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Uczestniczyły w  niej przed-
stawicielki środowisk wiej-
skich nie tylko z  Polski, lecz 
również ze Słowacji. O  zna-
czeniu produktu lokalnego 
w rozwoju przedsiębiorczości 
wiejskiej mówiła Alina Bec-
la z  Podkarpacia, członkini 
Krajowej Izby Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego. Pani 
Alina jest właścicielką zakła-
du przetwórstwa rolno-spo-
żywczego specjalizującego 
się w suszeniu owoców. Dzia-
ła również społecznie, wraz 
z  Małgorzatą Magryś po-
siadającą tytuł „Sołtysa Ro-
ku 2007” zakładała Stowa-
rzyszenie na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich „Zagro-
da Handzlowianka”, które-
go przez kilka lat była preze-
ską. Jest również współzało-
życielką niepublicznego gim-
nazjum w  Handzlówce oraz 
członkinią Rady Klastra „Pod-
karpackie smaki”.

– Oznaczając produkt lo-
kalny specjalnym znakiem 
„Jakość Tradycja” promuje-
my nie tylko wysokiej jako-

ści wyrób wytwarzany z lokal-
nych surowców w tradycyjny 
sposób, lecz również region, 
z  którego pochodzi. W  2007 
roku system „Jakość Trady-
cja” został uznany przez mi-
nistra rolnictwa za krajowy sy-
stem jakości żywności – pod-
kreśliła Alina Becla. – Tym 
znakiem może się pochwa-
lić obecnie ponad 140 pro-
duktów kulinarnych w  Pol-
sce. Na Podkarpaciu powstał 
szlak kulinarny promujący 
regionalne dziedzictwo kuli-
narne „Podkarpackie smaki”, 
wskazujący punkty gastrono-
miczne: karczmy, restaura-
cje, oberże, gazdówki, domy 
agroturystyczne serwujące 
potrawy etniczne chłopskie 
– łemkowskie, bojkowskie,
tatarskie, żydowskie czy or-
miańskie. Powstają również 
lokalne firmy wytwarzające 
wysokiej jakości wyroby, na 
przykład zakład Jana Fołty – 
wyroby wędliniarskie z  Mar-
kowej czy rodzinne gospo-
darstwo ekologiczne „Figa” 
spod Tylawy specjalizujące 

się w przetworach z koziego 
mleka.

Klaudia Kluczniok ze 
Związku Śląskich Rolników 
z  Opola, działaczka ruchu 
wiejskiego, przedstawiła pro-
jekt pn. „Smaczna opolska 
tradycja”. Pani Klaudia jest 
animatorką podejścia Leader 
i odnowy wsi, koordynatorką 
projektów związanych z  tu-
rystyką wiejską, agroturysty-
ką i  opolską sztuką ludową. 
Związek Śląskich Rolników to 
organizacja, która w konkret-
ny sposób wspiera zrówno-
ważony rozwój wiejskich spo-
łeczności, popularyzuje pro-
wadzenie rolniczej działalno-
ści w  połączeniu z  agrotury-
styką i dbałością o kulinarne 
przysmaki charakterystycz-
ne dla tego regionu. Projek-
ty Związku – „Produkt trady-
cyjny i  agroturystyka szansą 
na rozwój przedsiębiorczości 
na terenach wiejskich woje-
wództwa opolskiego”, a  tak-
że „Opolski produkt szansą 
na rozwój i  bogactwo regio-
nu” – kierowane do przedsię-

biorczych mieszkańców wsi 
opolskiej – cieszyły się du-
żym zainteresowaniem i  po-
kazały, jak produkt tradycyj-
ny może wzbogacić ofertę 
gospodarstwa agroturystycz-
nego. Na Śląsku Opolskim zi-
dentyfikowano ponad 70 pro-
duktów tradycyjnych, z  cze-
go 40 zostało zarejestrowa-
nych w  Ministerstwie Rolni-
ctwa i  Rozwoju Wsi. Stwo-
rzono bazę kulinarnych spe-
cjałów oraz „mapę”, jak do 
nich dotrzeć. Takim flagowym 
produktem jest słynny kołocz 
śląski, który wypieka rów-
nież pani Klaudia Kluczniok, 
podobnie jak wiele mieszka-
nek województwa śląskiego 
i opolskiego, a  także lokalne 
piekarnie. W  2011 roku ko-
łocz śląski został zarejestro-
wany przez Komisję Europej-
ską jako produkt chroniony. 

O sztuce zarabiania, zara-
biania z kulturą, opowiedzia-
ła Monika Wolańska z  Uni-
wersytetu Ludowego Ręko-
dzieła Artystycznego w  Wo-
li Sękowej na Podkarpaciu, 
animatorka kultury, autorka 
wielu projektów mających 
na celu edukację artystycz-
ną i  rozwój przedsiębiorczo-
ści nawiązującej do dziedzi-
ctwa kulturowego wsi, w tym 
rzemiosła artystycznego 
oraz Beata Woroniec, preze-
ska ULRA i  jego wykładow-
czyni. ULRA jest kontynua-
cją Uniwersytetu Ludowego 
we Wzdowie, działającego 
od 1959 roku, i nawiązuje do 
przedwojennej tradycji. Od 
trzydziestu lat prowadzi kie-
runek rękodzieło artystycz-
ne. – Organizujemy warszta-
ty tkackie, koronkarskie, wi-
kliniarskie, hafciarskie, ce-
ramiczne, witrażu, rzeźby; 

Przedsiębiorczość na wsi była tematem drugiej części konferencji „Wiejska Polska. 
Przedsiębiorcza wieś” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
którą w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w  Koninie zorganizowało Krajowe Sto-
warzyszenie Sołtysów. Podczas debaty przedstawiono dobre praktyki związane z przedsiębior-
czością, turystyką wiejską i agroturystyką w powiązaniu ze zrównoważonym rozwojem.

Przedsiębiorcze kobiety

W konferencji „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś” uczestniczyły przedstawicielki środowisk wiejskich 
nie tylko z Polski, lecz również ze Słowacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013  

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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dwuletnie, a także wakacyjne 
i weekendowe dla dzieci oraz 
osób początkujących i  bar-
dziej zaawansowanych ręko-
dzielników – poinformowała 
Monika Wolańska. Zajęcia te 
kierowane są również do ani-
matorów, instruktorów i  na-
uczycieli, którzy chcą zdobyć 
dodatkowe umiejętności do 
pracy z grupami dzieci i do-
rosłych W  ULRA odbywają 
się okolicznościowe wystawy 
i  wernisaże promujące sztu-
kę i kulturę Podkarpacia, uni-
wersytet współpracuje także 
z artystami z Ukrainy i Słowa-
cji. ULRA słynie z  wielofigu-
rowego dzieła rzeźbiarskie-
go Exodus powstałego z  ini-
cjatywy artysty Piotra Woroń-
ca, nawiązującego do wielo-
kulturowości, tradycji i dialo-
gu Podkarpacia początku XXI 
wieku. Ale największą rekla-
mę uniwersytetowi ludowe-
mu robią sami uczestniczy 
warsztatów rękodzielniczych, 
zadowoleni z pobytu w ULRA 
oraz dobre praktyki, z  któ-
rych słynie placówka w Woli 
Sękowej.

Halina Siemaszko, pre-
zeska fundacji Ośrodek Pro-
mowania Przedsiębiorczości 
w  Sandomierzu, działaczka 
LGD o  wieloletnim doświad-
czeniu w pracy na rzecz roz-
woju lokalnego, organiza-
cji pozarządowych, małych 
przedsiębiorstw i  samorzą-
dów lokalnych, przedstawiła 
ciekawy przykład partnerstwa 
trójsektorowego pn. „Gó-
ry Pieprzowe – produkt tury-
styczny dla aktywnych”. Lide-
rem projektu jest Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna Part-
nerstwo Ziemi Sandomier-
skiej, która stworzyła lokalne 
partnerstwo w  celu spopula-
ryzowania Gór Pieprzowych 
– mało znanego rezerwatu
przyrody, a przede wszystkim 
w  celu rozwoju miejscowej 
agroturystyki i drobnej przed-
siębiorczości. Sam projekt to 
całodniowa wycieczka retro-
busem po gminie Dwikozy 
połączona ze zwiedzaniem 
Gór Pieprzowych i gospodar-
stwa agroturystycznego „Dzi-
ka Róża”, przejażdżką wąwo-
zami lessowymi, degustacją 
wina z  Winnicy Sandomier-
skiej. Kolejnym przykładem 
dobrych praktyk w  rozwoju 
przedsiębiorczości wiejskiej 
na Ziemi Sandomierskiej 
jest inkubator przetwórczy 
w  miejscowości Nowy Ka-
mień w gminie Dwikozy, któ-
rego celem jest umożliwienie 

wytwarzania lokalnych pro-
duktów przez gospodarstwa 
rolne dzięki udostępnieniu im 
niezbędnej infrastruktury.

– Jest w kraju wiele LGD,
które sprawdzają się w dzia-
łaniu, ponieważ odpowiada-
ją na potrzeby lokalnej spo-
łeczności, i  takie przykłady 
dobrych praktyk zaprezento-
wałam. Ale nie wszystkie LGD 
tak działają, ponieważ niektó-
re stały się wyłącznie insty-
tucjami z  biurami, dysponu-
jącymi funduszami, a nie au-
tentycznym lokalnym partner-
stwem – podsumowała Hali-
na Siemaszko.

Halina Palarz jest pre-
zeską Stowarzyszenia LGD 
Partnerstwo Północnej Ju-
ry w  województwie śląskim 
i  animatorką rozwoju lokal-
nego. LGD od blisko dzie-
sięciu lat wspiera przedsię-
biorczość i  turystykę wiejską 
na tym obszarze, co sprzyja 
rozwojowi bazy turystycznej 
i wzbogaca miejscową ofertę 
turystyczną. Przykładem ta-
kiego działania jest ośrodek 
turystyczno-rekreacyjny staj-
nia „Biały Borek” w  Biskupi-
cach, a  także agrogospodar-
stwo „Pod Skałką” w Przyby-
nowie. W obu obiektach dzię-
ki wsparciu LGD Partnerstwo 
Północnej Jury podniesiono 
standard usług, wprowadzo-
no też nowe usługi o charak-
terze edukacyjno-konferen-
cyjnym (m.in. doprowadzono 
światłowodem Internet) oraz 
stworzono nowe miejsca pra-
cy. Północna Jura obfitu-
je w  wiele atrakcji turystycz-
nych, piękne krajobrazy i za-
bytki, warte spopularyzowa-
nia. Także turyści przyjeżdża-
jący w  ten region oczekują 
coraz ciekawszych ofert oraz 
noclegów o bardzo zróżnico-
wanym standardzie. Na ob-

szarze Północnej Jury do tej 
pory zrealizowano ponad 350 
projektów, których celem był 
rozwój działalności gospo-
darczej, w  tym poszerzenie 
bazy turystycznej, agrotury-
styki i turystyki wiejskiej. 

Prezes Polskiej Izby Ho-
telarstwa Krzysztof Milski 
przedstawił koncepcję budo-
wy na obszarach wiejskich 
sieci hoteli „Łan”, które uzu-
pełniłyby ofertę noclegową 
o obiekty o wysokim standar-
dzie z  wykorzystaniem pro-
duktów agroturystycznych 
i  rolnych. Odbiorcami byliby 
turyści krajowi i  zagraniczni, 
którzy chcieliby odpoczywać 
na wsi, ale nie w  gospodar-
stwach agroturystycznych. 
Program budowy sieci hoteli 
„Łan” na zasadach franczyzy 
przeznaczony jest dla inwe-
storów prywatnych, firm tury-
stycznych i  samorządów lo-
kalnych, a  ideą jest bliskość 
natury i  bezpośredni kontakt 
właściciela hotelu z  gośćmi. 
Pomoc prawną i organizacyj-
ną przy budowie i prowadze-
niu takiego hotelu zapewnia 
Polska Izba Hotelarstwa.

Maria Nędza – animatorka 
podtatrzańskiej rekreacji i roz-
woju lokalnego oraz Halina 
Olejniczak – założycielka Ta-
trzańskiego Klubu Olimpijczy-
ka, członkini Podhalańskiej 
Lokalnej Grupy Działania, in-
struktorka narciarstwa biego-
wego PZN i  instruktorka Nor-
dic Walking, działaczka Sto-
warzyszenia Rozwoju Turysty-
ki w gminie Kościelisko, z suk-
cesem podjęły się reaktywo-
wania narciarstwa biegowego 
pod Tatrami. Dzięki ich stara-
niom kilkudziesięciu właści-
cieli gruntów zjednoczyło się, 
by na ich terenie powstały tra-
sy biegowe. Zainteresowa-
nych bieganiem po kościeli-

skich trasach jest wielu tury-
stów, w związku z czym gmi-
na Kościelisko w  ciągu kilku 
lat (do 2017 roku) wyremontu-
je zaniedbany stadion biathlo-
nowy i  trasy biegowe wokół 
niego. Stworzenie warunków 
do uprawiania narciarstwa 
biegowego wzbogaci zimową 
ofertę turystyczną, przyciąg-
nie więcej turystów i sportow-
ców. A to przełoży się na roz-
wój turystyki wiejskiej i agrotu-
rystyki, a także lokalnej przed-
siębiorczości (powstaną np. 
wypożyczalnie nart i  sprzętu 
biegowego) w tej gminie, bez-
pośrednio sąsiadującej z  Za-
kopanem.

Maria Behanovska repre-
zentująca Parlament Wiejski 
na Słowacji i Lucia Vacokova 
ze Słowackiej Agencji Zrów-
noważonego Rozwoju przed-
stawiły słowacką koncepcję 
współdziałania różnych insty-
tucji i organizacji na terenach 
górskich, z  poszanowaniem 
dziedzictwa natury i krajobra-
zu. Omówiły również rolę Par-
lamentu Wiejskiego w kształ-
towaniu polityki rozwoju wsi 
i rolnictwa na Słowacji.

Zofia Szalczyk, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po-
informowała o  nowych za-
sadach unijnej pomocy rol-
nikom w  latach 2014–2020. 
Przedstawiła wyzwania, ja-
kie stoją przed polską wsią. 
Zwróciła uwagę na znaczenie 
w  eksporcie wysokiej jako-
ści żywności produkowanej 
w Polsce, a także na koniecz-
ność zwiększenia dostępu 
mieszkańców wsi do Interne-
tu oraz potrzebę stwarzania 
na obszarach wiejskich no-
wych miejsc pracy, również 
dzięki rozwojowi przedsię-
biorczości lokalnej. 

Senator Ireneusz Niewia-
rowski, prezes KSS, uzupeł-
nił tę część konferencji pre-
zentacją pn. „Aktywna wieś 
to wieś szczęśliwa”, w której 
zaznaczył, że sołectwo mu-
si mieć większe uprawnienia 
niż dotychczas. Wspomniał 
o nowej ustawie o  funduszu
sołeckim oraz o  zmianach 
w  ustawie o  zbiórkach pub-
licznych, a także o stowarzy-
szeniach i petycjach.

Grażyna Kaniewska
Fot. A. Małkowicz

Konferencja odbyła się pod 
Honorowym Patronatem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorow-
skiego.

Klaudia Kluczniok ze Związku Śląskich Rolników z Opola omówiła 
projekt pn. „Smaczna opolska tradycja”.
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