
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekolo-
gicznego w Œwilczy zorganizowa³ sw¹ doroczn¹ konferencjê po-
pularnonaukow¹, której celem by³o zaznajomienie rolników z ak-
tualn¹ sytuacj¹ w zakresie prawa, wsparcia unijnego, progra-
mów rolnoœrodowiskowych i dzia³añ w ramach PROW 2007-
2013. Bogaty porz¹dek dzienny zawiera³ ciekawe prelekcje, wy-
k³ady, prezentacje multimedialne, wyst¹pienia tematyczne i dys-
kusjê. Udzia³ w obradach wziêli naukowcy, prezesi i szefowie
firm oraz instytucji dzia³aj¹cych na rzecz rolnictwa, w tym ekolo-
gicznego.

Prowadzenie obrad powierzono prezesowi
PIRE Markowi Wójtowiczowi. Wœród wyk³adow-
ców i prelegentów znaleŸli siê m.in.: prof. Le-
szek WoŸniak – prorektor d/s kszta³cenia Poli-
techniki Rzeszowskiej, Danuta Prag³owska-Cy-
zio z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Oddzia³ Rzeszów, z tej samej instytu-
cji dyrektor Marek Ordyczyñski, Agencjê Rynku
Rolnego OT Rzeszów reprezentowa³ dyrektor
Mariusz Kawa, Podkarpacki Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale mia³ swego przedsta-
wiciela w osobie dyrektora Józefa Wyskiela i in¿.
Annê Bar specjalistê d/s rolnictwa w gminie Œwil-
cza, z Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych w Rzeszowie z wyk³adem
wyst¹pi³ inspektor podkarpacki Jerzy Wiœniew-
ski.

Uczestniczyli równie¿ aktywnie m.in. wójt
gminy Œwilcza Wojciech Wdowik, prezesi i dzia³acze oraz
cz³onkowie stowarzyszeñ tworz¹cych Podkarpack¹ Izbê Rol-
nictwa Ekologicznego: „EKOGAL” – Chmielnik, „EKO-DAR” –

Œwilcza, Le¿ajskie Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicz-
nych z Le¿ajska, „TRUSKAWKA” – ze Starego Dzikowa oraz
„EKO-Wis³oka” z Krêpnej.

Rolnictwo w zmieniaj¹cej siê Polsce

W Polsce jest 15 tys. gospodarstw ekologicznych, na Podkar-
paciu ok. 2,5 tys. Czy to dobrze, czy Ÿle? Równoczeœnie podajê
siê, ¿e a¿ 58% u¿ytków rolnych w Polsce jest w posiadaniu go-

spodarstw marginalnych tj. takich, które nie za-
pewniaj¹ rodzinie ani pracy, ani dochodów po-
równywalnych z dochodami ludnoœci pozarolni-
czej. St¹d od³oguj¹ce ³any pól w Polsce, w tym
i naszej gminie.

W latach 80. ub. wieku nast¹pi³a w wyniku
zmian ustrojowych wolna gra si³ rynkowych, nie
daj¹c rolnictwu ¿adnych os³on. Gospodarstwa
ch³opskie zaczê³y upadaæ. Rozwi¹zano PGR-y,
spó³dzielczoœæ sta³a siê przedmiotem krytyki Wy-
sokooprocentowane kredyty bankowe spowodowa-
³y upadek wielu firm, w tym rolniczych. Kolejne eki-
py rz¹dz¹ce nie podejmowa³y ¿adnych kroków, aby
zapobiec upadkowi rolnictwa. Przyk³adem mog³a-
by byæ zawetowana przez prezydenta A. Kwaœniew-
skiego ustawa o biopaliwach, która mog³aby o¿y-
wiæ uprawê rzepaku i daæ dochody rolnikom.

Dziœ Rz¹d uwa¿a, ¿e dotacje unijne wszystko za³atwi¹, pro-
blemy rolnictwa równie¿. Dotacje s¹ potrzebnymi finansowymi
zastrzykami, ale aby je otrzymaæ, nale¿y pokonaæ biurokratycz-
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ne formalnoœci i mieæ w³asny wk³ad pieniê¿ny. Rolnicy rezy-
gnuj¹ wiêc czêsto z tych powodów. Dlatego tak wa¿na jest ci¹-
g³a i systematyczna dzia³alnoœæ edukacyjno-szkoleniowa, któr¹
s¹ m in. doroczne konferencje PIRE, organizowane przez dyr.
Biura PIRE – Wojciecha S³owika.

¯yj w symbiozie z przyrod¹

Rolnictwo ekologiczne jest nowym wyzwaniem wspó³cze-
snego œwiata. Na nowo wyznaczane s¹ zadania rolnictwa
w sektorze wytwarzania produktów ¿ywnoœciowych. S¹ one wy-
twarzane nie tyle przez samo rolnictwo, ale przez kompleks
dzia³añ, w które zaanga¿owane s¹ ró¿ne czynniki i uwarunko-
wania niezale¿ne od rolnictwa.. Roœnie znaczenie rolnictwa dla
zachowania œrodowiska naturalnego, zatrudnienia, stylu ¿ycia,
zaspokajania aspiracji rolników, zachowania i tworzenia war-
toœci kulturowych, rozwoju turystyki i rekreacji. Nastêpuje prze-
wartoœciowanie koncepcji rolnictwa z realizacji tylko celów eko-
nomicznych na tak¿e socjalne, spo³eczne, kulturowe i ekolo-
giczne. System gospodarowania o mo¿liwie zrównowa¿onej
produkcji roœlinnej i zwierzêcej, bazuj¹cy na œrodkach natural-

nych, nieprzetworzonych ekologicznie, aktywizuj¹cy przyrod-
nicze mechanizmy produkcji rolnej zapewniæ mog¹ ¿yznoœæ
gleby, zdrowotnoœæ zwierz¹t oraz wysok¹ jakoœæ biologiczn¹
produktów rolniczych. To jest nic innego jak rolnictwo ekolo-
giczne – sposób na ¿ycie w symbiozie z przyrod¹, gdzie cele
ekologiczne dominuj¹ nad ekonomicznymi.

Jak zostaæ rolnikiem ekologicznym? Jak uzyskaæ certyfikat
ekologiczny, czyli jak przestawiæ sposób gospodarowania na
ekologiczny?

Pierwsz¹ czynnoœci¹ jest zaznajomienie siê z Ustaw¹ o rol-
nictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. i Rozporz¹-
dzeniem Rady 834/2007.

Po podjêciu decyzji sporz¹dza wniosek do BC COBICO
Sp. z o.o. w Krakowie o certyfikacjê ekologiczn¹ gospodarstwa,
do³¹cza wymagane za³¹czniki. Z kolei wype³nia formularze
„Zg³oszenie dzia³alnoœci w rolnictwie ekologicznym”, jeden
do³¹cza do wniosku o certyfikacjê, a drugi egzemplarz do
ARiMR.

Z³o¿enie w/w dokumentów oznacza, ¿e od tego czasu roz-
poczê³o siê przestawianie produkcji na ekologiczne metody go-
spodarowania oraz zgodnie z w/w Ustaw¹ udostêpnia siê go-
spodarstwo do kontroli. Okres przestawiania siê trwa przynaj-
mniej 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich – 3. Kontrole
odbywaj¹ siê co najmniej raz w roku, mog¹ byæ zaplanowane
i uzgadniane lub nie. Na podstawie kompletu dokumentów na-
stêpuje rejestracja i wystawienie zaœwiadczeñ niezbêdnych dla
Programu Rolnoœrodowiskowego. Op³aty za certyfikacjê nale-
¿y regulowaæ zgodnie z przekazywanymi fakturami.

Rolnictwo ekologiczne ma przysz³oœæ

Zyski z za³o¿enia gospodarstwa ekologicznego s¹ wymierne.
Pierwsza korzyœæ – to mo¿liwoœæ uzyskania znaku towarowego
„produkt rolnictwa ekologicznego”, ponadto – prawo do sprzeda-

¿y produktów rolnictwa ekologicznego po wy¿szych cenach ze
wzglêdu na ich znak jakoœci. Rolnik gospodaruj¹cy ekologicznie
uzyskuje tak¿e dodatkowe dop³aty do u¿ytków rolnych.

Jest jeden szkopu³. Za ma³o reklamuj¹ siê rolnicy ekologicz-
ni na Podkarpaciu i na rynkach krajowych oraz zagranicznych.
Mamy produkty regionalne, mamy firmowy znak spo¿ywczy? My
wolimy artyku³y zagraniczne, choæ zu¿ycie pestycydów i nawo-
zów sztucznych na hektar upraw na Zachodzie jest bardzo wy-
soki. Ziemia zatruta w Ameryce nie jest matk¹-¿ywicielk¹, ale
zak³adem przetwórczym. Nie popierajmy zatrutego dziedzictwa
narodowego.
Ekologia to oprócz ekologicznej produkcji, ekologiczne opakowa-
nie, przechowywanie, transportowanie i prezentacja na sklepo-
wych pó³kach. Wszystko to powinno dobrze funkcjonowaæ, a ceny
towarów – winny byæ akceptowane przez nabywców.

Ju¿ 6 lat Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej. ARiMR ma
m.in. wspieraæ rolnictwo ekologiczne, u³atwiaæ start m³odym rol-
nikom, wspomagaæ modernizacjê gospodarstw rolnych, popieraæ



tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw na bazie produktów lo-
kalnych, ekologicznych, ¿ywnoœci wysokiej jakoœci, zgodnej z tra-
dycyjnymi recepturami.

Edukacja m³odych do klastrów rolnictwa ekologicznego

Wœród prawie 300-osobowej liczby uczestników konferencji
znaleŸli siê m³odzi: uczniowie Technikum ̄ ywienia i Gospodarstwa
Domowego z Zespo³u Szkó³ Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcia-
nie z opiekunk¹ i instruktork¹ mgr Agat¹ Paœko oraz dwudziesto-
osobowa grupa studentów Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dza-
nia w Rzeszowie. Cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego Eko-
logiczno-Przyrodniczego z opiekunem mgr. £ukaszem Stok³os¹
z zainteresowaniem œledzili obrady, ws³uchuj¹c siê w wyst¹pienia
naukowców i praktyków rolnictwa ekologicznego.

WSIiZ rzeszowski goœci³ na konferencjach tego typu nie pierw-
szy raz. Dobrze, ¿e uczelnia ta, kszta³c¹ca obecnie ok. 10 tys.
studentów w swych dzia³aniach dydaktycznych stawia na nowo-
czesne œwiatowe trendy m.in. w rolnictwie Mo¿e podkarpacki kla-
ster czyli skupisko powi¹zanych z sob¹ firm lub instytucji nauko-
wo-badawczych o okreœlonym profilu, dzia³aj¹cy na naszym tere-
nie zatrzyma m³odych, wykszta³conych ludzi, którzy wykorzystu-
j¹c np. stoj¹cy bezczynnie sprzêt w gospodarstwach rodziców
podejm¹ siê produkcji ekologicznej, a nie wyjad¹ za granicê
w poszukiwaniu pieniêdzy.

Poniewa¿ niezdrowe jedzenie jest niebezpieczne ca³y dzieñ
pracowicie spêdzali m³odzi uczniowie, serwuj¹c tylko ekologicz-
ne dania kuchni regionalnej. Kapusta, szpinak, broku³y, groszek,
brukselka, kukurydza pod ró¿nymi postaciami, ograniczenie t³usz-
czów zwierzêcych na korzyœæ roœlinnych, ryby, kefiry, chude sery,
ma³o soli, ograniczenie cukrów – to jad³ospis oparty na zasadach
zdrowego ¿ywienia serwowany goœciom.

Jak rolnicy zachowuj¹ i tworz¹ wartoœci kulturowe?

Przyk³adem godnym naœladowania jest dzia³alnoœæ Zespo³u
Pieœni i Tañca „Z³oty Potok” z Jelna k/Le¿ajska, gmina Nowa Sa-
rzyna dzia³aj¹cego przy „Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Jel-
na”, który wyst¹pi³ goœcinnie podczas przerwy w obradach konfe-
rencji. Zespó³ dzia³a zaledwie dwa lata, kieruje nim Leszek Za-
wadzki, w repertuarze posiada w opracowaniu dwug³osowym pio-
senki ludowe i regionalne przyœpiewki okolicznoœciowe, jak te¿
proste uk³ady taneczne. Liczy ok. 30 osób. Wystêpy nagrodzono
gromkimi brawami.

– Cieszê siê i jestem dumny z Zespo³u. Przecie¿ ci ludzie na

co dzieñ wykonuj¹ rozliczne prace zawodowe, ale swój powrót do

tradycji ludowych i dzia³añ artystycznych traktuj¹ bardzo serio

i wk³adaj¹ w nie bardzo du¿o serca. Mamy w³asne komplety stro-

jów ludowych. Zakupiliœmy je z funduszy unijnych. – opowiada³

so³tys Jelna Micha³ Zawadzki. My ¿yczymy Zespo³owi dalszego
prê¿nego rozwoju, dziêkuj¹c za mi³¹ rozrywkê.

Wystawy towarzysz¹ce

Na ka¿dej konferencji swe ekologiczne wyroby prezentuj¹
producenci z certyfikatami ekologicznymi. Nalewki miodowe
z pasieki ekologicznej prezentowa³ i instruowa³ zaintereso-

wanych p. Marian Barzyk z Krosna. Stoisko
z przetworami miêsnymi, oczywiœcie certyfi-
kowane z Zak³adu Miêsnego „Jasio³ka” z Du-
kli nêci³y zapachem, efektownym wygl¹dem
i smakiem.

Po raz pierwszy promowa³o swe wyroby Eko-
logiczne Gospodarstwo Ogrodnicze Tomasza Ob-
szañskiego z Tarnogrodu w woj. lubelskim. Wyso-
kiej jakoœci oleje lniane i rzepakowe t³oczone na
zimno wzbudza³y szerokie zainteresowanie.

W duchu spo³ecznej sprawiedliwoœci

III Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Eko-
logicznego uœwiadomi³a rolnikom wagê proble-
mów poszanowania i korzystania z dóbr ziemi.
Zachêci³a do szukania nowoczesnych zdrowych
technologii. Wiem, ¿e na wsi podkarpackiej wspó³-
czesnej nie brak jest problemów, które nêkaj¹ jej

mieszkañców. Trzeba, aby w procesie reform sprawy rolników by³y
dostrzegane i rozwi¹zywane w duchu sprawiedliwoœci spo³ecznej.
Ju¿ sami rolnicy zdecyduj¹, co jest lepsze, czy rolnictwo tradycyjne
ekologiczne czy modyfikowane.
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