmującej się 
bezpieczeństwem żywności. To znany już temat. Chodzi 
o utworzenie jednej, spionizowanej inspekcji, która 
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łączyłaby w sobie kilka dotychczasowych i w całości 
odpowiadała za kwestie dotyczące bezpieczeństwa 
żywności i sprawy weterynarii. Dzięki temu mielibyśmy 
przejrzysty i sprawny system kontrolny, a kontrole 
odbywałyby się kompleksowo.

Ponadto powinniśmy zakończyć wdrażanie Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz systemu płatności 
bezpośrednich na lata 2014–2020. Nastąpi to po zakoń-
czeniu uzgodnień z Komisją Europejską.

Powiedział Pan, że Polska ma szansę stać się 
zagłębiem żywności ekologicznej, sprzedawanej 
również w Rosji. Jak ministerstwo zamierza wes-
przeć rolników, którzy chcieliby się przestawić na 
tę formę produkcji? 
Rzeczywiście, rolnictwo ekologiczne stanowi jedną 
z najszybciej rozwijających się obecnie gałęzi rolnictwa 
na świecie, w tym w Polsce. Według danych z 31 grud-
nia 2013 r., w Polsce kontrolą jednostek certyfi kujących 

NAJWIĘCEJ PRZETWÓRNI 
EKOLOGICZNYCH PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE W 2012 R. 
ZAJMOWAŁO SIĘ PRZETWÓRSTWEM 
OWOCÓW I WARZYW – 31,60%,
I PRODUKCJĄ ZWIĄZANĄ 
Z PRZEMIAŁEM ZBÓŻ – 23,6%. 
FOTO: HEJMA, FLICKR.COM, 
(CC BY-NC-ND 2.0)
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objętych było 26,6 tys. gospodarstw prowadzonych na 
blisko 670 tys. ha. Jest to mniej więcej jednoprocento-
wy wzrost powierzchni i mniej więcej trzyprocentowy 
wzrost liczby gospodarstw w stosunku do 2012 r. 
W 2013 r. funkcjonowało również ponad 400 przetwór-
ców żywności ekologicznej. Warto zwrócić uwagę, że 
w okresie 2003–2013 liczba gospodarstw ekologicznych 
w Polsce wzrosła ponadjedenastokrotnie, od 
2286 w 2003 r. do prawie 26,6 tys. w 2013 r. Zgodnie 
z danymi EUROSTAT, w 2012 r. Polska znajdowała się 
na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem 
liczby gospodarstw ekologicznych. Na pierwszym miej-
scu znajdowały się Włochy – 43852 gospodarstwa 
w systemie rolnictwa ekologicznego, a na drugim 
Hiszpania – 30462 gospodarstwa. Tuż za Polską były: 
Francja – 24425 gospodarstw, Grecja – 23433 go-
spodarstwa, Niemcy – 23032 gospodarstwa i Austria 
–21843 gospodarstwa.

W okresie 2003–2013 średnia wielkość gospodarstwa 
ekologicznego nie zmieniała się istotnie – wahała się 
od 20,71 ha do 25,19 ha. W latach 2010–2013 średnia 

wielkość gospodarstwa ekologicznego utrzymywała się 
na poziomie około 25 ha przy średniej krajowej około 
10 ha dla gospodarstw konwencjonalnych.

W tym samym czasie liczba przetwórni ekologicznych 
wzrosła ponadosiemnastokrotnie, od 22 w 2003 r. do 
407 w 2013 r. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że liczba przetwórni ekologicznych w Polsce jest 
bardzo niska w porównaniu z liczbą przetwórni ekolo-
gicznych w krajach Europy Zachodniej, np. w Niem-
czech wynosi 9183, we Francji – 8957, we Włoszech – 
5873, w Hiszpanii – 90, w Wielkiej Brytanii – 
2052, w Holandii – 1035.

Najwięcej przetwórni ekologicznych prowadzących 
działalność w Polsce w 2012 r. zajmowało się przetwór-
stwem owoców i warzyw – 31,60%, i produkcją związa-
ną z przemiałem zbóż – 23,6%. 

Mamy przygotowany Ramowy Plan Działań dla Żywności 
i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2014–2020. 
Przewidziane w jego ramach działania realizują i wspie-
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W PORÓWNANIU Z CZŁONKAMI 
„STAREJ” UE MAMY NAJMNIEJ 
ZDEGRADOWANE CHEMIĄ GLEBY. 
NASZE WSIE ZACHOWAŁY 
TRADYCYJNY CHARAKTER.
FOTO: HEJMA, FLICKR.COM, 
(CC BY-NC-ND 2.0)
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rają cele wyznaczone w ramach Europejskiego Funduszu 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególno-
ści przez wspomaganie transferu wiedzy i innowacji 
w rolnictwie, zwiększenie rentowności gospodarstw, 
wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rol-
nych, promowanie dobrostanu zwierząt oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia 
na gospodarkę niskoemisyjną.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r. duże 
znaczenie przypisywane jest rolnictwu ekologicznemu. 
Deklaracje w tym zakresie znalazły odzwierciedlenie 
w rozwiązaniach związanych z „zazielenieniem” I fi lara 
WPR oraz w przepisach, które stanowią podstawę two-
rzenia założeń programowych w nowym okresie PROW 
2014–2020. W ramach tych przepisów wyodrębniono 
osobne działanie „rolnictwo ekologiczne”, poświęcone 
wyłącznie temu sektorowi. 

Jakie ekologiczne produkty żywnościowe mogły-
by się stać naszym „hitem” eksportowym 
i czymś, co jednoznacznie kojarzyłoby się 
z Polską? 
Mamy całą listę produktów tradycyjnych, są produkty 
wpisane na listy unijne. Trudno wybrać jeden. Nasza 
żywność jest smaczna, wyprodukowana na bazie bar-
dzo dobrych surowców, według sprawdzonych recep-
tur. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że żywność 
ekologiczna nie zawiera środków konserwujących, a to 
oznacza krótki okres przydatności do spożycia. Doty-
czy to przede wszystkim owoców i warzyw. Natomiast 
tradycyjne przetwory z nich z pewnością mogą być 
chętnie nabywane przez konsumentów. To samo doty-
czy naszych wspaniałych swojskich wędlin, oczywiście, 
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jeżeli są wędzone w prawidłowy sposób i spełniają 
nowe, ostrzejsze wymagania, bo tylko takie mogą być 
sprzedawane poza rynkiem krajowym.

Jak Pan ocenia bilans integracji polskiego rolnic-
twa po 10 latach od wejścia do Unii Europejskiej? 
Wtedy krytykowano rząd za to, że chociaż pła-
cimy stuprocentową składkę, to nasi rolnicy nie 
otrzymują dopłat w pełnej wysokości. Czy mimo 
to polskie rolnictwo dogoniło rolnictwo europej-
skie i jest obecnie konkurencyjne?
Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że polskie rolnic-
two bardzo się zmieniło w ostatnim ćwierćwieczu, zwłasz-
cza w czasie przygotowań do członkostwa i już w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej. Faktem jest, że nie mamy jeszcze 
całkowicie równych dopłat bezpośrednich, ale sytuacja 
poprawia się z roku na rok. W okresie przedakcesyjnym 
i w ramach dotychczasowych środków pochodzących 
z mechanizmów WPR do rolnictwa i na tereny wiejskie 
trafi ło około 180 mld zł. Dzięki zaangażowaniu rolników, 
producentów i przetwórców te środki zostały dobrze 
wykorzystane. Dziś nasze zakłady przetwórcze, zwłaszcza 
w sektorze mleka i mięsa, należą do światowej czołówki. 
Efekty widać po wynikach handlu zagranicznego artyku-
łami rolno-spożywczymi. Systematycznie rosła wartość 
eksportu i dodatnie saldo wymiany. W roku ubiegłym te 
wartości wyniosły odpowiednio ponad 20 mld euro 
i 6 mld euro. A przecież dziesięć lat temu niektórzy stra-
szyli, że polskie rolnictwo zginie i zaleje nas zagraniczna 
żywność. Tymczasem nasze produkty zdobywają uznanie 
na wszystkich kontynentach, a do UE trafi a ponad 
70% wartości naszego eksportu rolnego. Zmieniły się 
polska wieś i polskie rolnictwo. Dziś wielu rolników ma naj-
nowocześniejsze maszyny i technologie. Te zmiany widać 
gołym okiem, wystarczy pojechać na wieś. 



Zmieniajmy 
szare miasto 
w miasto zielone

TEKST: GABRIELA MORAWSKA

Buduj z zielenią – tak mogłoby brzmieć naczelne hasło 
włodarzy miejskich. 

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w pol-
skich miastach drzew ubywa. Parki się grodzi i frag-
mentaryzuje. W ostatnich latach jednym z najbardziej 
zuchwałych zamachów na park była wycinka 505 drzew 
w stołecznym Ogrodzie Krasińskich. 

W nazwach rozmaitych nowych obiektów często po-
jawia się słowo „park”, ale jest to raczej ozdobnik niż 
określenie rzeczywistej funkcji, bo są to na ogół tzw. 
biznesparki i parki rozrywki, pod które w skrajnych 
przypadkach wręcz wycina się drzewa. Stało się tak 
m.in. u podnóża Nowego Miasta w Warszawie, gdzie 
pod Park Fontann wycięto kilkadziesiąt drzew, 
w tym dwa zabytkowe. Zostało to oprotestowane przez 
mieszkańców Warszawy oraz środowiska ekologiczne 
i skrytykowane m.in. przez polską komisję UNESCO.

Interwencje mieszkańców to obecnie jeden z ważniej-
szych rodzajów broni w walce o skrawki zieleni w mia-
stach, zwłaszcza w ich centrach. W warunkach intensyw-
nej urbanizacji pochłaniającej tereny zielone pod nowe 
inwestycje budowlane liczy się każdy skwer i każdy, 
nawet najmniejszy skrawek zieleni. Tymczasem… Spójrz-

my choćby na planowane inwestycje w lesie na war-
szawskim Bemowie – spółdzielnia realizująca inwestycję 
wystąpiła z wnioskiem o zgodę na usunięcie drzew 
martwych, chorych, „zagrażających ludziom i mieniu”, 
w tym drzew owocowych. I otrzymała zgodę Wydziału 
Ochrony Środowiska dzielnicy Bemowo – wbrew woli 
mieszkańców, ekologów i innych obserwatorów, którzy 
rosnące tam drzewa uznali za dorodne i zdrowe.

Wsparcie dla zieleni 

Są także – oczywiście – przykłady krzepiące. 250 drzew, 
23 tys. krzewów oraz 45 tys. metrów kwadratowych 
trawników – to zieleń, odtwarzana właśnie po budo-
wie centralnego odcinka drugiej linii metra. Przy tej 
okazji kompleksowo remontowana ul. Świętokorzyska 
w centrum Warszawy zamieniła się w zielony, miejski 
deptak: z szerokimi chodnikami i ścieżkami rowerowymi. 
Jednak część drzew, widniejących w planach z 2012 r. 
zastąpiono zielenią w donicach, co budzi gorące protesty 
mieszkańców i aktywistów miejskich. W urodzajne ogro-
dy zmieniane są też tereny pofabryczne, zaniedbane 
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fragmenty zniszczonej miejskiej zabudowy, fragmenty 
osiedli mieszkaniowych, a w Londynie nawet dachy 
autobusów. Na naszych oczach powstają również, znane 
już w starożytnej Babilonii, ogrody na dachach budyn-
ków, m.in. Centrum Nauki Kopernik (8000 m2) i Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego (17000 m2), które łącznie 
dają Warszawie 25000 m2  zieleni normalizującej tempe-
raturę i wilgotność powietrza, neutralizującej hałas, kurz 
i dwutlenek węgla, a produkującej tlen.

Zza oceanu docierają informacje o innych sensownych 
działaniach, m.in. o inicjatywach mieszkańców dotyczą-
cych ochrony parków przed pestycydami, które – 
o ironio – znajdują się w substancjach stosowanych 
w celu… ochrony drzew. Inicjatywa Pesticide-free Parks 
(parki wolne od pestycydów) objęła sieć 14 parków: 
w Nowym Jorku (stan Nowy Jork), San Francisco (Kalifor-
nia), Seatle (Waszyngton) oraz Cleveland Heights 
i Middleburg Heights (Ohio). 

Aby terenów zielonych w miastach przybywało, można 
wykorzystać i zmienić funkcję tych już istniejących, np. 
ogródków działkowych. W Polsce jest ich prawie 5 tys., 
a w ich obrębie milion ogrodów. To prawdziwe zielone 
płuca miast, które służą ich właścicielom i dostarczają 
tlenu okolicy, ale mogłyby także służyć okolicznym 
mieszkańcom. W Warszawie Ogrody Działkowe „Ur-
synów” od przyszłego roku mają w weekendy zostać 
otwarte dla spacerujących. Jeśli pomysł okaże się 
trafi ony, zostanie przeniesiony na grunt ogólnopolski, 
jak deklarują prezesi Polskiego Związku Działkowców 
(PZD) i Związku Miast Polskich (ZMP), którzy w sierpniu 
podpisali w Poznaniu porozumienie o współpracy.

Buduj z zielenią

Inwestor realizujący inwestycję niedrogową jest zobo-
wiązany do budowy drogi (w myśl art. 16. Ustawy 
o drogach publicznych), ale do zachowania zieleni i jej 
zaprojektowania w celu zapewnienia tlenu mieszkań-
com nowej inwestycji zobowiązany nie jest. Niestety.

„Buduj z zielenią” – taką nazwę mógłby nosić, gdyby 
istniał, projekt realizowany przez miejskich włodarzy, 
ustanawiający bonifi katy np. na sprzedaż działek pod bu-
dowę w zamian za stworzenie przez dewelopera parku czy 
zielonego skweru, niegrodzonego lub przylegającego do 
inwestycji. Jednym słowem – otwartego dla spacerowiczów.

Iskrą, z jakiej rozgorzeje płomień zmian, stanie się być 
może postawa dewelopera, który zamierza uczynić 
ogólnodostępnym zielony dziedziniec o powierzchni 
ponad 1300 m2, powstający w Warszawie, naprzeciwko 
siedziby Trybunału Konstytucyjnego, między 
XIX-wiecznym pałacykiem a biurowcem.

Większą świadomość wartości zieleni mają też dewelope-
rzy starający się o tzw. zielone certyfi katy, które poświad-
czają, że chronili oni przyrodę w procesie inwestycyjnym.

Jaskółką nadziei jest też wiadomość z ostatniej chwili – 
o ogłoszeniu przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
konkursu na specjalistę ds. zieleni, którego zadaniem 
będzie przedstawienie koncepcji zarządzania zielenią 
miejską, opracowanie standardów utrzymania parków, 
skwerów i zieleni przyulicznej oraz przeprowadzanie 
konsultacji społecznych w tej materii. 

„BUDUJ Z ZIELENIĄ” – TAKĄ NAZWĘ 
MÓGŁBY NOSIĆ, GDYBY ISTNIAŁ, 
PROJEKT REALIZOWANY 
PRZEZ MIEJSKICH WŁODARZY, 
USTANAWIAJĄCY BONIFIKATY 
NP. NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POD 
BUDOWĘ W ZAMIAN ZA STWORZENIE 
PRZEZ DEWELOPERA PARKU 
CZY ZIELONEGO SKWERU, 
NIEGRODZONEGO LUB 
PRZYLEGAJĄCEGO DO INWESTYCJI. 
FOTO: ROBERT KOWALEWSKI/CNK
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Wyszukiwarki lokalnej żywności 
dobrej jakości, bazy adresów

 Lokalna Żywność – www.lokalnazywnosc.pl – 
niezależna, bezpłatna, największa baza lokalnej 
żywności dobrej jakości, stworzona przez dwóch 
chemików, a jednocześnie bioinformatyków, 
wspieranych przez informatyka-jogina. Na stronie 
także blog, wydarzenia i ogłoszenia. Łączy do-
stawców i konsumentów lokalnej żywności.

 Serwis Ekotarg.pl – www.ekotarg.pl – 
działa podobnie jak serwis Lokalna Żywność; 
skupia się na propagowaniu zdrowego sposobu od-
żywiania; promuje zieloną ekologiczną turystykę.

 Spożywczak.info – www.spozywczak.info – 
mapa miejsc ze sprawdzoną żywnością. Wyróżnia 
się tym, że to użytkownicy tworzą mapę – za-
mieszczają na niej miejsca, które sprawdzili.

Portal ulicaekologiczna.pl opublikował listę polecanych 
przez siebie miejsc i adresów, gdzie można zakupić 
dobrą, lokalną, ekologiczną żywność. My do tej listy 
dodaliśmy kilka własnych propozycji i komentarze. 
Zobaczcie, gdzie warto się udać, a do których 
kooperatyw przyłączyć. 

Te miejsca 
polecamy 

 AgroPaczka – www.agropaczka.pl – przyjazny 
serwis, dzięki któremu lokalni producenci mogą się 
ogłaszać, a konsumenci – wyszukiwać ich adresy 
i zamawiać „agropaczki”. Ciekawa grafi ka oraz aplika-
cja z powiadomieniami na smartfona.

Kooperatywy spożywcze

„Jedzenie to tylko narzędzie, a oddolne organiza-
cje konsumenckie mają swój wymiar emancypa-
cyjny” (ze zjazdu kooperatyw).  

Białystok
 Kooperatywa Spożywcza Współpracownia – 

www.kooperatywa.wspolpracownia.pl – grupa 
koordynująca wspólne zakupy u wielu dostawców za 
pośrednictwem strony internetowej. Zapewnia swoim 
członkom tańszą i bardziej ekologiczną żywność niż 
sprzedawana w supermarketach. Ponadto członkowie 
wymieniają się własnymi wyrobami.

TEKST:  KAROLINA SKOWRON
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 Podlaska Zielona Kooperatywa – 
www.pzk.podlasie.pl – ma na celu rozwój 
rolnictwa ekologicznego. Grupę założyło 
kilka rodzin, dziś jest ich ponad pięćdziesiąt. 
Wspólnie robią zakupy, biorą udział 
w warsztatach, prowadzą dyskusje i organi-
zują wspólne zabawy swoich dzieci.

Gdańsk
 Gdańska Kooperatywa Spożywcza – 

www.kooperatywa.partycypacja.org 
– kooperatywa, która pragnie być realną 
alternatywą dla systemu kapitalistycznego. 
Jej członkowie kupują ekologiczną żywność po 
sprawiedliwych cenach. Ze wspólnych oszczęd-
ności fi nansują pomoc społeczną i edukacyjną.

Góry Izerskie
 Kooperatywa Izerska – 

kooperatywa.izerska.org – jest „dziec-
kiem” dwóch idei; matką jest Unia Izerska, 
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ul. Smugowa 30 B (Białołęka) Warszawa

FOTO: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
FLICKR.COM, (CC BY 2.0)
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stowarzyszenie będące duszą nowego przedsięwzięcia, 
gdyż ludzmi kooperatywy kieruje zachwyt tym regio-
nem Polski, ojcem zaś – myśl słynnego spółdzielcy 
Edwarda Abramowskiego i pisma przedwojennych pol-
skich spółdzielców. Stawia na rozwój społeczny, markę 
lokalną i uczenie się. 

Katowice
 Kopera – Katowicka Kooperatywa Spożywcza – 

www.kopera.org –  należące do niej osoby  wspólnie 
zamawiają żywność u ekologicznych dostawców, uczest-
niczą w licznych działaniach propagujących slow food.

Kraków
 Wawelska Kooperatywa Spożywcza – 

wawelskakooperatywa.wordpress.com – ludzie 
kooperatywy co tydzień zamawiają warzywa i owoce, a co 
miesiąc (lub dwa) – ekologiczne mąki, kasze, oleje tłoczo-
ne na zimno, otręby itd. Wynajmują lokal przy ul. Rabina 
Beera Meiselsa na Kazimierzu, zamierzają zakupić działkę 
z altanką. Solidarnie dzielą się zadaniami i wpłacają 
10% wartości zamówienia na wspólny fundusz.

 Krakowska Kooperatywa Spożywcza – 
kooperatywakrak.pl – jej członkowie i członkinie wierzą, że 
decyzje zakupowe mają wielką moc społeczną i polityczną, 
dlatego zaopatrują się w żywność u lokalnych producentów. 

Lublin
 Lubelska Kooperatywa Spożywcza – 

lubelskakooperatywa.wordpress.com – jej działal-

ność rozpoczęła się z zainspiracji Warszawska Koopera-
tywa Spożywcza, działa od niedawna, zamierza wcielać 
w życie ideę sprawiedliwego handlu. Ma za sobą pierw-
sze udane zakupy (warzywa i owoce). 

Łódź
 Kooperatywa Spożywcza w Łodzi – 

lodz.kooperatywaspozywcza.pl – Spółdzielnia nie-
formalna, niehierarchiczna, niedochodowa i niezależna, 
a należą do niej i licealiści, i emeryci. Wspólnie kupują 
przede wszystkim warzywa i owoce.

Poznań
 Poznańska Kooperatywa Spożywcza – 

www.pokospokoo.blogspot.com – oprócz tradycyj-
nej działalności kooperatywy, czyli zaopatrywania się 
w żywność dobrej jakości bez pośredników, publikuje na 
swojej stronie przepisykulinarne.

Warszawa
Miasto, gdzie kooperatywy spożywcze są niemal 
w każdej dzielnicy. Oto wybrane z nich:

 Warszawska Kooperatywa Spożywcza – 
www.wks.waw.pl 

 Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” – 
www.dobrze.waw.pl 

 Kooperatywa Południowa
www.facebook.com/koopoludniowa

 Kooperatywa Północna – Smakoterapia 
www.facebook.com/smakoterapia

FOTO: MATERIAŁY PROMOCYJNE
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 Kooperatywa Spożywcza Saska Kępa
www.facebook.com/groups/187749844720832

 Mokotowska Kooperatywa Spożywcza
www.facebook.com/pages/Mokotowska-Koopera-
tywa-Spożywcza

Wrocław
 Kooperatywa Spożywcza Wrocław – 

www.kooperatywawroclaw.wordpress.com – 
osoby do niej należące co tydzień zamawiają żywność 
uprawianą bez nawozów sztucznych i chemicznych 
środków ochrony roślin. Grupa zaopatruje się przede 
wszystkim na bazarach ekologicznych. Bliskie jest jej 
RWS, czyli rolnictwo wspierane przez społeczność. 

Żywiec
 Żywia – www.klamra.org/zywia – grupa powstała 

z chęci odzyskania suwerenności żywieniowej. 
Stworzyli ją ludzie, którzy nie chcą zaopatrywać się 
w supermarketach w „śmieciową” żywność. Udało im 
się osiągnąć cel – „odtworzyć pierwotną współzależ-
ność wieś-miasto, odtworzyć więź pomiędzy ludźmi, 
pomiędzy ludźmi i ziemią”.

Targi, jarmarki, biobazary, 
sklepy ze dobrą  żywnością

  Bydgoszcz  – Frymark Bydgoski – Jarmark 
Regionalnej Żywności i Rękodzieła (Klub Mózg, 
ul. Parkowa 2, niedziela co dwa tygodnie, 11.00–15.00) 

– ekologiczne produkty, świeży chleb, sery i twarogi, 
przetwory owocowe i warzywne, wędliny i rękodzieło.

 Gdańsk – Gdański Bazar Natury (Hala Olivia, 
czwartek, 14.00–19.00) – naturalne produkty, m.in. 
warzywa i owoce, konfi tury, pieczywo, miody, rośliny, 
przyprawy, kawa i herbata, kosmetyki.

 Katowice – BioBazar Katowice (Huta Baildon, 
ul. Bracka 20, sobota, 8.00–16.00) – certyfi kowane pro-
dukty BIO, m.in. świeże owoce i warzywa, ryby, mleko, 
sery białe i żółte, jaja, kasze, mąka, ryż, kawa, herbata, 
soki, słodycze i wypieki.

 Kraków – Targ Pietruszkowy (pl. Niepodległości na 
Podgórzu, sobota, 8.00–13.00) – zjazd ekologicznych 
rolników i drobnych producentów z Małopolski, ogrom-
ny wybór produktów.

 Mikołów – EkoBazar (Centrum Edukacji Przyrodni-
czej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, 
niedziela, 10–17) – ekologiczna żywność, m.in. warzy-
wa, owoce, jaja, pieczywo, miód.

 Nowy Targ – Jarmark Produktów Świeżych 
(pl. Nowy Targ, czwartek i piątek, 10.00–20.00) – 
produkty ekologiczne, naturalne, regionalne.

 Poznań – Zielony Targ (pl. Bernardyński, sobota, 
9.00–13.00) – żywność regionalna i tradycyjna.  

FOTO: PAWEŁ ZAKRZEWSKI FOTO: PAWEŁ ZAKRZEWSKI
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 Szczecin – Gospodarstwo Ekologiczne Dobrodziej 
(ul. Kozia 18, dostawy w środy) – rodzinne gospodarstwo 
specjalizujące się w ekologicznej uprawie warzyw i owoców.

 Toruń – Jarmark Toruński (plac przy Muzeum Et-
nografi cznym, pierwsza sobota miesiąca,10.00–14.00) 
– żywność ekologiczna dostarczana bezpośrednio przez 
rolników ekologicznych z okolic Torunia.

 Warszawa – BioBazar (ul. Żelazna 51/53, teren daw-
nej fabryki Norblina na Woli, sobota, 8.00–16.00, i środa, 
10.00–18.00) – pierwszy w Warszawie bazar ekologiczny, 
m.in. warzywa i owoce, mleko, jaja, masło, jogurty, sery 
(również owcze) z certyfi katem żywności ekologicznej. 
Można tu zostawić makulaturę i elektrośmieci, wymienić 
się książkami w Bibliotece BioBazaru, a innymi przed-
miotami – na Giełdzie Niechcianych Prezentów.

 Warszawa – Smaczny Targ (ul. Saska 78) 

 Warszawa – Targ Śniadaniowy (Aleja Wojska Polskie-
go 1) - odbywający się równolegle w 4 miastach, w każdy 
weekend  (Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto)

 Wrocław – Wrocławski Bazar Smakoszy (Browar 
Mieszczański, niedziela, 10.00–16.00) – smaczne i zdro-
we produkty tradycyjne oraz rzadko spotykane bądź 
niedostępne na polskim rynku.

 Wrocław – Bazar Krótka Droga (ul. Białoskórnicza 26, 
sobota, 10.00–13.00) – żywność produkowana lokalnie, 
z poszanowaniem środowiska, praw pracowniczych 
i praw zwierząt.

 Wrocław – EkoJarmark (ul. Szewska, najbliższy 
termin 24.09. –5.10, 10.00–11.00) – niekomercyjne wy-
darzenie promujące zrównoważony styl życia i lokalną 
przedsiębiorczość opartą m.in. na produktach lokalnych 
i turystyce przyjaznej przyrodzie.

Warzywniaki internetowe
Zamawianie skrzynek od rolników z dowozem do domu, 
forma pośrednia między kooperatywą a sklepem interneto-
wym. Skraca czas poświęcony na zakupy, zmniejsza koszty.

 Cała Polska – Farma Świętokrzyska, ekokoszyk.pl, 
Ekologiczny Targ

 Małopolska (Kraków, Tarnów, Katowice) – Paczka od 
rolnika.pl

 Poznań, Wrocław – WiemCoJem.pl
 Trójmiasto – Skrzynka witaminka, TOCZYGROSZEK
 Warszawa – RanoZebrano.pl, vegebox, Vegepack. 

Linki zaznaczone w tekście pogrbioną zieloną 
czcionką są w wersji elektornicznej Zielonego Miasta 
linkami do zasobów w internecie – zapraszamy na 
www.zielonemiasto.org.

PRODUKUJ 
PRĄD!

Nowoczesne systemy 
do wytwarzania 

odnawialnej energii.

ul. Mierosławskiego 21 

Gdańsk 80-430 

58-746-38-99

Uzyskaj dotacje na instalacje 
fotowoltaiczne do 40% 

z NFOŚiGW
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