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Wstęp

Broszura ta została napisana dla rolników, którzy prowadzą małe gospodarstwa
rodzinne produkujące zdrową, wysokiej jakości żywność i stanowiące tak wyraź-
ną część polskiego krajobrazu. Jej celem jest uświadomienie wartości tych go-
spodarstw dla całego społeczeństwa i tego, że ich przetrwanie zapewni pomyśl-
ność przyszłym pokoleniom.
Wiadomości zawarte w tej broszurce powinny uświadomić wszystkim, którzy do
tej pory nie zdawali sobie sprawy (lub zdawali sobie tylko częściowo) z wyzwań
stojących przed nami. Najwyższy czas abyśmy uznali, że błędem jest naśladowa-
nie niewłaściwych modeli rolnictwa wielkoobszarowego i intensywnego, które
odniosły porażkę w innych krajach. Zamiast nich powinniśmy stosować metody
i technologie, które wzmacniają i wzbogacają środowisko, społeczności wiejskie
oraz zdrowie ludzi i zwierząt.
Małe i średniej wielkości gospodarstwa nie są popularne wśród decydentów Unii
Europejskiej, Światowej Organizacji Handlu i rządów poszczególnych państw.
Siły globalizacji nie mają żadnego respektu dla inicjatyw, które skupiają się na
lokalnych rozwiązaniach globalnych problemów. Tymczasem dowody wskazu-
ją, że niewielkie tradycyjne i proekologiczne gospodarstwa są najlepszym roz-
wiązaniem dla lokalnej, samowystarczalnej i zrównoważonej produkcji żywno-
ści i energii, jak również dla ochrony środowiska.
Większość polskiej wsi zachowała tę formę gospodarowania jako nieprzerwaną,
żywą tradycję. Jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, żebyśmy odkryli i promo-
wali ten klejnot jakim jest polska wieś mocno przeciwstawiając się wszelkim
wysiłkom zmierzającym do jego zniszczenia.
Mamy nadzieję, że ta mała książeczka pomoże nagłośnić te fakty i da rolnikom
użyteczne narzędzia do walki z bezwzględnymi siłami globalizacji.

Julian Rose, ICPPC

Sir Julian Rose – współdyrektor ICPPC, an-
gielski rolnik i ekolog, właściciel gospodar-
stwa ekologicznego Hardwick Estate, czło-
nek zarządu Stowarzyszenia ‘Soil’, współ-
założyciel Stowarzyszenia Konsumentów
i Producentów Niepasteryzowanego Mle-
ka, ekspert Brytyjskiej Agencji Rozwoju Wsi.

Na zdjęciu Julian Rose świętuje zwycię-
stwo swojej kampanii na rzecz możliwo-
ści sprzedaży w Anglii niepasteryzowane-
go mleka.
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1. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA (WPR)
UNII EUROPEJSKIEJ

1a. WPR a stanowisko przedstawicieli Parlamentu Europejskiego

Fragmenty wykładu wygłoszonego przez dr Caroline Lucas z Anglii, członka
Parlamentu Europejskiego, podczas międzynarodowego seminarium pt.: „Przyszłość
wsi i tradycyjnych gospodarstw rodzinnych w Unii Europejskiej”. Seminarium
zorganizowane było przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi
(ICPPC) i Coordination Paysanne Europeenne (CPE – zrzeszenie organizacji rolni-
czych w Belgii) we wrześniu 2002 w Stryszowie, woj. małopolskie.

(…) Uważam, że jeżeli poszerzenie Unii ma okazać się sukcesem to musi
dokonywać się na zasadach bardziej partnerskich, opartych na zasadzie zrów-
noważonego rozwoju, a nie wolnego rynku. Zieloni w Parlamencie Europej-
skim są zdania, iż obecna strategia forsowana przez Radę i Komisję Europej-
ską jest oparta na jednostronnym, wolnorynkowym podejściu. Większość cię-
żarów reform strukturalnych oraz skutków otwarcia rynków spada na kraje
kandydujące.

W międzyczasie rządy obecnych członków Unii Europejskiej nie marnowały
czasu i działały na rzecz wykorzystania możliwości, jakie stwarza poszerze-
nie Unii dla własnych, narodowych gospodarek. Dobrze świadczy o tym na-
stępująca wypowiedź brytyjskiego ministra do spraw konkurencyjności w Euro-
pie, który napisał niedawno: „Chcę mieć pewność, że brytyjska gospodarka jest
gotowa na przejęcie korzyści, jakie daje rozszerzenie Unii Europejskiej. Rywali-
zacja ze strony innych państw członkowskich mająca na celu korzyści handlowe
i gospodarcze z rozszerzenia będzie zacięta. Aby mieć pewność, że nasz biznes
skorzysta jak najwięcej na poszerzeniu Unii musicie być świadomi, jakie stwarza
ono możliwości i jak z nich korzystać.”

A co z samymi państwami środkowej i wschodniej Europy. Jakie możliwości
im się oferuje? Mówi się im, że muszą bardzo dokładnie dopasować swoje
struktury zanim dojdzie do wstąpienia do Unii. Narodowe polityki gospodar-
cze muszą być dostosowane do strategii zaplanowanej przez Unię, a rynki
całkowicie otwarte na zachodnie towary, usługi i inwestycje. Krótko mówiąc
oczekuje się, że rządy zrezygnują z kontroli nad własnymi gospodarkami,
co w konsekwencji przyniesie upadek wielu małym firmom i gospodarstwom
rolnym (…)
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(…) Uważam, że zamiast forsować globali-
zacyjną ścieżkę coraz bardziej bezwzględ-
nego wolnego handlu powinniśmy budować
Europę silnych regionów, która promuje
lokalną produkcję, lokalną konkurencję. Tam
gdzie to konieczne należy stopniowo przy-
wracać regionalną ochronę celną przed im-
portem (…)

(…) Dogmat wolnego rynku jest w centrum
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Euro-
pejskiej. Jest oczywiste, że kontynuacja ja-
kiejkolwiek polityki, która jest podobna do
obecnej WPR, z jej naciskiem na tak zwa-
ne wydajne rolnictwo, będzie oznaczać pro-
ces masowego upadku gospodarstw rol-
nych i nieuchronną intensyfikację systemu
produkcji żywności w krajach, które przy-
stąpią do UE. Słowacja doświadczyła już
poważnych problemów w rejonach wiejskich, kiedy lokalny rynek został zalany
importem tanich produktów z Unii Europejskiej, szczególnie nabiału. Ceny towa-
rów importowanych przez rolników gwałtownie wzrosły, podczas gdy w tym
samym czasie ceny na ich produkty rolne pozostały niezmienione albo spadły.

Wielu producentów, szczególnie w Polsce, ma coraz większe obawy, że nie bę-
dzie w stanie sprostać na rynku konkurencji subsydiowanych towarów z Unii,
szczególnie, gdy ich własne koszty produkcji wzrosną na skutek wprowadzenia
unijnych regulacji. Średnia wielkość gospodarstwa w Polsce to 7 hektarów, takie
gospodarstwa po prostu nie są w stanie osiągnąć takich samych, tak zwanych
oszczędności, jak wielkie, nastawione na intensywne metody produkcji farmy
unijne. Gdyby Polska miała postępować według wskazań obecnej Wspólnej
Polityki Rolnej, która dyskryminuje małe gospodarstwa na rzecz wielkich, to
wtedy według dokonanych obliczeń około 1.200.000 rolników będzie musia-
ło opuścić ziemię aby można było utworzyć nowe, bardziej „wydajne” pod-
mioty gospodarcze (…)

(…) Czas na radykalne ograniczenie światowego handlu żywnością i zastą-
pienie go powrotem do produkcji lokalnej. Takie podejście oparte na zasa-
dzie: „żywność lokalna, rozwiązanie globalne” będzie mieć za cel utrzyma-
nie produkcji znacznie bliżej miejsca konsumpcji i pomoże chronić małe go-
spodarstwa oraz odbudować lokalne więzi gospodarcze w całej Europie(…)

Dr Caroline Lucas – członek Parlamentu
Europejskiego wraz z dyrektorami ICPPC
podczas seminarium pt: „Przyszłość wsi i tra-
dycyjnych gospodarstw rodzinnych w Unii
Europejskiej”
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(…) Wybór jest prosty: albo będziemy po prostu brnąć dalej na drodze do coraz
bardziej zderegulowanego rynku i inwestycji w Unii Europejskiej, która postrze-
ga siebie tylko jako gigantyczny supermarket dla potencjalnych 500 milionów
konsumentów, albo przyjmiemy bardziej śmiałą wizję Europy stabilizacji i współ-
pracy opartej na odbudowie lokalnych gospodarek zarówno na wschodzie jak
i na zachodzie. Ja opowiadam się za tym drugim podejściem (…).

1b. WPR a szwedzkie rolnictwo
„(…) Gdyby nie wszystkie obietnice dawane rolnikom gdy Szwecja wstępowała do
Unii Europejskiej, które nigdy później nie zostały spełnione, to pozostalibyśmy poza
UE. Rozczarowanie i gniew na Unię Europejską wśród większości rolników –
właścicieli średnich i małych gospodarstw – przekracza wszelkie wyobrażenia.
Jednym z przykładów jest mój sąsiad, który umieścił na swoim gospodarstwie na-
pis: „Tu kończy się Unia Europejska.” Według mnie nie mamy żadnego pożytku
z przynależności do UE. Tylko wielkie koncerny osiągają korzyści z tego bezmyśl-
nego, scentralizowanego tworu. Taka jest moja opinia, popieram więc w pełni dzia-
łania ICPPC i mam szczerą nadzieję, że uwieńczycie je sukcesem”.

Ann-Britt Sternfeldt – wydawca, 19.12.01, Szwecja

Dlaczego rolnicy w Szwecji stawiają takie napisy na swoich gospodarstwach ?

„Strefa wolna od Unii Europejskiej” „Tu obowiązuje tylko prawo szwedzkie”
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Wg relacji Magdy Wieloszewskiej (ekorolnik) ze spotkania z rolnikami szwedzkimi
na które pojechała jako przedstawicielka ICPPC (czerwiec 2002)

Sveriges Smabrukares Forbundet – w dosłownym tłumaczeniu Związek Szwedz-
kich Małych Rolników – to organizacja niedużych, tradycyjnych i ekologicznych
gospodarstw działających na terenie całej Szwecji. Gospodarstw, które połączyła
idea przetrwania w istniejących od 1995 roku realiach Wspólnej Polityki Rolnej
UE. Związek ten wydaje własne czasopismo „Smabrukaren”, organizuje szereg
zebrań na szczeblach regionalnych, a raz do roku odbywa się zjazd delegatów
małych farmerów. I właśnie w takim spotkaniu miałam zaszczyt uczestniczyć.

(...) Decyzja o wyjeździe, bilety na samolot przesłane ze Szwecji, materiały
o działalności ICPPC, lotniska w Polsce, Danii (tranzyt) i Szwecji – wszystko to
potoczyło się tak szybko, że nie zdążyłam się nawet zdenerwować. Z Norkop-
ping odebrali mnie sam przewodniczący organizacji Ake Karlson (rolnik) i jego
córka Helen (biolog). Obydwoje jeżdżący kilkunastoletnimi samochodami,
naturalni, uroczy. Od razu wpadłam w wir rozmów o interesujących nas tema-
tach. Moje wyobrażenie o funkcjonowaniu rolnictwa – szczególnie ekologiczne-
go – w Unii Europejskiej zostało przewrócone do góry nogami. Otóż – większa
część małych gospodarstw przestała w ogóle produkować cokolwiek na rynek.
Jeżeli coś tam się jeszcze wytwarza to sprzedaje się to bezpośrednio klientom.

Szwedzcy rolnicy są przede wszystkim niezadowoleni z wszechobecnej, bar-
dzo restrykcyjnej kontroli WPR. Żeby otrzymać dotację i możliwość sprzedaży
płodów rolnych – należy wypełnić co roku tony dokumentacji, przewidzieć na
którym pastwisku, w którym miesiącu będą się pasły oznaczone mikrochipami
(odczytywanymi przez satelitę) zwierzęta, a dokładne terminy zabiegów agrar-
nych są ustalane przez inspektorów.

Oczywiście jakiekolwiek niezastosowanie się do tych twardych reguł gry po-
zbawia rolnika w najlepszym wypadku dotacji. Jeżeli w zgłoszonym do kontroli
gospodarstwie znajdzie się nie oznakowane zwierzę – to się je likwiduje bez
żadnego odszkodowania. Szwedzka Organizacja Małych Rolników wsparła już
finansowo osoby, którym zlikwidowano nie oznakowane krowy. Ogromne koszty
absurdalnie rozbudowanego systemu kontroli i niechcianego doradztwa –
w większości ponosi rolnik. Subwencje, które otrzymują rolnicy od chwili zjed-
noczenia z Unią Europejską – w ich opinii nie rekompensują nawet obniżki
cen na płody rolne jakie nastąpiły po zjednoczeniu. Natomiast powszechne
jest poczucie ubezwłasnowolnienia, wręcz zniewolenia.

Oczywiście można uprawiać rolę i hodować zwierzęta ”po dawnemu” (nie
poddawać się certyfikacjom i kontrolom), zachować swoją twarz,  po prostu być
Rolnikiem – ale wówczas jest to produkcja na własne potrzeby, bez żadnej moż-
liwości sprzedaży na zewnątrz gospodarstwa.
Zdaniem wielu szwedzkich gospodarzy – bycie rolnikiem w ramach WPR to
bardzo kosztowne hobby.
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1c. WPR a francuskie związki zawodowe rolników
Z rozmowy z José Bové i Franoisem Dufourem działaczami francuskiego związku
zawodowego rolników Konfederacja Chłopska, znanego z radykalnej krytyki prze-
mysłowego rolnictwa, chemizacji żywności, globalizacji i organizmów genetycz-
nie modyfikowanych.

José Bové: Polityka rolna, począwszy od 1957r. obrała sobie za cel wyproduko-
wanie wystarczającej ilości pokarmu i wyżywienie ludzi po jak najniższych
cenach. Samowystarczalność i bezpieczeństwo w tej dziedzinie były naczelnym
i najważniejszym celem europejskiej polityki rolnej. Rzecz w tym że polityka ta
nie uległa zmianie, mimo że cel został już osiągnięty! Jesteśmy już dawno
samowystarczalni a nie zaniechaliśmy procesu uprzemysławiania rolnictwa.
I jest to już teraz tylko produkcja dla produkcji, będąca dodatkowym obciąże-
niem dla samorządów gminnych, które muszą znaleźć albo zbyt na te towary,
albo… pieniądze na wypłacenie odszkodowań za zaniechanie produkcji. /…/
Franois Dufour: Rolnictwo we Francji obejmuje ciągle jeszcze połowę dawne-
go obszaru, ale znajduje w nim zatrudnienie dziesięć razy mniejsza ilość osób
niż 50 lat temu. Na tej samej przestrzeni uprawia się dużo więcej niż kiedyś, ale
w większości przypadków poniechaliśmy zupełnie stosowania się do zasad agro-
nomii i naturalnych cyklów przyrodniczych. Specjalizacja gospodarstw dopro-
wadziła do monokulturyzacji całych regionów, powodując poważne zakłócenia
równowagi demograficznej, ekologicznej i ekonomicznej.

Fragmenty wydanego w postaci książkowej wywiadu-rzeki z José Bové i Franco-
isem Dufourem pt. „Świat nie jest towarem” wydanej w Polsce nakładem wydaw-
nictwa Andromeda. Przedruk z czasopisma „Obywatel” nr 4/2002

Międzynarodowy protest
„Obronić małe gospodar-
stwa rodzinne” wsparli rol-
nicy z Anglii, Francji, Belgii,
Holandii, Niemiec, Szwecji,
Czech, Węgier i Japonii.
Protest zorganizowali
ICPPC iCPE (Federacja Rol-
ników Europejskich), Kra-
ków, 2002
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1d. Rolnicy edukują rolników
Podczas międzynarodowego seminarium pt. „Przyszłość wsi i tradycyjnych
gospodarstw rodzinnych w Unii Europejskiej” zorganizowanego przez ICPPC (Stry-
szów 2002) odbyło się kilka spotkań polskich rolników z ich kolegami z krajów
Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Anglia, Austria, Szwecja, Belgia, Holandia). Dzie-
lili się oni swoimi wieloletnimi doświadczeniami prowadzenia gospodarstw w re-
aliach Wspólnej Polityki Rolnej. Poniżej przytaczamy wypowiedzi kilku rolników,
których opinie były wielokrotnie powtarzane i potwierdzane przez innych.
Niemcy:
(…) Duża liczba rolników została zmuszona do sprzedaży gospodarstw, pozosta-
li żyją pod wielka presją ze względu na zadłużenie. Rolnicy pracują 14 – 16
godzin na dobę. Wioski są puste, w niektórych jest jeden rolnik, w innych nie ma
ich wcale. Ci, którzy zostali są traktowani jak margines społeczny.
(…) Biurokracja zajmuje bardzo dużo czasu, brak czasu na pracę.
Francja:
(…) Niebezpiecznie jest liczyć na dotacje.
(…) Dotacje rolno – środowiskowe, nikt nie wie co to właściwie jest.
(…) W związku z intensywną gospodarką woda pitna jest zanieczyszczona i wszy-
scy muszą kupywać wodę w butelkach.
(…) Potrzebujemy sąsiadów a nie hektarów, aby chcieć żyć na wsi.
Szwecja:
(…) Jeśli będziecie chcieli dostać dotacje to musicie umieć wypełnić tony papierów.
(…) Przed wstąpieniem do Unii mieliśmy 110 urzędników, po wstąpieniu ich licz-
ba wzrosła do 900 i tak jest w każdym z 25 regionów. Coraz więcej urzędników,
którzy kontrolują gospodarstwa i którym trzeba placić.
Belgia:
(…) Ziemia jest bardzo droga. Wspólna Polityka Rolna przyczyniła się do swoistej
pogoni za ziemią, bo dotacje zależą od powierzchni gospodarstwa. W UE jeste-
śmy przytłoczeni normami, np. sanitarnymi, ograniczającymi produkcję lokalnych
wyrobów.
(…) Nie wierzcie w obietnice Brukseli.

1e. Kilka faktów dotyczących WPR
Fakty z Anglii (wszystko to dzieje się pod „parasolem” Wspólnej Polityki Rolnej):
– tylko 7,9 % ceny żywności sprzedawanej w sklepach trafia do rolnika jako

jego przychód,
– średni zarobek rolnika to tylko 20% średniej krajowej,
– mleko i zboża są sprzedawane poniżej kosztów produkcji,
– brak jest studentów na uczelniach o kierunku rolniczym,
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– średnia wieku rolników to 59 lat,
– w 1997 126 mln litrów mleka importowano do Anglii, w tym samym czasie

270 mln litrów mleka eksportowano z Anglii,
– za litr mleka konsument płaci 0,72 funta. Rolnik dostaje 0,19 funta, choć wy-

produkowanie kosztuje średnio 0,21. Podobnie jest z ziemniakami, konsu-
ment płaci 0,35 funta, rolnik dostaje 0,09 funta. Co dzieje się z resztą?

– w ciągu ostatnich pięciu lat dochód netto z 200-hektarowego gospodarstwa
rodzinnego spadł z 80.000 na 2500 funtów, zmuszając rolników do inten-
sywniejszych upraw lub sprzedaży ziemi,

– grupa naukowców pod kierownictwem Jules Petty, pracująca na uniwersyte-
cie w Essex, oszacowała roczne koszty zewnętrzne rolnictwa w Wielkiej
Brytanii w roku 1996 na 2,343 milionów funtów, równoważne 208 funtom za
hektar gruntów uprawnych i pastwisk. Oszacowano również roczny koszt
utraty zdrowia związany z występowaniem bakterii i wirusów w żywności –
169 milionów funtów, oraz koszty epidemii BSE – 607 milionów funtów.
Usuwanie substancji szkodliwych - pestycydów z wody kosztowało 130 mi-
lionów funtów w przeciągu roku, a kwota ta byłaby znacznie wyższa, gdyby
normy zakładały całkowite usunięcie wszystkich pozostałości.

Fakty z innych krajów UE:

– W państwach UE 80% pomocy trafia do 20% największych farm i mimo to
np. tylko : w  2001 w Anglii upadło 60 000 gospodarstw, a we Francji w ciągu
ostatnich dwóch lat 200 000

– Szwecja po przystąpieniu do UE straciła większość gospodarstw mleczarskich
– w 1999 Unia importowała 44 000 ton żywej wołowiny z Argentyny, 11 000

ton z Botswany, 40 000 ton z Polski i ponad 70 000 ton z Brazylii. W tym
samym czasie Unia eksportowała 874 211 ton żywej wołowiny do pozosta-
łych części świata

– w krajach Unii obliczono, że przeciętny koszyk z produktami ekologicznych
może podróżować 241 000 km (zanim te produkty trafią do tego koszyka
i do konsumenta do domu) uwalniając więcej CO2 do atmosfery niż cztero-
osobowa rodzina podczas gotowania w okresie ośmiu miesięcy. Koszyk
z produktami nie ekologicznymi, kupowanymi w supermarketach podróżuje
więcej niż 3000 km (co wcale nie znaczy że jest to lepsze rozwiązanie; pro-
dukując nie ekologicznie rolnictwo przyczynia się do poważnego zanieczysz-
czenia gleb, wód i powietrza. Najlepszym rozwiązaniem jest produkcja i kon-
sumpcja lokalna).
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STANOWISKO
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)

a Unia Europejska

ICPPC ma nadzieję na reformę Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
i nie jest przeciwna zjednoczeniu z Europą, o ile dokona się to na warunkach
i zasadach, które pomogą ochronić niezwykłe wartości polskiej wsi.

Wierzymy mocno, że pomyślna przyszłość wsi polskiej zależy od zachowa-
nia tradycyjnych rolników, którzy są właścicielami uprawianych przez siebie
małych gospodarstw rodzinnych. Wierzymy, że są oni najlepszymi strażnika-
mi naszej ziemi oraz, że to oni dają najlepszą gwarancję utrzymania jej eko-
logicznego, ekonomicznego i społecznego zdrowia. Obecne negocjacje
w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nie respektują takiego punktu
widzenia.
Zamiast tego proponuje się „restrukturyzację” polskiego rolnictwa, co ozna-
cza upadek ponad miliona małych gospodarstw oraz ogromny wzrost
obszaru i produkcji tych które przetrwają. Będzie to równoznaczne ze wzro-
stem, już bardzo wysokiego w Polsce bezrobocia oraz z porzuceniem przy-
jaznych dla środowiska sposobów uprawy na rzecz intensywnych, schemizo-
wanych metod produkcji. Obecna, powszechnie podziwiana bioróżnorod-
ność i piękno polskiego krajobrazu zostaną poświęcone, aby zrobić miejsce
dla toksycznych i szpecących krajobraz monokultur. Żyjące wsie i wspólnoty
zostaną skazane na obumarcie albo staną się sypialniami dla ludzi dojeżdża-
jących do pracy w wielkich miastach. Odznaczająca się wysoką jakością
polska żywność, zostanie wyparta przez produkty niskiej jakości, które są
importowane przez supermarkety.
To nie jest wymyślony przez kogoś koszmar, to jest rzeczywistość we wszyst-
kich krajach europejskich, które podpisały się pod obecną Wspólną Polityką
Rolną Unii Europejskiej. Jeżeli polityka ta nie zostanie gruntownie zmieniona
to polska wieś ucierpi w taki sam sposób i dlatego dopóki taka zasadnicza
zmiana nie nastąpi, Polska nie powinna przystępować do Unii Europejskiej.

KARTA 21 – Manifest dla
polskiej wsi XXI wieku

Tekst Karty 21 na wewnętrznej stronie tylnej okładki.
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2. WARTOŚCI I ROLA TRADYCYJNEGO
ROLNICTWA DLA ZACHOWANIA BOGACTWA
I RÓŻNORODNOŚCI PRZYRODNICZEJ
I KULTUROWEJ

Docenić wartości wsi
Julian Rose, współdyrektor ICPPC

(…) Na całym świecie małe gospo-
darstwa rolne walczą o przetrwa-
nie przeciwko rosnącemu naci-
skowi surowych i wyzyskujących
komercjalnych sił, które zmusza-
ją je do opuszczania ziemi lub
podjęcia praktyk rolniczych, któ-
re zabijają ziemię, bioróżnorod-
ność i niszczą jakość żywności.

W całej Europie najlepsze rzemio-
sło, najlepsza żywność i tradycyjne
rolnictwo są niszczone przez prze-
mysłowe rolnictwo i wielkie supermarkety. Kwitnące, dobrze prosperujące kiedyś
małe gospodarstwa w Europie Zachodniej zostały zamienione w monokulturową,
chemiczną pustynię. A piękna, pełna życia i różnorodna wieś w pustkowie, w którym
nie sposób uprawiać żywności bez stosowania toksycznych nawozów i pestycydów.

W Anglii, mojej ojczyźnie w której jestem rolnikiem, od czasu kiedy weszliśmy do
Unii Europejskiej, 12 lat temu, obserwujemy jak rok rocznie ponad 10 000 rolników
bankrutuje. Obserwujemy wręcz alarmujące zanikanie rodzimych gatunków roślin,
insektów i ptaków, których istnienie jest niezbędne dla zdrowia naszej planety.

Czy chcecie aby to samo stało się w Polsce?
Wasze małe, samowystarczalne, proekologiczne rolnictwo jest największa
zaletą polskiej wsi. Jednak jego przetrwanie zależy od utrzymania mocnych,
lokalnych powiązań pomiędzy rolnikami – producentami i konsumentami.
Władze lokalne mają do odegrania podstawową rolę w zapewnieniu promocji
swoich rolników, tak aby lokalne sklepy, restauracje, szpitale i szkoły z dumą
zaopatrywały się w dobrej jakości, lokalną żywność. Zabezpieczy to stały rynek

Dyrektor ICPPC Sir Julian Rose w czasie wywiadu na Ryn-
ku w Krakowie podkreśla atuty tradycyjnego rolnictwa
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zbytu dla Waszych rolników. Kiedy lokalne powiązanie pomiędzy producentami
i konsumentami jest zerwane – obie grupy, rolnicy i konsumenci są zmuszani do
zależności od organizacji i instytucji, nad którymi nie mają kontroli i których jedy-
nym celem jest bezwzględna eksploatacja.

Piękno Waszej wsi to nie tylko dar Boga ale także rezultat wielu setek lat dobre-
go traktowania tego daru przez rolników i ich rodziny. Oni są prawdziwymi straż-
nikami i jakość naszego życia i przyszłych pokoleń zależy od tego czy aktywnie
docenimy te wartości i wesprzemy ich przetrwanie.

Dobra przyszłość
Jadwiga Łopata – współdyrektor ICPPC

Mamy na polskiej wsi wielu rolników, którzy z wielkim sercem pielęgnują swoją
ziemię; i to jest nasz wielki skarb. To dzięki tym tradycyjnym i ekologicznym ma-
łym gospodarstwom rodzinnym możemy jeszcze nie zapomnieć jak smakują
prawdziwy chleb, mleko, masło i wiele innych produktów, które wytwarzają.
To dzięki tym gospodarstwom polska wieś jest bardzo piękna i wyjątkowa –
bogata przyrodniczo, są tu piękne krajobrazy, ciągle żywa kultura, mądrość prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie, tradycyjne wspólnoty wiejskie.

Najwyższy czas abyśmy odeszli od stereotypowego myślenia i docenili fakt,
że tradycyjne sposoby gospodarowania, wykorzystanie starych odmian i ras
roślin i zwierząt, składają się na polski krajobraz rolniczy, który jest wielką
wartością i dziedzictwem kulturowym i ekologicznym. I to dziedzictwo z dumą
i z podniesionym czołem powinniśmy wnieść do Europy i zachować dla przy-
szłych pokoleń.

Nie należy patrzeć na tradycyjne, proekologiczne rolnictwo jako element naszego
zacofania ale widzieć w nim wyjątkową szansę rozwojową. I dlatego należy zwięk-
szyć promocję i pomoc finansową dla tych gospodarstw, oraz prowadzonej na ich
bazie ekoturystyki, edukacji ekologicznej i produkcji technologii ekologicznych.
Bowiem Ci właśnie rolnicy są godni szczególnego wsparcia i uznania; to oni pracu-
ją dla utrzymania bogactwa przyrody, różnorodności i piękna krajobrazu polski.

Nieprawdą jest również, że małe gospodarstwa są nieekonomiczne. One są bar-
dziej ekonomiczne niż te wielkoobszarowe. Lepiej wykorzystują czas (np. na mię-
dzy plony) i ziemię, nie niszczą jej. Tę prawdę potwierdziło wiele badań na róż-
nych uczelniach (polskich i międzynarodowych), a ostatnio nawet raport Banku
Światowego.
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Wspieranie proekologicznego, tradycyjnego rolnictwa jest również tańsze niż
płacenie za skutki (typu pryszczyca, BSE, otyłość, wzrost zachorowań) chemicz-
nego i wielkoobszarowego rolnictwa. W wielu wypadkach chodzi o stworzenie
odpowiednich mechanizmów i regulacji prawnych.

Działania na rzecz intensyfikacji rolnictwa w Polsce są nieracjonalne, spowodują
zwiększenie bezrobocia, masowy napływ ludności do już przetłoczonych miast,
poważne problemy ekologiczne i socjalne, obniżenie jakości żywności, i w rezul-
tacie utratę największego bogactwa jakim jest tradycyjna, polska wieś.

Od wielu lat jako chłopka i ekolog z uporem promuję i bronię polskiej wsi.
Najpierw poprzez międzynarodową ekoturystyke w gospodarstwach rolnych
(w ramach ECEAT–Poland), potem wspólnie z Sir Julianem Rose, w ramach Mię-
dzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC). Zdobyliśmy uznanie
zagranicy jak nagroda Brytyjskich Linii Lotniczych ‘Turystyka przyszłości’, Ekolo-
giczny Nobel–Nagroda Goldmana, czy wizyta Księcia Karola...Tylko dlaczego
aby powiedzieć oczywistą prawdę musimy szukać pomocy zagranicy...brońmy
tradycyjnego rolnictwa, małych gospodarstw, wsi, bo to jest nasza szansa na
dobrą przyszłość.

Małopolskie Dożynki 2002 - stoisko rolników z grupy “Urodzaj” współpracujących z ICPPC
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Książe Karol był zachwycony wysoką jakością żywności od lokalnych rolników
i pięknem wiejskiego krajobrazu. Rolnicy powitali go przyśpiewką:

(...) Wszystko, co się urodzi,
W naszym czystym polu,
Z serca ofiarujemy
Drogi Książę Karolu.

Dziękujemy za to,
Że nami nie gardzisz.
Odsunąłeś biura polityków,
Wstąpiłeś w progi ekorolników.

Kochać będziemy więcej
Ciebie Książę Karolu,
Kiedy ty nas poprzesz,
Staniesz razem z nami.

i przekazali list-przesłanie:
Jego Królewska Wysokość
W imieniu małych tradycyjnych i ekologicznych polskich rolników prosimy Cię,
abyś nam pomógł przekazać światu wiadomości, że chcemy prowadzić nasze
gospodarstwa tradycyjnymi i ekologicznymi metodami, aby zachować naszą
bioróżnorodność, jakość żywności i życia.(...)

Książe Karol podczas wizyty w Ekocentrum ICPPC Stryszów 2002
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3. TRAGEDIA ROLNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Ludzkość przebyła długą drogę od pierwotnego zbieractwa i myślistwa do
współczesnych technologii produkcji rolniczej. Początkowo rolnictwo zmieniało
się bardzo powoli dopiero od 200 lat zdobycze nauki i techniki są wykorzystywa-
ne w gospodarce rolnej. Współczesne intensywne rolnictwo upodobniło się do
produkcji wielkoprzemysłowej. Rośliny i zwierzęta hodowlane traktuje się jak
urządzenia pozwalające przy pomocy nawozów sztucznych i pasz wytwarzać

surowce spożywcze. Jednak pomimo wzrostu wydajności gwałtownie zmniej-
sza się rentowność gospodarstw, postępuje degradacja krajobrazu, nasila zanie-
czyszczenie środowiska, i obniża jakość produktów rolnych tak, że stanowią
one potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Nadprodukcja żywności
a co za tym idzie spadek cen w połączeniu z wysokimi kosztami przemysłowych
środków produkcji powoduje stały spadek dochodów rolniczych. W wyniku tych
i innych negatywnych skutków współczesne rolnictwo znalazło się w punkcie
zwrotnym. Gospodarstwa przemysłowe zależne od agrochemii, które przez
ostatnie 40 lat uważano za modelowy wzór współczesnego i wydajnego rol-
nictwa popadają w niełaskę. Taki, bowiem rodzaj rolnictwa rozczarował
zarówno rolnika jak i konsumenta, a w środowisku zasiał ziarno zniszczenia.
Pojawienie się choroby wściekłych krów i pryszczycy w Wielkiej Brytanii i innych
krajach to słona cena, jaką musimy zapłacić za rolnictwo niezgodne z przyrodą.
Korporacje giganty, które dominują światową gospodarkę, doprowadziły do tego,
że kupujemy ich produkty ignorując naszych rodzimych rolników. Unia Europej-
ska wspiera wolny rynek i globalizację za pomocą systemu, który przyznaje 80%
dotacji do produkcji rolnej tylko 20% rolników – gigantów. W ten sposób Unia

Zdjęcia z książki „Fatalne żniwa – tragedia rolnictwa przemysłowego”
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wspiera rolnictwo przemysłowe i zmusza miliony rolników do opuszczenia zie-
mi. Genetycznie modyfikowana żywność to ostatnie udziwnienie w szeregu mo-
nokulturowych technologii, które nie przynoszą nic innego oprócz kłopotów.
Trzeba wreszcie zrozumieć, że rolnictwo przemysłowe nastawione jest na ogrom-
ne zyski za cenę zdrowia ludzi i naszej ziemi. (…)

Tradycyjne, zróżnicowane rolnictwo jest niszczone przez zastępowanie go
wielkimi, monokulturowymi farmami. Genetycznie modyfikowane rośliny są upra-
wiane głównie na wielkich monokulturowych polach, a ponieważ wiele z nich
zawiera „wbudowaną” odporność na działanie herbicydów, użycie tych niebez-
piecznych chemikaliów wzrasta. Toksyczne chemikalia niszczą życie w glebie,
powodują, że staje się ona martwa, jałowa. Taka gleba szybko ulega erozji,
potrzeba potem dziesiątków lat, aby z powrotem ożyła, zregenerowała się.
Monokulturowe uprawy pozbawiają rolników pracy powiększając bezrobocie
na wsi. Lokalne odmiany roślin są zastępowane przez gatunki dostosowane do
produkcji monokulturowej, co powoduje nieodwracalne straty.

Rozwój rolnictwa wykorzystującego rośliny zmodyfikowane genetycznie staje
się istotnym elementem przemysłu rolnego, a w rezultacie także przemysłu prze-
twórczego, zarówno w regionach wysoko rozwiniętych, jak i biedniejszych. Inży-
nieria genetyczna wzmacnia kontrolę potężnych korporacji nad rolnictwem.
Giganci chemiczni obejmują mono-
polistycznymi prawami własności
wyprodukowane przez siebie nasio-
na. To oznacza, że rolnicy nie będą
mogli zbierać nasion do obsiewania
w następnym sezonie, tak jak to
normalnie ma miejsce. W momen-
cie, kiedy zmutowane nasiona zo-
staną opatentowane, rolnicy będą
zmuszeni do zapłacenia za ziarno
każdego roku. Wiele roślin może
stać się nieosiągalnych dla rolni-
ków – dotyczyć to może zarówno
roślin powszechnych na całym
świecie, jak też lokalnych odmian,
które wcześniej były w sposób
nieograniczony wykorzystywane
przez lokalne społeczności.

„Zanieczyszczenie” ziemi, jakie
powoduje stosowanie nasion gene-
tycznie zmodyfikowanych w uprawie

Zdjęcie z książki „Fatalne żniwa – tragedia rolnictwa
przemysłowego”



18

uniemożliwi późniejsze użytkowanie tych pól pod uprawy ekologiczne lub choć-
by zwykłe – „wolne od GMO”. Sąsiedztwo upraw genetycznie modyfikowanych
oraz wolnych od GMO jest szczególnie niekorzystne dla tych drugich z dwóch
powodów:

• bakterie glebowe łatwo przejmują materiał genetyczny z roślin zmodyfiko-
wanych powodując „zanieczyszczenie” gleby

• pyłki roślin mogą przelecieć nawet 3km. Ta zdolność może doprowadzić
do „zanieczyszczenia” upraw w całej okolicy. Transgeniczne rośliny mogą
krzyżować się z pokrewnymi chwastami. Na przykład rzepak może skrzy-
żować się ze spokrewnionymi gatunkami i w ten sposób przekazać odpor-
ność na herbicydy chwastom lub sam stać się chwastem. Powstałe w obu
przypadkach super chwasty będą wymagały większego użycia toksycznych
środków chemicznych do ich zwalczania.

Artykuł napisany na podstawie materiałów z międzynarodowego seminarium pt. „Żywność ekologicz-
na zamiast genetycznie modyfikowanej” zorganizowanego przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony
Polskiej Wsi (ICPPC) pod patronatem Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wykorzystano wypo-
wiedzi następujących osób:
Julian Rose (dyrektor ICPPC), Ewa Ligęza-Sieniarska (Społeczny Instytut Ekologiczny), Ewa Hajduk
(Polski Klub Ekologiczny), Mark Griffiths (rzecznik prasowy Partii Zielonych z Wielkiej Brytanii)

„Tania żywność drogo kosztuje” (fragment)

fragmenty wydanego w postaci książkowej wywiadu-rzeki z José Bové i Franoisem Dufourem pt. „Świat
nie jest towarem” wydanej w Polsce nakładem wydawnictwa Andromeda. Przedruk z czasopisma „Oby-
watel” nr 4/2002
Franois Dufour: Ludzie już nie uświadamiają sobie, czym jest nasze pożywienie
i skąd ono pochodzi. Dziś rolnictwo jest coraz bardziej lekceważone, co powo-
duje, że pożywienie jest coraz bardziej ujednolicone. Oddaliliśmy się od tego
związku, jaki istnieje pomiędzy człowiekiem, a tym co on spożywa. Produkcja
zbóż, stanowiąca podstawę wyrobu chleba, tak bardzo została uprzemysłowio-
na, że ludzie nie znają związku jaki istnieje pomiędzy człowiekiem a naturą. Świa-
dome odżywianie się zostaje zastąpione „napychaniem się” byle czym. Dotyczy
to niestety również gospodarstw wiejskich.
José Bové: Ten fenomen kulturowy jest stale stymulowany. Nie ma już przekazy-
wania sztuki żywienia i przyrządzania posiłków. Jest to równocześnie utrata
korzeni – rodzinnych, związanych ze swoim miejscem na Ziemi. Ten sposób życia
nie ma nic wspólnego z zakorzenieniem w konkretnym terenie, z określoną
kultura. W efekcie ludzie żyją jak gdyby „poza ziemią. /…/
Znam pewnego rolnika, który nagle znalazł się w dużych kłopotach finansowych.
Był to poważny hodowca zbóż. W pewnym momencie zbankrutował i zaczął
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korzystać z posiłków oferowanych biedakom przez pomoc społeczną, mimo że
mieszkał na farmie. Zatracił na tyle zdolność refleksji, że nie pomyślał o tym, aby
założyć sobie ogródek z warzywami. Przecież to niesłychane u rolnika! Ci ludzie,
nastawieni na jednorodną produkcję zbóż, stracili zupełnie świadomość faktu,
że przecież stoją obiema nogami na swoim terenie i że z tego kawałka ziemi
mogą wyżyć! Żyjąc na wsi, nawet w sytuacji bardzo trudnej, zawsze można zało-
żyć sobie ogródek, zasadzić jarzyny, wyhodować jakiś drób, a nawet prosiaka.
W efekcie doszliśmy do tego, że nasza codzienna egzystencja nie ma już nic
wspólnego z ziemią, z otoczeniem, w którym żyjemy.
Franois Dufour: Wielu rolników już od dawna nie ma ani ogrodu warzywnego,
ani drobiu. Przypominam sobie mój pobyt w 1968 roku w Le Loiret. Było to go-
spodarstwo posiadające 130 hektarów ziemi obsianej zbożami. Nie było tam ani
kur, ani królików. Spytałem ich więc: jak to się dzieje, że nie macie przynajmniej
kilku kur dla siebie? Odpowiedzieli mi: a co byśmy z nimi zrobili podczas miesią-
ca wakacji? Zdarzają się jeszcze gorsze przypadki. Znam rolników produkują-
cych drób przemysłowy, którzy nie decydują się dawać swoim dzieciom do
jedzenia tego, co sami wyhodowali. Wielu rolników z Zachodu ma świadomość
tego, że produkuje złą żywność. Robią to jednak nadal, ponieważ takie są wyma-
gania firm, z którymi współpracują.

José Bové i Franois Dufour są działaczami francuskiego związku zawodowego rolników Konfederacja
Chłopska, znanego z radykalnej krytyki przemysłowego rolnictwa, chemizacji żywności, globalizacji
i organizmów genetycznie modyfikowanych.

Colo-nizacja Paul Kingsnortht (fragment)

(…) Przemysłowa produkcja mleka to obecnie jedna z najbardziej ponurych
gałęzi przemysłu na świecie. Prowadzi to do rozwoju intensywnych gospodarstw
mleczarskich, które w coraz większym stopniu traktują krowy jak intensywne
maszyny do produkcji mleka. Według PETA, grupy zajmującej się obroną praw
zwierząt ponad połowa krów w Stanach Zjednoczonych żyje na fermach inten-
sywnych, spędzając całe życie w farmach z betonową podłogą. Przyłączone do
mechanicznych dojarek, które często traktują krowy wstrząsami elektrycz-
nymi, miliony krów padają ofiarami zapalenia gruczołu mlecznego, powszech-
nej na intensywnych farmach infekcji bakteryjnej, powodującej często
wydzielanie resztek ropy do produkowanego przez nie mleka. Ale to tylko
część prawdy. Obecnie, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na mleko
w skali globalnej, statystyczna krowa wytwarza około dwa razy tyle mleka co
30 lat temu.  Współczesne krowy żyją tylko około pięciu lat, w przeciwieństwie do
swych 20-25-letnich poprzedniczek sprzed trzydziestu lat. Są one szpikowane
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zestawami leków oraz środków chemicznych mających zapobiegać chorobom oraz
zwiększać produktywność zwierząt. Do gamy tych środków należy także noto-
rycznie modyfikowany genetycznie bydlęcy hormon wzrostu. Tymczasem cielęta,
które regularnie przychodzą na świat, by stymulować produkcję mleka przez ich
matki są zwykle od nich zabierane w ciągu pierwszych 24 godzin życia i sprzeda-
wane na cielęcinę. W przeciągu 60 dni krowa jest ponownie zapładniana. (…)

Przedruk z czasopisma „Obywatel” nr 4/2002

4. CZYM JEST ROLNICTWO EKOLOGICZNE?

Rolnictwo ekologiczne stanowi system gospodarowania o możliwie zrówno-
ważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazujący na
środkach naturalnych, zapewniający trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt
oraz wysoką jakość produktów rolniczych. Opiera się ono na niskich nakładach
oraz nie stosowaniu nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
W rolnictwie ekologicznym nie akceptuje się organizmów modyfikowanych gene-
tycznie (GMO) ani ich produktów.

Rolnicy produkujący metodami ekologicznymi podają na swoich produktach swój adres i nr atestu
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Rolnictwo ekologiczne polega między innymi na stosowaniu:
1) płodozmianu i innych naturalnych metod utrzymania lub podwyższania

biologicznej żyzności gleby,
2) nawozów organicznych, środków ochrony roślin i środków żywienia zwie-

rząt uzyskiwanych inaczej niż w drodze przemysłowej syntezy chemicznej,
W produkcji metodami ekologicznymi zabrania się:

1) stosowania hormonów i dodatków syntetycznych,
2) prowadzenia rafinacji metodami chemicznymi,
3) konserwowania surowców i ich przetworów przy użyciu napromieniowa-

nia i fal elektromagnetycznych,
4) wykorzystywania roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich części i pro-

duktów je zawierających uzyskiwanych w wyniku zastosowania inżynierii
genetycznej.

Wzorcowe gospodarstwo ekologiczne funkcjonuje samodzielnie i niezależ-
nie od otoczenia, w tym od przemysłu chemicznego produkującego nawozy
sztuczne, środki ochrony roślin a nawet w dużym stopniu od przemysłu farma-
ceutycznego. W gospodarstwach ekologicznych nie stosuje się chemicznej ochro-
ny i nawożenia stosując w zamian stare, sprawdzone przez wieki metody rolni-
czego gospodarowania, opierające się na współpracy człowieka z przyrodą,
poszanowaniu praw natury. Rolnictwo ekologiczne bazuje na doświadczeniach
i przez stulecia sprawdzonych metodach rolniczego gospodarowania.
Metodach, dzięki którym żyjemy, mamy siłę i zdrowie, aby pracować i two-
rzyć. To, że rolnik w gospodarstwie ekologicznym nie wykorzystuje środków
chemii rolnej i nowości hodowlanych wcale nie oznacza, że nie stosuje nawoże-
nia czy też środków ochrony. Wprost przeciwnie, nawozi rośliny i chroni je, ale w
inny sposób. Nie odwracając się przy tym od nowoczesności i postępu np. w
zakresie technologii mechanicznego sprzętu do zwalczania chwastów, uprawy
gleby, zbiorów itd.

Z założenia funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego, oczywiście
w miarę możliwości, samodzielnie bez konieczności dopływu środków z zewnątrz
wynika jego cała struktura organizacyjna. Tak więc rolnik musi pola nawozić.
Nawozy muszą pochodzić z własnego gospodarstwa, więc musi on mieć odpo-
wiednią ilość obornika, z którego sporządza komposty oraz pola z nawozami
zielonymi. Aby w miarę możliwości dobrze pola nawozić musi być odpowiednia
ilość zwierząt hodowlanych. Aby zwierzęta dobrze i właściwie karmić, musi być
w gospodarstwie zapewniona wystarczająca powierzchnia upraw paszowych,
a najlepiej, gdy jest wystarczająca ilość użytków zielonych. Od tego czym i jak
będą karmione zwierzęta, zależy jakość i ilość produktów pochodzenia zwierzę-
cego w gospodarstwie. A dobre pasze to dobre produkty a jednocześnie zdro-
wie i dobra kondycja zwierząt.
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Bardzo dużym zagrożeniem dla ekologicznego gospodarstwa rolnego są
przemysłowo wyprodukowane mieszanki i koncentraty paszowe mogące zawie-
rać produkty GMO. Poprzez przewód pokarmowy zwierząt dostają się one do
obornika i następnie na pola. W gospodarstwach ekologicznych nie może być
kupowanych, przemysłowo wyprodukowanych mieszanek i koncentratów
paszowych. Zwierzęta w gospodarstwie mogą być karmione paszami własnymi,
lub w wyjątkowych np. klęskowych przypadkach, paszami z innych gospodarstw,
ale muszą być one wyprodukowane metodami ekologicznymi.

Nawożenie, to głównie kompost, a jego uzupełnieniem mogą być nawozy
zielone zarówno w plonie głównym jak też wsiewki i poplony. Można stoso-
wać w gospodarstwie ekologicznym nawozy mineralne, nie mylić ze sztuczny-
mi. Nawozy mineralne to mączki skalne, naturalne kopaliny o dużej zawartości
składników mineralnych. Są to między innymi: bazalt, dolomit ale również
naturalnego pochodzenia nawozy fosforowe, potasowe, wapniowe. Są to tyl-
ko nawozy uzupełniające, których większość rolników, na polskich glebach
i w naszych warunkach stosować nie musi, chyba, że sporadycznie lub z uwagi
na wyjątkowość warunków glebowych w gospodarstwie lub też w trudnym
okresie przestawiania.

Ustawa o Rolnictwie Ekologicznym zobowiązuje do stosowania:
– materiału siewnego oraz rozmnożeniowego otrzymanego z roślin, które

co najmniej przez jedno pokolenie, a w przypadku roślin wieloletnich, co
najmniej przez dwa sezony wegetacyjne, były uprawiane w warunkach
ekologicznych,

– doboru gatunków i odmian roślin oraz gatunków i ras zwierząt, uwzględ-
niających ich naturalną odporność na choroby, w szczególności wykorzy-
stujące populacje i rasy miejscowe.

Rosnąć ekologicznie...
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W gospodarstwach ekologicznych są uprawiane najczęściej gatunki
i odmiany lokalne gdyż one właśnie są najbardziej odporne, potrafią radzić
sobie bez chemicznej ochrony i nawozów sztucznych. W przypadku zakupu
nasion, niedozwolony jest zakup nasion zaprawianych, jak i niemożliwe jest
zaakceptowanie nasion GMO. Zakłada się, że w niedługim już czasie wszystkie
nasiona wysiewane w gospodarstwach ekologicznych, sadzonki, materiał szkół-
karski, będą pochodziły z gospodarstwa własnego, innego ekologicznego lub ze
specjalnie prowadzonych szkółek i ekologicznych gospodarstw nasiennych.

Ustawa o rolnictwie ekologicznym, uzupełniona stosownymi rozporządze-
niami, zakreśla ramy, ogólne zasady Kryteriów Rolnictwa Ekologicznego.
Gospodarstwo rolne, które chce uzyskać status gospodarstwa ekologicznego
musi tych Kryteriów przestrzegać. Stwierdza to kontrola przeprowadzona przez
uznaną Jednostkę Kontrolną. Rolnik zgłaszający swoje gospodarstwo po raz pierw-
szy do kontroli podpisuje deklarację, iż zapoznał się z Kryteriami i zobowiązuje
się do ich przestrzegania. Po pierwszej kontroli rozpoczyna się dwuletni okres
przestawiania na metody ekologiczne. Kontrole są przeprowadzane corocznie.
Odbywają się w okresie wegetacji roślin tj. maju-lipcu.

Wszystkich chętnych, zainteresowanych produkcją metodami ekologiczny-
mi, uzyskaniem atestu oraz produktami ekologicznymi zachęcamy do kontakto-
wania się z jedną z poniższych instytucji atestujących:

AGROBIOTEST Sp. z o. o.
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel./fax 022  847 87 39
58-500 Jelenia Góra, pl. Kard. Wyszyńskiego 37
tel./fax 075  642 26 16

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
02-120 Warszawa, ul. Grójecka 109,
tel./fax (022) 825 22 31,
tel. (024) 263 48 52,
tel./fax (024) 277 67 20

POLSKIE TOWARZYSTWO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
siedziba: 20-050 Lublin, Szerokie 26
tel. 081 502 08 59; kom. 0606 24 81 14

Na podstawie artykułu „Kontrola w rolnictwie ekologicznym a GMO” autorstwa mgr inż. Marii Osieckiej
WODR Warszawa o/Płock
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5. SPRZEDAŻ LOKALNA

A) Widmo hipermarketów

Rozwój hipermarketów w Polsce to:
wzrost bezrobocia (jedno miejsce pracy stworzone w hipermarkecie powoduje
likwidację pięciu w drobnym handlu, rzemiośle, rolnictwie),
wzrost przestępczości (wyższe bezrobocie i propagowanie konsumpcyjnego
stylu życia to więcej przestępstw),
zakorkowanie miast (hipermarkety powodują wzrost podróży samochodem,
korki na wylotówkach zazwyczaj kończą się na olbrzymich parkingach przed
hipermarketami),
chemizacja żywności (hipermarkety powodują uprzemysłowienie i chemizację
rolnictwa, wymagają dużych dostawców - przemysłowe plantacje rolne, używa-
jące mnóstwo chemii i produkujące niezdrową żywność. Jednocześnie drobne,
tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa tracą rynek i będą bankrutować. Polska
żywność jest ewenementem w skali Europy - ma jeszcze smak),

Międzynarodowy protest ICPPC i CPE popierający sprzedaż lokalną jako opozycję dla globalnych mar-
ketów. Na zdjęciu rolnicy i konsumenci z Polski, Francji, Szwecji, Anglii i Węgier oraz Julian Rose udzie-
lający wywiadu.  Kraków 2002
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zatrucie środowiska (hipermarkety powodują niepotrzebne dojazdy klientów,
oraz wożenie towarów TIR-ami po całej Europie. W wielu hipermarketach nie
można kupić miejscowych produktów, rzodkiewka pochodzi np. z Włoch, a sa-
łata z Holandii. Przy transporcie tych towarów niepotrzebnie zatruwa się powie-
trze, którym oddychamy. Hipermarkety nadmiernie pakują towary, ograniczają
użycie ekologicznych butelek zwrotnych. Bankructwo drobnych sklepów spo-
woduje, że by kupić najprostszą rzecz będziemy zmuszeni jechać samochodem
i stać w korku)
drenaż pieniędzy z lokalnych społeczności (pamiętaj, pieniądze wydane w lo-
kalnym sklepie prędzej czy później do ciebie wrócą, właściciel kupi coś u ciebie,
płaci też podatki twojej gminie, pieniądze wydane w dużej sieci opuszczą twoją
gminę, a nawet kraj, koncerny płacą podatki przez centralę, w dodatku zwykle
korzystają z ulg podatkowych, a zyski wyjeżdżają za granicę)
Nie daj się nabrać, że w supermarketach jest taniej. Przejdź się na najbliższy
bazar, a zobaczysz, że tak nie jest. Uważaj, markety stosują sprytne taktyki np.:
Towary najpotrzebniejsze umieszcza się na końcu, aby za każdym razem zwie-
dzić cały supermarket.
W folderach reklamowych informuje się o atrakcyjnych cenach kilkunastu pro-
duktów. Klient, najczęściej nie uświadamia sobie, że tylko kilka towarów kupił po
korzystnej cenie, a pozostałe po całkiem przeciętnej. W dodatku kupił mnóstwo
rzeczy, które nie są mu potrzebne. Również zakup wielu sztuk na raz zwiększa
wydatki.

Małe jest piękne... a duże dotowane!

Konkurencja między marketami a sklepami nie jest uczciwa. Polskie państwo
wspiera koncerny pomocą, która nie jest dostępna dla małego biznesu:
zwolnienia od podatku dochodowego i od nieruchomości za rzekome tworze-
nie miejsc pracy, zwolnienia Ministra Finansów z podatku VAT, zwolnienia Mini-
stra Finansów z cła.
Markety notorycznie nie wykazują zysku, nie płacą więc podatku dochodowe-
go. W 1999 r. Real, Geant, Ikea, Minimal nie zapłaciły ani zł podatku docho-
dowego (Rzeczpospolita, Lista 500)
Państwo dotuje też markety pośrednio, dotując budowę dróg i autostrad. Hiper-
markety rozjeżdżają TIRami polskie drogi, nie ponosząc kosztów ich budowy
i napraw, leczenia osób, którym spaliny zniszczyły zdrowie. Nie odpowiadają też
za olbrzymie korki spowodowane dojazdami klientów. Wszystkie te koszty są
przerzucane na nas podatników, do których markety przecież się nie zaliczają.

Na podstawie artykułu „Kupuj Lokalnie. Kampania Federacji Zielonych”
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B) Jarmarki, domowe sklepy, sprzedaż z dostawą do klienta

ICPPC opowiada się za rozwojem drobnego handlu, dostarczającego nam zdro-
wej, smacznej i taniej żywności z miejscowych, tradycyjnych gospodarstw rol-
nych. Tylko taki model handlu zapewni nam żywność wysokiej jakości, zdrowe
środowisko i trwałe miejsca pracy.

1) dostawa do domu klienta – system „paczkowy”
W wielu krajach Unii Europejskiej coraz większa popularnością cieszą się

formy dystrybucji lokalnej żywności odbywające się bez energochłonnego trans-
portu na duże odległości i wymagające znacznych nakładów pracy ręcznej, dzięki
czemu można zapewnić zatrudnienie lokalnej społeczności. Żywność pocho-
dząca z gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych zamawiana przez internet
lub telefon, jest dostarczana do miast w kartonowych pudłach, bez pośrednic-
twa hipermarketów. Odbiorcy tak zamawianych paczek mają pewność co do
ich jakości, gdyż gospodarstwa należące do systemu podlegają ścisłej kontroli
przez organizacje certyfikujące ich produkcję. System ten stanowi realną konku-
rencję dla sieci hipermarketów. Bezpośrednie dostawy do klientów eliminują
gigantycznych pośredników, klienci nie muszą jeździć do hipermarketów wła-
snymi samochodami, zaoszczędzają czas przeznaczony na poszukiwanie odpo-
wiadających im produktów w wielkich halach sklepowych, mając jednocześnie
gwarancję wysokiej jakości.
Także w Polsce pojawiły się pierwsze eksperymenty tego rodzaju. W Chojniku
miejscowa inicjatywa rolników, przedsiębiorców i władz lokalnych doprowadzi-
ła do zorganizowania dystrybucji wody mineralnej, lokalnych warzyw, owoców,
miodów, mąki i jaj. Produkty, zamawiane telefonicznie są rozwożone 60 samo-
chodami, a z dostaw korzysta już 60 tys. rodzin z Rzeszowa i okolicy. W planach
tej rzutkiej społeczności jest objęcie dostawami także innych przetworów
pochodzących z lokalnej produkcji. Podobną inicjatywę rozwija w rejonie Stry-
szowa (ok. 40 km od Krakowa.) Małopolska Grupa Ekoproducentów „Urodzaj”.

2) jarmarki
Innym ze sposobów sprzedaży lokalnej żywności wysokiej jakości są trady-

cyjne, lokalne jarmarki i targi, na których są stoiska z żywnością prowadzone
bezpośrednio przez rolników produkujących metodami tradycyjnymi i ekologicz-
nymi. Ważne jest abyśmy nie dopuścili do zniszczenia tych jarmarków i targów
jak to się stało w krajach Europy Zachodniej i USA, są one bowiem opozycją dla
globalnych marketów.  Historycznie, targ na rynku miejskim (miejskie centrum
handlowe) był osią, wokół której skupiał się handel rolny i rzemieślniczy. W pla-
nach miast targ był zlokalizowany w centrum (zwykle w bliskości głównego ko-
ścioła, aby zaspokajać zarówno duchowe jak i materialne potrzeby). Dojazd do
targu był możliwy promieniście dochodzącymi do niego drogami wiodącymi
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z otaczających miasto wiosek, tak aby ułatwiać łatwy ruch ludzi i towarów.
Lokalne jarmarki i targi pozwalają na zawieranie bliskich związków pomię-
dzy miejscowymi rolnikami a mieszkańcami miast, oraz wzmacniają ekono-
micznie dany region.

3) sprzedaż w domu
Wielu ekorolnoników zdobyło już rzesze wiernych klientów, którzy regular-

nie odwiedzają ich gospodarstwa by zakupić zdrowe produkty bezpośrednio
u producenta. Zadowoleni z efektów polecają ten sposób zakupu żywności
swoim znajomym przez co krąg odbiorców stale się poszerza.

Małopolska Grupa Ekoproducentów  „Urodzaj” współ-
pracująca z ICPPC sprzedaje swoje produkty podczas
szkoleń, na kiermaszach, jarmarkach i w systemie
„paczkowym”
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6. INNE FORMY UZYSKANIA DODATKOWEGO
ŹRÓDŁA DOCHODU W GOSPODARSTWIE
ROLNYM.

A) Ekoturystyka w gospodarstwie

Postępujące przemiany ekonomiczne i zmniejszająca się opłacalność pro-
dukcji rolnej szczególnie w małych gospodarstwach zmusza rolników do poszu-
kiwania dodatkowych form zarobkowania. Jedną z nich może być turystyka
w gospodarstwie rolnym. Szczególnie chętnie z wypoczynku na wsi korzystają
mieszkańcy dużych miast, które są coraz mniej przyjazne dla człowieka – hałas,
przeludnienie, zanieczyszczenia, różnorodne patologie społeczne. Na szczęście

polska wieś jest nadal ostoją spokoju, przyrodniczej różnorodności, a kultura
ludowa rozumiana także jako tradycyjne rolnictwo jest w wielu regionach nasze-
go kraju ciągle żywa. Możliwość wypoczynku blisko przyrody, pod opieką ser-
decznych gospodarzy jest coraz bardziej ceniona. Coraz więcej osób zwraca
uwagę także na to co zjada. Turyści odwiedzający gospodarstwo, chcą mieć pew-
ność iż żywność przez nich spożywana pozbawiona jest chemii. Dlatego coraz
chętniej decydują się na przyjazdy do gospodarstw ekoturystycznych.
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Przygotowując się do prowadzenia lub już prowadząc działalność turystycz-
ną warto poznać walory turystyczne i kulturowe okolicy oraz dzielić się tą wiedzą
z turystami. Dotyczy to zarówno walorów środowiska przyrodniczego – klimat,
rzeźba terenu, flora, fauna, ochrona przyrody jak i kulturowego – historia, archi-
tektura, rzemiosło, obrzędy religijne i świeckie, muzea. Atrakcją turystyczną samą
w sobie jest również samo gospodarstwo. Autentyczna, „żywa” wiejska zagroda
to szereg interesujących możliwości. Gdzież indziej nasi goście mogą poczuć
zapach świeżego mleka, zrobić masło czy poleżeć na ukwieconej łące? Oczywi-
ście prowadząc działalność turystyczną trzeba zadbać o estetykę i oryginalność
gospodarstwa. Zarówno otoczenie jak i pomieszczenia udostępniane turystom
powinny być czyste i schludne. Starajmy się wyposażać pokoje turystów w trady-
cyjne, regionalne meble, pozwoli to zachować atmosferę gospodarstwa i unik-
nąć podobieństwa do typowych pokoi hotelowych. Nie zapominajmy o dekora-
cji pomieszczeń kwiatami doniczkowymi czy bukietami ze świeżych lub suszo-
nych kwiatów i ziół. Stare obrazy także o tematyce religijnej, rzeźby, tkaniny czy
gobeliny również dodadzą wnętrzom uroku.

Ekologiczne produkty żywnościowe pochodzące z naszych gospodarstw są
wielkim atutem. Dla „miastowych” przyzwyczajonych do kuchni opartej o prze-
tworzone produkty są dużym magnesem. Starajmy się, aby potrawy były różno-
rodne oparte o produkty z naszego gospodarstwa lub od sąsiadów, dużą ilością
warzyw, owoców i razowym chlebem. Warto także mieć potrawę, która może
stać się specjalnością naszego gospodarstwa.

Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki oddział w Polsce
(ECEAT–Poland) od 1993 roku zajmuje się promocją ekoturystyki w gospodar-
stwach ekologicznych oraz przestawiających się na ekologiczne metody pro-
dukcji. ECEAT–Poland skupia ponad 100 gospodarstw na terenie całej Polski.
Współpracuje z wieloma krajami z całej Europy należącymi do sieci ECEAT, dzię-
ki czemu polscy rolnicy goszczą wielu turystów zagranicznych.

Adres kontaktowy:

ECEAT - Poland
Bukówka 71
58 - 420 Lubawka
tel/fax  (75) 74 11 395
e-mail: jochymek@cvs.pl
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B) Dodatkowe atrakcje dla turystów
Zdarza się, że goście oczekują od gospodarzy dodatkowych usług. Za dodatko-
wą opłatą lub bez niej możemy zaproponować, którąś z poniższych usług:

• wypożyczenie rowerów
• jazda konna, przejażdżki bryczką
• kursy gotowania potraw kuchni regionalnej
• przygotowanie przetworów, w oparciu o ekologiczne produkty gospodar-

stwa
• kursy lokalnych rzemiosł – haftu, wyszywania, ceramiki

C) Ekoedukacja w gospodarstwie
Gospodarstwa ekologiczne to również znakomite miejsce edukacji dzieci

i młodzieży. Podczas kilkugodzinnego pobytu w gospodarstwie ekologicznym
dzieci i młodzież dowiadują się skąd się bierze prawdziwy chleb, jak się go pie-
cze, jak smakuje, jak pachnie. Jak wyglądają różne rośliny i zwierzęta, jak się
z nimi obchodzić. Żadna lekcja w mieście, w murach szkoły, nie da takiej wiedzy
i wrażliwości na naturalne, tradycyjne elementy życia. Niedługo takie same kursy
będą organizowane dla ludzi z Zachodu, nawet dla tamtejszych rolników, u któ-
rych ten łańcuch tradycji już się przerwał i trzeba go odbudowywać. Tam o wielu
umiejętnościach już zapomniano.

Działalność edukacyjna oprócz wymiernych korzyści finansowych (warszta-
ty są płatne), ma inne zalety m.in. przedłużenie sezonu turystycznego, wykorzy-
stanie nadwyżek żywnościowych gospodarstwa oraz kształtowanie przyszłych
świadomych konsumentów. Oczywiście prowadzenie edukacji ekologicznej
wymaga spełnienia szeregu warunków dotyczących zarówno gospodarstwa –

Lokalne rzemiosło to atrakcja dla tu-
rystów, narzędzia i przedmioty nie-
zbędne dla miejscowej ludności, oraz
źródło utrzymania dla wielu rodzin
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zapewnienie bezpieczeństwa i po-
rządku – jak i nas samych – posiada-
nia odpowiedniej wiedzy i umiejęt-
ności jej przekazywania. Obowiązu-
ją nas również wymogi formalne czy-
li zezwolenia Sanepidu, Kuratorium
i Urzędu Skarbowego.
Tematyka proponowanych zajęć
może być różnorodna. Oto kilka
przykładowych tematów:

• nauka tradycji regionalnych –
zwyczaje, tańce, śpiewy, rze-
miosło np. garncarstwo lub wi-
kliniarstwo

• podstawy rolnictwa ekologicz-
nego

• stare i nowe narzędzia w go-
spodarstwie

• rozpoznawanie roślin uprawo-
wych i dziko rosnących

• rozpoznawanie i wykorzysta-
nie ziół

• tradycyjny wyrób produktów
z mleka: masło, sery białe
i żółte, jogurt, serwatka, kefir

• wypiek chleba razowego i ciast z maki z pełnego przemiału

D) Dni Zdrowego Jadła – edukacja dla nauczycieli i dzieci
Celem tych dni jest zwrócenie uwagi na jakość żywności, która spożywamy

jako konsumenci, na to co zjadają nasze dzieci w szkołach i co sprzedaje się
w szkolnych sklepikach. ICPPC proponuje, aby sprzedawać w szkolnych sklepi-
kach tradycyjne produkty od lokalnych rolników.

E) Produkcja i sprzedaż surowców i materiałów używanych
w ekotechnologiach
Źródłem dodatkowego dochodu gospodarstwa rolnego może być również

produkcja i sprzedaż biomasy. Biomasa to nic innego jak suche rośliny. Na ogół
jest to słoma bądź drewno z drzew szybko rosnących jak np. wierzba. Przy ich
spalaniu emisja CO2 jest równa ilości tego związku jaką pobrała roślina w czasie
wzrostu, co w bilansie końcowym daje „0”. Jako źródło energii biomasa jest od-
nawialna gdyż rośliny odrastają (w przeciwieństwie np. do pokładów ropy).

Lekcje ekologii w ekogospodarstwach współpracują-
cych współpracujących ICPPC
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Nie ma również problemu z utylizacją popiołu gdyż jest znakomitym nawozem.
Wbrew pozorom jest to paliwo wydajne – (dwie tony suchej biomasy, czy to
słomy czy drewna, są równoważne energetycznie tonie węgla kamiennego)
i bardzo ekonomiczne (ogrzewanie biomasą jest tańsze o 50% - 70% od trady-
cyjnego) a także przyjazne dla środowiska. Zwrot kosztów inwestycji w odpo-
wiedni piec waha się od 2 - 4 lat. W naszym kraju produkuje się rocznie ok.
25 mln ton słomy z czego marnuje się (gnije bądź jest spalana na polach)
8-12 mln ton. Dodajmy do tego drewno, które mogłoby wyrosnąć na polach
stojących odłogiem, to otrzymamy dosyć pokaźną ilość paliwa.

Coraz bardziej popularna staje się również produkcja rzepaku przetwarzanego
potem na paliwo do silników spalinowych. Zastosowanie biopaliwa na bazie rze-
paku na szerszą skalę stworzy możliwości dodatkowych dochodów dla wielu
rolników. Pamiętać jednak należy aby przy produkcji biopaliw nie zanieczysz-
czać równocześnie gleby, powietrza i wody, czyli produkować je ekologicz-
nymi metodami.

Kolejnym przykładem ekotechnologii, której rozwój mógłby poprawić sytuację
gospodarstw wiejskich jest ekologiczne budownictwo z gliny i słomy istniejące
w Polsce już od lat 60-tych XX wieku. W tamtym okresie powstało kilka cieka-
wych budynków z gliny i słomy: gmachy szkół, remiz strażackich a nawet kilku
piętrowych bloków mieszkalnych (m.in. w Skawinie). Budynki te stoją do dziś
i są w idealnym stanie (czego nie można powiedzieć o obiektach stawianych
w latach późniejszych w „nowoczesnej”, betonowej technologii). Niestety tech-
nologia gliniano – słomiana poszła w zapomnienie wraz z rozwojem cementow-
ni i innych zakładów produkujących materiały budowlane. Teraz – na początku

Ekocentrum ICPPC w Stryszowie
– Ekologiczny budynek budynek
z gliny i słomy zasilany i ogrzewa-
ny energia słoneczną



33

XXI wieku, przeżywa na nowo renesans. Dzięki swym walorom: zdrowotnym,
ekonomicznym, i ekologicznym, technologia gliniano-słomiana zyskuje
na nowo zwolenników na całym świecie. Podstawowym elementem tej tech-
nologii są bloczki gliniano-słomiane produkowane przy użyciu prostych urzą-
dzeń i narzędzi z niewielkim nakładem energii z materiałów dostępnych w więk-
szości gospodarstw rolnych. Mamy nadzieje, że dzięki wysiłkom promocyjnym
firmy Sunflower Farm ze Stryszowa budownictwo z gliny i słomy stanie się popu-
larne również w Polsce.

Na podstawie publikacji: „Ekoturystyczne ABC” autorstwa Sebastiana Wieczorka i materiałów firmy:

„Sunflower Farm”
Centrum Ekologicznych Technologii
Stryszów k/Krakowa
34-146 Stryszów 156
e-mail: centrum@sfo.pl    http://www.sfo.pl

7. ICPPC
MIĘDZYNARODOWA KOALICJA DLA
OCHRONY POLSKIEJ WSI –
INTERNATIONAL COALITION TO
PROTECT THE POLISH COUNTRYSIDE

Polska wieś jest wyjątkowa – bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle
żywa kultura ludowa. Decyzje podejmowane dzisiaj mogą jednak spowodować
zniszczenie takiego wyglądu polskiej wsi w ciągu kilku następnych lat. Ochrona
polskiej wsi to sprawa ogromnej wagi nie tylko dla Polski, ale także jednostek
i organizacji z innych krajów. Dlatego została powołana Międzynarodowa Koali-
cji dla Ochrony Polskiej Wsi (International Coalition to Protect the Polish Coun-
tryside – ICPPC).

Dyrektorami ICPPC zostali:

– Jadwiga Łopata, inicjator ICPPC, Prezes Stowarzyszenia ECEAT–Poland,
którego głównym celem jest wspieranie rolnictwa ekologicznego poprzez
turystykę ekologiczną w gospodarstwach, Członek organizacji Innowato-
rów dla dobra Publicznego – Ashoka
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– Sir Julian Rose, ekolog, rolnik, właściciel gospodarstwa ekologicznego Har-
dwick Estate, członek Zarządu stowarzyszenia „Soil”, współzałożyciel Sto-
warzyszenia Konsumentów i Producentów Niepasteryzowanego Mleka,
ekspert Brytyjskiej Agencji Rozwoju Wsi

ICPPC to wiodący głos w dziele podnoszenia powszechnej świadomości na te-
mat wagi i znaczenia, jakie mają małe gospodarstwa rodzinne w tworzeniu przy-
jaznych dla środowiska długoterminowych rozwiązań, pozwalających uniknąć
niszczących skutków obecnej Wspólnej Polityki Rolnej. ICPPC sprzeciwia się
również praktykom przemysłowego rolnictwa stosowanym przez ponadnarodo-
we korporacje nasienne i chemiczne oraz międzynarodowej działalności Świa-
towej Organizacji Handlu.

Nasza „Karta 21 – Manifest dla polskiej wsi XXI wieku” – cieszy się poparciem
470 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 30 milio-
nów osób. (Treść karty na wewnętrznej stronie tylnej okładki).

W kwietniu 2002 roku fundacja ICPPC została uhonorowana nagrodą Goldmana – Ekologicznym
Noblem – za swoje międzynarodowe działania w zakresie promocji i ochrony małych gospodarstw
rodzinnych
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Adres kontaktowy ICPPC w Polsce: Jadwiga Łopata, 34-146 Stryszów 156
tel./fax: (33) 87 97 114
e-mail: icppc@sfo.pl,
e-mail: jadwiga@eceat-pl.most.org.pl,
e-mail: eceat@sfo.pl

ZROBIĆ WSZYSTKO, ABY OCALIĆ POLSKĄ WIEŚ – z Jadwigą Łopatą
współdyrektorem ICPPC rozmawia Barbara Bubula (fragmenty)

Wykorzystujesz zapotrzebowanie na sensację i słabość Polaków wobec opinii
zagranicy. Najpierw sir Julian Rose, międzynarodowa koalicja, Książę Karol,
zagraniczne nagrody... I to wszystko, żeby powiedzieć oczywistą prawdę: brońmy
polskiego, tradycyjnego rolnictwa, polskiej ziemi, małych gospodarstw, wsi, to jest
nasza szansa na dobrą przyszłość kraju. Dość szokująca strategia, zważywszy
przedmiot obrony. Ale skuteczna.

J.Ł.: (…) Wszystko to robimy, żeby przeciętnemu konsumentowi pokazać
pozytywną, dobrą stronę polskiej wsi. Wierzę mocno, że ogół Polaków po prostu
nie zdaje sobie sprawy z tych wartości. I jeśli się to im uzmysłowi, to staną
po naszej stronie. W całej tej paplaninie, – jaka to niby polska wieś jest
zacofana, że powinna się mechanizować, chemizować i powiększać
gospodarstwa – nie ma miejsca na pokazanie drugiej strony. A mamy
niezwykłe atuty. Z tym bogactwem powinniśmy wejść do Unii Europejskiej,
zachowując tradycyjne rolnictwo, bo dzięki niemu mamy wielką
bioróżnorodność, piękny krajobraz, ten „patchwork” pól, łąk i lasów oraz –

W czerwcu 2002 siedzibę ICPPC
w Stryszowie odwiedził brytyj-
ski następca tronu książe Karol.
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co najważniejsze – dobrą jakość żywności. Trzeba tylko zorganizować tych
rolników lepiej, żeby podjęli między sobą współpracę, bo to są rzeczywiście małe
gospodarstwa. Jak najbardziej trzeba wykorzystać atut ekologicznego rolnictwa,
ekoturystyki, ekologicznych technologii. W efekcie będziemy żywić nasze
społeczeństwo bardzo dobrą żywnością. Podobnie jest z eksportem. Żywność
najlepszej jakości ma realną szansę być sprzedana za granicą. Kiepska żywność
ma nadprodukcję, ją się nawet przecież niszczy, bo jest jej za dużo. To gdzie my
w Europie sprzedamy naszą kiepską żywność?

Czy jest już jakiś wymierny efekt tego rozgłosu?

J.Ł.: (…) Spektakularne akcje dają rezultaty ale tylko w połączeniu z codzienną,
żmudną pracą organiczną. Trudno się w dzisiejszym świecie bez sensacji przebić.
Bo nawet jak mamy zaprzyjaźnionych dziennikarzy, którzy coś napiszą, to często
redaktorzy naczelni nie puszczają do druku.

Jaka jest tego przyczyna? Czy taka, że pokazanie, jak dobrze organizują się drobni
polscy rolnicy to temat „mało medialny”, czy...

J.Ł.: Rolnictwo to jest, że tak powiem, temat... delikatny. Wiadomo, że mamy
ogromny potencjał produkcji zdrowej żywności i nie wierzę, że nasz rząd sobie
z tego nie zdaje sprawy, ani że Unia Europejska sobie z tego nie zdaje sprawy.
Polska może być światowym potentatem w tej dziedzinie! I tu się zaczyna konflikt
z wielkim biznesem rolno-spożywczym z zagranicy, nie tylko z producentami
lichej żywności, ale także z tymi, którzy chcą tu mieć wielki rynek zbytu na nawozy
chemiczne, pestycydy, ziarno, maszyny do produkcji rolnej. Oczywiście wszystko
to dla upraw wielkoobszarowych, przemysłowych. Trzeba, zatem przygotować
grunt i pozbyć się konkurencji. To wielkie pieniądze i wielka siła działania na
media i polityków.

Jeśli zatem przeciwnik jest tak potężny, to czy siły oddolne będą wystarczające,
żeby się mu przeciwstawić?

J.Ł.: Głęboko w to wierzę. A w tym mocnym nastawieniu i duchu walki utrzymują
mnie rolnicy. Bo to są ludzie wspaniali, mocno stoją na swoim i jeśli im tylko dać
wsparcie moralne, to stają się jeszcze bardziej pewni tego, co robią.
To niesłychanie ważne, żeby oni zaczęli czuć się mocni. Przeciwstawianie się
korporacjom międzynarodowym i głupocie, które chcą zniszczyć polskie
rolnictwo powinno iść dwutorowo. Na poziomie odgórnym – nacisku na rząd,
UE, i na dolnym, lokalnym poziomie podstawowym. No, bo na dobrą sprawę, jak
patrzę na tę swoją wieś, w której mieszkam, zadaję sobie pytanie: Dlaczego nie
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sprzedaje się w lokalnym sklepie
produktów od sąsiada-rolnika?
Dlaczego sprowadzane ma być
wszystko z daleka? Może te z daleka
są tańsze, ale przecież w dłuższej
perspektywie to by się wszystkim
opłaciło. A tak – połowa wsi jest
bezrobotna.

Według Twoich obserwacji, jaki
minimalny rozmiar gospodarstwa
zapewnia normalną egzystencję
rodzinie?

J.Ł.: (…) Myślę, że każde gospo-
darstwo, które wspiera rodzinę jest
pożyteczną instytucją, i to szczegól-
nie teraz, kiedy mamy tak duże bez-
robocie. Myślę, że rząd choćby z tego
punktu widzenia powinien dbać o to,
aby maksymalnie dużą liczbę ludzi
zatrzymać na wsi i stworzyć im tam godziwe warunki egzystencji. Trzeba więc
postawić na żywność wysokiej jakości, ekologiczny rozwój wsi i na współpracę
rolników. Bo 68% spośród wszystkich 2 milionów gospodarstw w Polsce to są
małe gospodarstwa, do 8 ha.
Trzeba też wspierać przetwórstwo. Nasi rolnicy to nie tylko wiedza nabyta w szkołach.
To przede wszystkim mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie. Książę Karol
podczas pobytu w Stryszowie zachwycał się tymi wszystkimi produktami, które rolnicy
postawili na stole. Zatrzymał się spróbowawszy szynki, bardzo mu posmakowała.
I zapytał o nią rolnika, który ją przyniósł. Okazało się, że jest to stara receptura
przekazywana z dziada pradziada w tej rodzinie. To trzeba mieć we krwi, tego się
w szkole nie nauczy – tak powiedział ten rolnik brytyjskiemu następcy tronu.
A Książę Karol na to, że taką szynkę chciałby mieć na dworze. I czemu my takich
atutów mamy nie wykorzystywać, skoro podobnych rolników mamy bardzo wielu.
Takich, którzy kochają swoją pracę i ziemię i którzy mają tę mądrość. To jest
właśnie to, co trzeba przekazać następnym pokoleniom. To jest nasz skarb.
I to można także dobrze sprzedać.

W opisach polskiej wsi w mediach bardzo często przelicza się wszystko na
pieniądze, zapomina się o rzeczach, których bezpośrednio nie da się wymierzyć
w złotówkach czy euro.

Jadwiga Łopata i  Szczepan Master jako starostowie
Dożynek Małopolskich 2002
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J.Ł.: Tak. Nikt nie mówi o tym, że razem z wielką mechanizacją i chemizacją
rolnictwa znikły w krajach zachodnich całe wioski. To nie tylko sprawa krajobrazu,
urbanistyki. To także poczta, szkoła, lokalne sklepiki. Wszyscy ci ludzie tracą pracę.
Pojawia się jedno gigantyczne gospodarstwo albo dwa, zmechanizowane do
maksimum. I miejsca pracy dla wielu ludzi znikają. Wsie umierają, stają się
niepotrzebne. Parę dni temu dostałam wiadomość, że w Hiszpanii jest ponad
2 tys. wsi bezludnych – do kupienia. A ludzie, którzy opuścili te wsie pojawiają
się jako masa bezrobotnych w miastach. Musimy zatrzymać rolników na wsi i nie
dopuścić do tego w Polsce.

Często przedstawia się ten proces jako nieuchronny, zdeterminowany rozwojem
cywilizacji... Małe gospodarstwa mają zniknąć, bo są ekonomicznie
nieprzystosowane, nie są w stanie przetrwać.

J.Ł.: To, że małe gospodarstwa są nieekonomiczne, to nieprawda. One są bardziej
ekonomiczne niż te wielkoobszarowe Lepiej wykorzystują czas (między plony)
i ziemię (nie niszczą jej i wykorzystują nawet małe poletka). Tę prawdą potwierdziło
wiele badań na różnych uczelniach (polskich i międzynarodowych), a ostatnio nawet
raport Banku Światowego. Ja raczej myślę, że tak na dobrą sprawę to właśnie my,
z tymi małymi gospodarstwami wyprzedzamy wszystkich. Kraje unijne idą w tym
kierunku, tylko że mają z tym ogromny problem, bo odwrócić o 180 stopni kierunek

ich rolniczego molocha jest niezwykle trudno. Oni się już przekonali, że wielka
chemiczna farmeryzacja wcale nie jest dobrym rozwiązaniem, kosztuje bardzo dużo.

Dyrektorzy ICPPC Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose wypełniają hasło “KARTA 21” owocami pracy rolni-
ków podczas symbolicznego protestu. Warszawa, Kraków, 2001
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Bo problemy, które wynikają, te skandale z BSE, pryszczycą, zatrutym zbożem,
mięsem, a w konsekwencji z zagrożeniem zdrowia społeczeństwa – wymagają
wydawania ogromnych sum. I skąd to idzie? Oczywiście – z pieniędzy podatników.
Doszli więc do logicznego wniosku, że zamiast płacić za to – lepiej dopłacać
rolnikowi, żeby prowadził gospodarstwo ekologiczne.

J.Ł.: Coraz częściej jest tak, że sprawy wydawałoby się przesądzone i beznadzie-
jne, nagle przeważają na naszą korzyść, coraz częściej do różnych dzbanów
wpada ta ostatnia kropla i woda nagle zaczyna się przelewać. Wierzę mocno,
że kierunek rozwoju polskiej wsi zmieni się, zanim będzie za późno. Wierzę, że
polski rolnik, który jeszcze ciągle bardzo kocha i ceni swoją ziemię, a takich jest
bardzo wielu, potrafi się obronić. Wierzę też w to, że polscy konsumenci jeszcze
nie zatracili smaku, bo jeszcze się wychowali na dobrej żywności, jeszcze sobie
nie zdążyli zepsuć tego smaku jedzeniem hamburgerów i innych świństw. Takich
ludzi też jest jeszcze wielu. Wierzę w końcu w to, że pozostała jeszcze choć
garstka ludzi, którzy są patriotami i będą walczyć o Polskę w tej, moim zdaniem
najważniejszej dziedzinie.

Stryszów, dn. 7 sierpnia 2002

MACIE OGROMNY POTENCJAŁ – z Sir Julianem Rose współdyrektorem ICPPC
rozmawia Barbara Bubula

Kiedy rok temu zobaczyłam Pana, angielskiego szlachcica, w sukmanie na
krakowskim Rynku, pomyślałam: jakiż to dziwny nawrót historii. Po stu latach od
„Wesela” Wyspiańskiego, nowa, jakże inna „chłopomania” w zagranicznym
wydaniu. Wtedy nie było dobrych rezultatów z tej pasji polskiej szlachty i inteligencji.
Czy nie idealizuje Pan polskich chłopów?

J.R.: Ani trochę. Byłem naprawdę dumny,
że w czasie naszego happeningu pod
kościołem Mariackim mogłem się
przyodziać w ten tradycyjny strój. Polscy
współcześni chłopi mają swój styl życia,
zdolność do przetrwania w trudnych
warunkach. Niemal każdy z nich sam
musiał zbudować sobie dom, uprawia
ziemię ciężko pracując, co dzień
praktycznie sprawdza swoje umiejętności
utrzymania rodziny z gospodarstwa. Mają
dumę, a zarazem powściągliwość, pokorę,
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umiar. Ich wiedza praktyczna jest bezcenna. Ich naturalne związki z przyrodą,
światem materialnym, duchowym, stanowią podstawę wiejskiej kultury. Te małe,
kilkuhektarowe gospodarstwa są wręcz nieprawdopodobnie wydajne. Cała Euro-
pa może się od nich uczyć – jak taka rodzina potrafi przetrwać, np. na dwóch
hektarach, bez niczyjej pomocy, zwłaszcza pomocy państwa. To wasz skarb. Świat,
nasza cywilizacja, musi przestawić hierarchię ważności celów. Myślący ludzie już
zdali sobie sprawę, że wyścigi w wielkości produkcji wszystkiego nie mogą być
celem samym w sobie; cena zniszczenia ekosystemów i zdrowia ludzi jest zbyt
duża. Musimy współpracować z przyrodą a nie działać przeciwko niej. Jakość życia
poszczególnych ludzi i ich rodzin zależy nie tylko od wielkości produkcji. Polska
wieś ma do zaoferowania to, co w wielu państwach zachodnich jest niszczone lub
zostało bezpowrotnie zniszczone: różnorodność i harmonię, strukturę społeczną
wsi, umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie, bogactwo przyrody,
więź z naturą. Wszystko to jest nierozerwalnie związane z tradycyjnym rolnictwem.
Wielu z tych rzeczy nie jesteście nawet świadomi i ich nie doceniacie; mamy tę
tendencję, że nie doceniamy wielu spraw, zanim ich nie utracimy. Na Zachodzie
rolnictwo przemysłowe doprowadziło do ruiny miliony rolników i mocno zraniło
delikatne, naturalne środowisko. Polska nie powinna popełnić tego samego błędu.

Czy zatem powiedzie się ten program przekonywania Polaków, że powinni
radykalnie i odważnie „ekologizować” swoją wieś, by wyprzedzić w tym cały świat
i stać się pod tym względem – liderami? To ciekawy pomysł na nową misję dziejową
Polski.

J.R.: Jestem z natury optymistą. Działamy na dwóch płaszczyznach: niewielkiej,
lokalnej i wielkiej, międzynarodowej – promowania idei jak najszerzej tylko się
da. Po stronie lokalnej, wiejskiej, uczymy rolników skutecznego marketingu swych
produktów. Nie ma w tym nic złego, że gospodarstwo jest małe i pracuje głównie
na wyżywienie rodziny rolnika, a sprzedawana jest tylko mała nadwyżka. Efektywny
marketing polega na tym, żeby gospodarze łączyli się po kilku we wspólnej
promocji i sprzedaży swych produktów, bo wtedy jest to bardziej opłacalne
i oszczędza czas, który można zużyć na poprawę jakości ekologicznej upraw.
Z czasów komunistycznych pochodzi też ten nawyk, że rolnik myśli, iż jego
produkt ktoś od niego po prostu weźmie, bez specjalnego wysiłku z jego strony.
Musimy mu pomóc to zmienić. Druga sprawa to ocalenie i powtórne ożywienie
instytucji lokalnych, lokalnego przetwórstwa, małomiasteczkowych jarmarków.
Rolnicy nie powinni zaczynać od „zdobywania” wielkich miast, takich jak
Warszawa czy Kraków, łatwo wtedy o porażkę. Klucz do sukcesu leży
w odbudowaniu więzi między lokalnymi wsiami a małymi miasteczkami.
Trzeba też zacząć od zachowania i zaopatrywania sklepików, łączenia ich w sieci.
Takim wszędzie dawanym przeze mnie i przez Jadwigę przykładem jest możliwość
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utworzenia sieci małych sklepów pod wspólnym logo „Smak Małopolski”.
Dlaczego we wsi czy miasteczku sklepikarz nie może handlować tym, co kupił
od okolicznych gospodarzy? To się wszystkim w rezultacie opłaci. Zasadą powinna
być jak najkrótsza droga, jaką żywność odbywa od producenta do konsumenta.
Tutaj musimy złamać popularność supermarketów, które są niebezpieczne
zarówno dla rolników jak i konsumentów. Sprzedają one produkty bardzo niskiej
jakości promując je jako „dobre”. Importują ze wszystkich zakątków świata płacąc
rolnikom najniższą cenę. W ten sposób niszczą rolników na całym świecie
pozbawiając ich możliwości uzyskania właściwej zapłaty za swoje produkty
i sprzedaży ich lokalnie, jednocześnie odbierając konsumentom możliwość
zakupu dobrej, świeżej, lokalnie produkowanej żywności.
Nie można oczywiście spraw wsi traktować dogmatycznie. Jeśli brakuje dochodu
z ziemi, nie mam nic przeciwko temu, żeby rolnik dorabiał sobie innym zajęciem,
byle ziemia pozostawała podstawową bazą jego utrzymania.

Może jednak ludzie na wsi marzą o łatwiejszym życiu, większych pieniądzach,
lepszych samochodach, urlopach za granicą?

J.R.: Myślę, że starsi jeszcze nie marzą o tym, ale dzieci mogą marzyć i to jest
zagrożenie. Jakość życia zależy nie tylko od wysokości płacy. Równocześnie
z faktem, że życie w miastach staje się coraz bardziej stresujące społeczeństwa
zaczynają cenić to, co mają ludzie na wsi: kontakt z przyrodą, spokojny rytm
życia, sens małych wspólnot ludzkich. I okazuje się, że życie na wsi jest głębszym
marzeniem dla wielu z nas.
Myślę, że ogromne znaczenie może mieć to, czy znajdą się młodzi entuzjaści,
którzy przeprowadzą się z miasta na wieś, zwłaszcza ze względu na te,
niedoceniane dziś, cechy wiejskiego życia. To zmieni kierunek marzeń ludzi na
wsi, dowartościuje ich. To będzie miało także praktyczne znaczenie. Polscy chłopi
są konserwatywni, ale praktyczni, więc akceptują dobre zmiany. Jeśli twórczy,
energiczni ludzie zafascynowani ekologicznymi wyzwaniami jakie są do
wykorzystania w dzisiejszych czasach zaczną migrować na wieś, to oznaczać
będzie ciekawą przyszłość wsi. To bardzo ważne, żeby ludzie przekonali się,
że szanse są właśnie tutaj, nie gdzie indziej.

Czy polskie elity polityczne dostrzegają taką perspektywę?

J.R.: Jasne, że nie. Jestem bardzo rozczarowany poziomem większości polityków
nie tylko polskich. Oni kompletnie oderwali się od ludzi, od rzeczywistości na
poziomie lokalnym. „Warszawska” klasa polityczna jest wręcz karykaturalnie
wsłuchana w to, co mówi Bruksela. Kompletnie nie potrafi się skupić na tym
ogromnym potencjale, który macie tu, wewnątrz. Ciągle to powtarzam, i to nie
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jest przesada ani kurtuazja: trzeba obudzić tego śpiącego olbrzyma, jakim jest
polska wieś.

A więc problemem Polski jest brak pewności siebie, wiary w ogromne możliwości?

J.R.: Każdy kraj ma swoje mocne i słabe strony. Ale w czasie tak ważnym dla
Polski kiedy dyskutuje się wejść czy nie wejść do UE jest szczególnie istotne aby
docenić te wyjątkowe, niepowtarzalne wartości waszej kultury, tę siłę charakteru.
Polacy mają tę zadziwiającą cechę, że jak się ich do czegoś zapali, przebudzi,
to mogą stać się niewyobrażalną siłą dla dobra całej Europy, a nawet świata.
Z niepokojem patrzę, jak chciwe państwa z Zachodu, czyhają na waszą ziemię
i przemysł. To poważne zagrożenie. Pozostanie właścicielem ziemi jest kluczem
do rozwinięcia waszych ogromnych możliwości. Jej utrata spowoduje
„zamknięcie tych drzwi” i będziecie biednym krajem, niewolnikiem zagranicy.
Dobrą jakość życia, w dobrym, naturalnym otoczeniu coraz trudniej znaleźć
w krajach zachodnich. Wielu ludzi chciałoby to u was kupić za małe pieniądze:
wasz krajobraz, wasze zasoby przyrodnicze.
Trzeba także pamiętać, że siła Europy bierze się z jej różnorodności, z mocnej
indywidualności jej regionów. Zachowanie tego jest najlepszym lekarstwem
na zagrożenie, jakim jest globalizacja, niebezpieczne ujednolicenie wszystkiego
na świecie.

Małopolskie Dożynki Stryszów 2002, Julian Rose z lokalnymi rolniczkami i ich dziećmi
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Czy zachowanie polskich polityków wynika tylko z ich krótkowzroczności?

J.R.: Krótkowzroczność to choroba klasy politycznej na całym współczesnym
świecie, ale w Polsce mamy do czynienia z czymś więcej – naciskiem wielkich,
międzynarodowych koncernów, które chcą przekształcić Polskę w kraj wielkich
fabryk chemicznej żywności i rynek zbytu dla swych zatrutych produktów. Klasa
polityczna ulega tym naciskom i uczestniczy w procederze.
Ale historia pokazuje, że Polska ma siłę, by przeciwstawić się złym globalnym
trendom, których jedyną ambicja jest szybki zysk. Nie chodzi o życie
w przeszłości, ale o zbudowanie przyszłości której podstawy zakorzenione
są w dobrze sprawdzonych wartościach, w przeciwieństwie do sztucznie
narzuconych i wyniosłych zagranicznych modeli.

Może uda się tylko spowolnić katastrofę, a nie całkiem odmienić przyszłość polskiej wsi?

J.R.: Spowolnienie nie wystarczy, musimy zatrzymać i odwrócić siły, które nie
tylko destabilizują nasze narodowe tradycje, ale również podkopują zdrowie całej
planety. Polska ma szansę wypromować nową wizję przyszłości bazującą na jej
historycznej sile. Polscy, tradycyjni, małoobszarowi rolnicy są symbolem
zrównoważonej i ekologicznej bioróżnorodności i dlatego są modelem dla obu
światów: krajów wysokouprzemysłowionych i trzeciego świata. Zatrzymanie
uprzemysłowienia i globalizacji w rolnictwie jest niezbędne. Jeśli polski model
tradycyjnego, rodzinnego rolnictwa zostanie obroniony, da to nadzieję
milionom rolników na całym świecie, jak również zapewni przetrwanie
bogactwa gatunków roślin, zwierząt i gleby, bez których nasze przetrwanie
będzie w krytycznym zagrożeniu.

Stryszów, dn. 7 sierpnia 2002

8. HISTORIA JEDNEGO DRZEWA

Grzybów, 15.12.2002

Pewien możny i władczy Pan postanowił posadzić na bardzo małej powierzchni
siedem drzew jednego gatunku.
Początkowo rosły one zgodnie, lecz wkrótce okazało się, że powierzchnia, jaką
im przydzielono jest za mała dla ich wzrostu i rozwoju. Przepychały się, tarły



44

wzajemnie swą korę zdzierając ją w cierpieniu do żywego łyka. Próbowały leczyć
swe rany zalewając je zdrową tkanką. Po pewnym czasie ich tkanki zlały się
w jeden nienaturalny, pełen nie zrośniętych ran, blizn i narośli zdeformowany pień.
Korzenie  poprzerastały się nawzajem. Dziś nie dadzą się rozdzielić. Nie wszystkie
przetrwały próbę. Na korzeniach siedmiu drzew wyrosły cztery, bardzo silne kona-
ry, rozrastając się szeroko. Dumnie spoglądają z góry na zawładniętą powierzch-
nię. One tu rządzą, mają swoje prawa, zdominowały wszystko, nawet trawa mimo
częstych podsiewów jest rzadka  i słaba, bez szans na przetrwanie. W tle tego
niezwykłego monstrum widoczne są różne  drzewa, każde jest inne; smukłe, wyso-
kie, niskie rozłożyste, iglaste, liściaste, krzewy i krzewinki, tak różne, a tak piękne
w tej różności. Jedne pną się do światła, inne rozrastają po ziemi w poszanowaniu
indywidualnych warunków bytowania. Cała przestrzeń tętni życiem. (…) Jaki powi-
nien być ten nasz Wspólny Dom? Nienaturalny, sztucznie zdominowany przez nie-
licznych, czy szanujący prawa wszystkich? Dla kogo jest wspólna Europa?
I to pytanie pragnę skierować do tych co chcą rządzić i tych co mają ich wybie-
rać. Wybór należy do Was!

Janusz Olszewski
Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne „ZIARNO”

Pocztówka wydana przez ICPPC dostępna pod adresem: www.icppc.sfo.pl, wersja drukowana w siedzi-
bie ICPPC


