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WIEŚCI  MAZOWIECKIE

Tekst: Aleksandra Koterwa - Chłystek, Grażyna Adamczyk 
Zdjęcia: Aleksandra Koterwa - Chłystek, Anna Palasik 
Oddział Bielice

Tegoroczne święto plonów powiatu sochaczewskiego, 
które odbyło się 18 września (Kurdwanów, gmina Nowa 
Sucha) rozpoczęła msza św. dziękczynna. Każda gmina 

powiatu sochaczewskiego, w podziękowaniu za plony, przy-
gotowała piękny wieniec dożynkowy. Korowód dożynkowy 
przeszedł na plac przykościelny, na którym wszystkich zgro-
madzonych powitali wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głu-
chowski oraz Maciej Mońka wójt gminy Nowa Sucha. 

Uroczystości dożynkowej towarzyszyły stoiska informacyjne 
i wystawiennicze instytucji związanych z rolnictwem oraz stoiska 
z wyrobami pszczelarskimi i rękodziełem artystycznym.

Doradcy MODR Od-
dział Bielice obok punktu 
konsultacyjnego przygoto-
wali wystawę płodów rol-
nych. Oko zwiedzających 
cieszyły dorodne warzy-
wa, owoce, kompozycje ze 
zbóż i kwiatów z tegorocz-
nych zbiorów. W namiocie 
MODR zorganizowana 
została degustacja innowa-
cyjnego dżemu z ogórka, 
która przyciągnęła wielu 
chętnych do skosztowania 
tego mało spotykanego 
produktu.

Dożynkom powiatu so-
chaczewskiego od lat towa-
rzyszy konkurs „Miodowe 
przysmaki ziemi socha-

czewskiej”. Jest on organizowany przez MODR Oddział Bielice, 
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz powiatowe Koło Pszcze-
larzy w Sochaczewie. Już ósmy rok poszukiwaliśmy produktów 
specyficznych, charakterystycznych dla naszego regionu i posiada-
jących w swoim składzie miód. W tym roku do konkursu (nagro-
dzenie najlepszych nastąpiło podczas dożynek), zgłosiło produkty 
16 osób w kategorii wyroby cukiernicze, spośród których wyło-

niono trzech laureatów. Ocena miała miejsce jeszcze przed dożyn-
kami w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Oddział Bielice. W komisji znaleźli się: Anna Syperek - Starostwo 
Powiatowe w Sochaczewie, Grażyna Adamczyk - MODR Oddział 
Bielice, Zygmunt Łukasiewicz - Powiatowe Koło Pszczelarzy w So-
chaczewie, Sławomir Tomaszewski - Rada Powiatu Mazowieckiej 
Izby Rolniczej oraz Jolanta Kalińska - Urząd Gminy Nowa Sucha. 
Oceniano estetykę wykonania i smaku zgłoszonych ciast. Zadanie 
okazało się twardym orzechem do zgryzienia, bowiem wszystkie 
ciasta były bardzo smaczne i pięknie wykonane.

Pierwsze trzy miejsca zajęły:
I - Renata Książek z gminy Sochaczew za Plaster miodu;

II - Lucyna Wojtczak z gminy Teresin za Miodownik;
III - Aldona Potkańska z gminy Nowa Sucha za Snikers;
 
Wyróżnienia otrzymały wypieki przygotowane przez:
Zuzannę Pawelec z gminy Rybno - Filadelfia;
Wiesławę Piecka z gminy Rybno - Miodowy królewicz;
Zofię Wawrzyńczak z gminy Rybno - Maja;
Katarzynę Kuracką z gminy Nowa Sucha - Cukiniowe z mio-
dową nutą;
Małgorzatę Drężek z gminy Nowa Sucha - Miodowe z masą 
ananasową;
Agnieszkę Grzelak z gminy Młodzieszyn - Miodek;
Jolantę Brzeską z gminy Rybno - Przekładaniec miodowy;
Janinę Sieradzką z gminy Iłów - Kostki miodowe;
Aurelię Kubik z gminy Brochów - Miodowa królowa;
Katarzynę Odolczyk z gminy Teresin - Miodowa krówka;
Joannę Czechowską z gminy Sochaczew - Fantazja pszczelarza;
Agnieszkę Kubik z gminy Brochów - Miodowy kwiat;
Sebastiana Szymańczaka z gminy Teresin - Miodowa łączka.
 

Sponsorami nagród byli: Starosta Powiatu Sochaczewskiego, 
Wójt Gminy Nowa Sucha, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego, Powiatowe Koło Pszczelarzy. n

Święto plonów powiatu sochaczewskiego

Produkty zgłoszone do konkursu

Wystawa płodów rolnych

Ciasto Plaster miodu
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dokończenie na str. 4Eugeniusz Szymaniak i jego ligawki

Anna Matyszczak
Oddział Siedlce

Adwent z łaciny oznacza „przyj-
ście”, „przybycie” – w kościele 
katolickim jest to czterotygo-

dniowy okres oczekiwania na Boże Na-
rodzenie, czas skupienia i modlitwy. 
Z tym okresem wiążą się ciekawe trady-
cje, o których warto przypomnieć, aby 
nie odeszły w zapomnienie. Na Podlasiu, 
Kurpiach i częściowo na Mazowszu roz-
poczęcie adwentu obwieszczało trąbienie 
na ligawach - nazywano to „trąbieniem 
na adwent” lub „otrąbianiem” adwen-
tu. W czasie adwentu rano i wieczorem 
mężczyźni wychodzili przed dom i grali 
na ligawkach.

Zdaniem Oskara Kolberga, polskiego 
etnografa, folklorysty i kompozytora, li-
gawki były symbolem trąby Archanioła, 
mającego zwiastować światu przyjście 
Zbawiciela. Kolberg napisał: „Ligaw-
ka - ów flet mazowieckich pasterzy (…) 
chrapliwym głosem przeraźliwie razi uszy 
z bliska; z odległości zaś dochodząc uszu 
naszych, ton jej staje się pełny, gładki, po-
sępny; chrapliwość niknie w przestrzeni”.

Ligawy należą do rodziny instrumentów 
dętych. Najdłuższe mają około 3 metrów. 
Są to instrumenty wykonane z drewna, 
wydrążone wewnątrz gałęzie połączone są 
obręczą z metalu (dawniej łączono je ły-
kiem). Odpowiednikiem ligaw są trombity 
na Podhalu i bazuny na Kaszubach.

Nazwa instrumentu odnosi się do sło-
wa „legać”, ponieważ ze względu na swój 
ciężar musiał on być wsparty na jakimś 
podwyższeniu. Najczęściej grający opierał 
ligawkę na studni, co dodatkowo wzmac-
niało dźwięk, aby mógł on dotrzeć do 
wszystkich mieszkańców wsi.

Ta wielowiekowa tradycja, mimo jej pra-
wie całkowitego zaniechania w powojen-
nej Polsce, odrodziła się dzięki staraniom 
lokalnych miłośników i w ogromnej mie-
rze za sprawą konkursów organizowanych 
w różnych miejscowościach regionu (np. 
w Ciechanowcu, Jabłonnie Lackiej, Łocho-
wie, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim).

Ponad 20-letnią tradycję ma konkurs 
„Adwentowe Granie” organizowany przez 
Muzeum Regionalne w Siedlcach. Co roku 
w drugą sobotę grudnia konkurują ze 
sobą „legacze” z południowego Podlasia 
i wschodniego Mazowsza. Uczestnicy kon-
kursu są dowodem na to, że granie na li-

Adwentowe  l igawk i
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dokończenie ze str. 3

gawkach jest przykładem żywej tradycji, ponieważ wiek ich mie-
ści się w przedziale od 8 do ponad 80-ciu lat. Dziesięciu Panów 
spośród uczestników konkursów wystąpiło podczas uroczystego 
rozpoczęcia tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Siedl-
cach. Jednym z nich był pan Eugeniusz Szymaniak, mieszkaniec 
wsi Dzierzby Szlacheckie w powiecie sokołowskim. 

Anna Matyszczak: - Od kiedy rozpoczęła się Pańska historia 
związana z ligawkami?
Eugeniusz Szymaniak: - Na ligawce gram od dziecięcych lat. 
Kiedy byłem małym chłopcem (miałem 3 lata), mój ojciec pod-
suwał mi ligawkę do ust i wydobywałem różne dźwięki, bardzo 
mnie to cieszyło. Zdarzało się, że ojciec odganiał mnie, bo po pro-
stu, jak to dziecko, przeszkadzałem mu podczas grania. Gdy mia-
łem 8 lat grałem już całkiem dobrze. Ligawka, na której grał mój 
tata, miała około 200 lat. Dostał ją od swojego wuja, była zrobiona 
z jałowca, ja uczyłem się grać właśnie na niej.

Anna Matyszczak: - Czy ten instrument zachował się do dziś?
Eugeniusz Szymaniak: - Niestety, gdy miałem 12 lat dwaj moi 
koledzy chcieli jednocześnie zagrać na tej ligawce, kłócili się o nią 
i instrument się rozsypał. Został jedynie ustnik, który do dziś jest 
w naszym domu jako pamiątka.

Anna Matyszczak: - Czy kontynuował Pan naukę gry na ligawce?
Eugeniusz Szymaniak: - Czasy mojego dzieciństwa i młodości 
były dla naszej rodziny bardzo trudne, przeżyliśmy pożar domu, 
a w okresie, gdy powołano mnie do wojska, zmarł mój ojciec 
i wróciłem po roku służby, żeby poprowadzić gospodarstwo. Nie-
stety, nie było czasu na zajmowanie się muzyką.

Anna Matyszczak: - Kiedy ponownie powrócił Pan do grania na 
ligawce?
Eugeniusz Szymaniak: - Przerwa w graniu trwała około 40 lat. 
Moja żona, która pochodzi z tej samej wioski, namówiła mnie, 
żebym wrócił do grania. Usłyszeliśmy w telewizji o konkursie gry 
na ligawkach, który odbywał się w Ciechanowcu. Pojechałem tam 

i kupiłem od starszych graczy instrument, i tak zacząłem grać po 
długiej przerwie.

Anna Matyszczak: - Oprócz tego, że jest Pan utalentowanym 
graczem, to potrafi Pan również ligawkę wykonać?

Eugeniusz Szymaniak: - Tak, jest to moje hobby, robię około 10 
ligawek rocznie. Moje instrumenty można spotkać w wielu miej-
scach w Polsce, np. w Szczecinie, Lublinie, Gdańsku, Wrocławiu, 
Kazimierzu, Ciechanowie, czy w Filharmonii Warszawskiej. Ale 
też za granicą: w Japonii, Francji i USA. Mogę powiedzieć, że 
łącznie wykonałem ponad 300 ligawek.

Anna Matyszczak: - Jak wykonuje się taki instrument, z jakiego 
drewna?
Eugeniusz Szymaniak: - Ligawki można wyrabiać z różnych ga-
tunków drzew, np. ze świerka, modrzewia, sosny, brzozy, buka, nie 
nadaje się do tego drewno dębowe. W lesie wyszukuję odpowiednio 
wygięte konary, mają one czasem bardzo ciekawe kształty. W moim 
warsztacie takiemu konarowi muszę nadać odpowiednie rozmiary. 
Ligawka na początku jest wąska, potem musi się rozszerzać, żeby wy-
dobyć z niej dobry dźwięk. Konar przecinam na połowę odpowiednią 
piłą (musi być bardzo ostra), wydrążam środek dłutami, potem łączę 
dwie połówki i szlifuję na zewnątrz, żeby ligawka ładnie wyglądała.

Anna Matyszczak: - Wiemy, że na ligawkach grało się podczas 
adwentu, czy Pan kontynuuje tę tradycję?
Eugeniusz Szymaniak: - Tak, jak tylko zaczyna się adwent, wy-
chodzę na podwórze raz lub dwa razy dziennie (na ile pozwoli 
czas i zdrowie) i gram na ligawce. Dźwięki niosą się do 10 kilo-
metrów, aż za Bug. Jak są sprzyjające warunki - mroźne i suche 
powietrze - tym piękniejsze wydobywa się dźwięki. 

Trzeba tę tradycję utrzymywać, żeby nie zaginęła. Mój ojciec 
opowiadał mi, jak w czasie wojny granie na ligawkach było za-
bronione, bo Niemcy uważali, że w ten sposób porozumiewają się 
partyzanci. Po wojnie również granie na ligawkach nie było po-
chwalane, bo wiązało się z religią. Teraz organizowane są różne 
konkursy, przeglądy, żeby nie zapomnieć o tradycjach. Co roku 
uczestniczę w konkursie „Adwentowe Granie” organizowanym 
przez Miejski Ośrodek Kultury Siedlcach.

Anna Matyszczak: - Czy wśród Pana najbliższych jest jakiś na-
stępca, który chciałby kontynuować tradycję rodzinną?
Eugeniusz Szymaniak: - Próbował trochę mój wnuczek, ale do 
tego, żeby grać, trzeba mieć dużo chęci i nie można robić nic na 
siłę. Dzięki temu, że jeżdżę na różne konkursy, festiwale, to mam 
wielu uczniów, w których zaszczepiłem chęć grania na ligawce.

Anna Matyszczak: - Panie Eugeniuszu, czy ma Pan jakieś plany, 
marzenia, związane ze swoją muzyczną pasją? Bo wiem, że oprócz 
ligawki gra Pan również na akordeonie i harmonijce ustnej?
Eugeniusz Szymaniak: - Marzę o tym, żeby jak najdłużej rozwi-
jać swoje umiejętności twórcze i póki starczy sił i życia przekazy-
wać je innym.

Anna Matyszczak: - Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia 
i energii do spełniania tych marzeń. n

Źródła: 
1. Narodzenie adwent głosi, B. Ogrodowska, wyd. „Kraina Bugu”, numer 12/2014
2. Tradycja Mazowsza – powiat węgrowski – przewodnik subiektywny, M. Barba-
siewicz (MCKiS Warszawa 2005)
3. http://mazowieckiszlaktradycji.com

Występ Pana Szymaniaka podczas Międzynarodowych Dni 
z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach
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Tekst: Monika Górzyńska, Janusz Sychowicz
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska

W Oddziale Poświętne Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 15 września 2016 r. zor-
ganizowano XVIII Dzień Kukurydzy i Buraka. 

Spotkanie było wyjątkową okazją do zapoznania się plantato-
rów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w produkcji rol-
niczej, porównania upraw różnych odmian, jakości pracy po-
szczególnych maszyn oraz różnych procesów technologicznych. 

Otwarcia imprezy dokonał Krzysztof Lech - p.o. dyrektora 
MODR Oddział Poświętne. Dzień rozpoczął się od konferencji na-
ukowej. 

O uprawie kukurydzy 

Pierwszy wykład dotyczący racjonalnego nawożenia kuku-
rydzy wygłosił dr hab. Sławomir Krzebietke z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego myślą przewodnią 
były słowa Seneki Młodszego „Jeśli będziesz żyć w zgodzie z na-
turą, nigdy nie będziesz głodny”. Wykładowca podkreślił, że kuku-
rydza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
rolników i wystawców z branży maszyn rolniczych, nasiennictwa, 
środków ochrony roślin i nawozów. W kraju areał uprawy przekro-
czył już ponad milion hektarów i obecnie jest ona najważniejszą 
uprawianą rośliną jarą. Dr Krzebietke zwrócił uwagę na fakt, iż ze 
względu na duże wymagania pokarmowe kukurydzy, nawożenie 
jej musi być bardzo dokładnie zbilansowane. Stosowanie fosforu 
i potasu jest najbardziej efektywne, gdy nawozy są dobrze wymie-
szane z 10-20 cm warstwą gleby. Nawozy wieloskładnikowe naj-
lepiej jest stosować pod orkę - jesienią lub na glebach lżejszych, 
a pod wiosenne uprawki przedsiewne, 7-14 dni przed siewem. 
Ważną rolę odgrywa również temperatura. Jej spadek poniżej opti-
mum najbardziej hamuje pobieranie fosforu, potasu i magnezu, 
natomiast nie ma dużego wpływu na pobieranie azotu i wapnia. 

Z kolei zbyt wysoka temperatura w nocy może utrudniać pobiera-
nie magnezu. 

O nawożeniu buraka cukrowego 

Kolejny wykładowca dr Henryk Ławiński z firmy Pfeifer & 
Langen Polska S.A. omówił zasady racjonalnego nawożenia bu-
raka cukrowego. Przedstawił ogólnie dostępny na stronie www.liz.
pl, program LIZ - Dungpro, który bilansuje roczne zapotrzebowa-
nie na podstawowe składniki pokarmowe (P, K, Mg, Ca) oraz mi-
kroelementy (Na, Cu, B, Mn) dla poszczególnych roślin (również 
buraka) uprawianych w płodozmianie. Program w obliczeniach 
uwzględnia, między innymi potrzeby pokarmowe plonu główne-
go i międzyplonu, wymywanie składników pokarmowych z gleby, 
zasobność gleby oraz wprowadzenie składników pokarmowych do 
gleby z resztek pożniwnych i nawozów organicznych. 

Prelegent omówił także znaczenie podstawowych makroskład-
ników w nawożeniu buraka cukrowego. Azot jest tym składnikiem 
pokarmowym, który ma największe znaczenie plonotwórcze i de-
cyduje o jakości technologicznej korzenia buraka: 70% azotu wy-
korzystywanego jest do budowy i utrzymania aparatu liściowego, 
a 30% na rozwój korzeni. Potas i fosfor są składnikami określany-
mi mianem pierwiastków warunkujących, tzw. minimum wzrostu. 
Fosfor, poprzez dodatni wpływ na wzrost korzeni, zwiększa po-
bieranie wody i innych pierwiastków. Większa dostępność potasu 
oznacza lepszą efektywność plonotwórczą azotu, a jego niedobór 

ogranicza transport azotanów do liści, co powoduje akumulację 
w korzeniach nisko cząsteczkowego białka, łatwo przyswajalnego 
przez patogeny. Z kolei magnez zwiększa pobieranie przez rośliny 
z gleby azotu, co przedłuża okres funkcjonowania liścia, wydłuża 
czas asymilacji CO2 i poprzez to zmniejsza porażenie przez grzyby 
fakultatywne atakujące komórki roślin słabych, niedożywionych 
azotem (np. chwościk buraka).

 

Święto plantatorów kukurydzy i buraka cukrowego 

Omówienie zalet pługa dłutowego

Młodzież wraca z pól doświadczalnych dokończenie na str. 6
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Pokazy maszyn i odmian roślin 

Pole doświadczalne było miejscem pokazów pracy maszyn, 
które zawsze cieszą się zainteresowaniem plantatorów. Pokazano 
zbiór buraków cukrowych trzema kombajnami: Grimme, Holmer 

i Ropa. Pracownicy Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. sprawdzali 
jakość wyoranych buraków. Pozostałe pokazy to praca pługu dłu-

towego STROM Terraland (7-lemieszowy) i uprawa pasowa gleby 
- technologia Stripp-Till.

Na polu doświadczalnym 16 firm hodowlanych zaprezentowało 
89 odmian kukurydzy, a 5 hodowli buraka cukrowego pokazało 
18 swoich odmian. Zwiedzający interesowali się charakterystyka-
mi eksponowanych odmian. Była to z pewnością wyjątkowa lek-
cja porównawcza różnych odmian kukurydzy i buraka cukrowego, 
uprawianych w tych samych warunkach glebowych i w tej samej 
technologii, a także ciekawa konfrontacja świata nauki z praktyką. 
Rolnicy zapoznali się też z różnymi technologiami nawożenia, sto-
sowania aktywatora, fungicydów, herbicydów i dokarmiania do-
listnego kukurydzy i buraka. 

Tradycyjnie pracownicy MODR Oddział Poświętne przygoto-
wali stoiska z materiałami informacyjnymi i udzielali zaintereso-
wanym fachowych porad. Informacjami służyli również przed-
stawiciele ARiMR, ANR, KRUS oraz firm pracujących na rzecz 
rolnictwa i jego otoczenia. Szczególnym zainteresowaniem zwie-
dzających cieszyły się tegoroczne snopki różnych odmian zbóż, 
a także prezentacja bulw ziemniaka zebranych z pola doświadczal-
nego w Poświętnem. Uczestników Dnia Kukurydzy i Buraka czę-
stowaliśmy pożywną grochówką. 

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w go-
spodarstwach rolnych. n

dokończenie ze str. 5

Pracownicy Pfeifer&Langen Polska omawiają jakość zebranych buraków

Tekst: Danuta Bronowska 
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska
Oddział Poświętne w Płońsku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział 
Poświętne w Płońsku poprzez wrześniową, plenerową 
imprezę, pielęgnuje szeroko rozumiane dziedzictwo 

kulturowe mazowieckiej wsi. XI Jesienny Jarmark „Od pola do 
stołu” w tym roku odbył się 18 września, miał na celu propago-
wanie kultury ludowej oraz zdrowej tradycyjnej żywności.

Program jarmarku zapowiadał wiele wydarzeń, ale kluczowym 
punktem był VII Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych, 
w którym wzięło udział 9 zespołów: 5 w kategorii muzyczno-wokal-
nej i 4 w kategorii muzyczno-tanecznej. Poza konkursem gościnnie 
wystąpił Zespół „Dąbkowiacy” z Dąbek - laureat z 2015 roku. Zespo-
ły oceniało czteroosobowe Jury, któremu przewodniczyła Izabella 
Bednarczyk - zastępca Dyrektora Instytutu Kultury w Warszawie. 

Ludowe muzykowanie

Występy artystyczne skupiły wielu widzów, którzy z zacieka-
wieniem oglądali dawne tańce i przysłuchiwali się znanym, ludo-
wym melodiom. Komisja oceniła je według kryteriów przyjętych 
w regulaminie konkursu i wyłoniła zwycięzców w dwóch kate-
goriach:
• kategoria muzyczno-wokalna:
1 miejsce – Zespół „Warto Żyć” z Nowego Miasta
2 miejsce – Klub Seniora z Zielonej „Zielenianki”
3 miejsce – Zespół „Wiecznie Młodzi” z Płońska
Wyróżnienie – Klub Seniora „Zawsze Młodzi” z Dzierzążni
• kategoria muzyczno-taneczna:
1 miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka
2 miejsce – Zespół Ludowy „Ożarowiacy”
3 miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo”

Jesienny Jarmark „Od pola do stołu” 
barwnie, radośnie, smakowicie

Oficjalne otwarcie Jesiennego Jarmarku
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ne z naturalnych surowców pochodzących z gospodarstw rolnych, 
bez dodatku konserwantów i ulepszaczy. 

Uczestnikami XI Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” byli 
rolnicy i mieszkańcy Mazowsza, którzy przybyli, by zapoznać się 
z wieloma ciekawymi formami przedsiębiorczości wiejskiej, po-
rozmawiać z producentami lub wytwórcami, wymienić poglądy 
czy doświadczenia. Nie zawiedli także mieszkańcy Płońska. 

Impreza stworzyła też możliwość bezpośrednich rozmów z do-
radcami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddzia-

łu Poświętne w Płońsku, pracownikami Rejonowego Biura Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Ciechano-
wie, Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie, Lokalnej Grupy 
Działania – Przyjazne Mazowsze z Płońska. 

Zakupy, zakupy…

Liczne i ciekawie zaaranżowane stoiska wystawiennicze za-
chęcały do zakupów tradycyjnych wyrobów, takich jak pieczy-
wo, wędliny, miody, sery czy nalewki. Nie brakowało ciekawych 
przykładów rękodzieła i sztuki ludowej, a także bogatej oferty 
kwiatów, drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. W tegorocz-
nej imprezie swoje wyroby zaoferowało 69 wystawców. 

Jesteśmy przekonani, że odwiedzający nasz Jarmark wrócili do 
domów naładowani muzyką, dobrą energią, pełni pozytywnych 

wrażeń, zaopatrzeni w zdrową żywność, jesienne kwiaty i rośliny 
do swoich ogrodów. n

WIEŚCI  MAZOWIECKIE

Wyróżnienie – Ludowy Zespół Artystyczny Płońsk
Laureatom VII Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych 

uroczyście wręczono nagrody ufundowane przez Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Degustacja i rozmowy 

Podczas trwania Jarmarku odbyła się degustacja produktów tra-
dycyjnych w dworku „Sienkiewiczówka”. Zostały one wytworzo-

Podsumowanie VII Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych

Kiermasz - stoisko z wędlinami

Kiermasz - stoisko z miodami

Występ Ludowego Zespołu Artystycznego Płońsk

Dzieci z LZA z Płońska
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Od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach 
Regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski 
o przyznanie pomocy finansowej na „Rozwój przedsiębior-

czości - rozwój usług rolniczych” finansowane ze środków PROW 
2014 - 2020. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem 
upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fi-
zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe 
przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą 
świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:
• 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
• 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę 
zwierząt gospodarskich;
• 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Ważne jest również, aby ubiegający się o wsparcie posiadał 
numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był zdolny 
do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu. Istotne jest rów-
nież, że pomoc może być przyznana jedynie wtedy gdy podmiot 
wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jedne-
go z wymienionych wyżej kodów PKD przez okres co najmniej 
dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 
wsparcia. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym pro-
wadzenie tej działalności zostało zawieszone. Z pomocy wyklu-
czeni są beneficjenci którzy otrzymali wsparcie na „Modernizację 
gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013. 

Wysokość wsparcia

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent 
w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 500 000 
zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 % kosztów 
kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. W całym 
PROW 2014 - 2020 na taką pomoc przewidziano 260 mln zł. 

Podmioty starające się o przyznanie pomocy mają również moż-
liwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem 
wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia 
właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji 
bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), od-
powiadającej 100% kwoty zaliczki. 

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc można otrzymać na: 
1) zakup, także w formie leasingu zakończonego przeniesieniem 

prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do pro-
dukcji rolnej:
 a) przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielę-
gnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, 
suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pako-
wania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzeda-
ży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin, 
- ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, łado-
warek samobieżnych i przyczep rolniczych,
 b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do za-
rządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie pro-
cesem świadczenia usług; 
2) wdrożenie systemu zarządzania jakością; 
3) pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, 
nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa 
pkt 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na benefi-
cjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do 
dnia złożenia wniosku o płatność końcową; 
4) opłaty za patenty i licencje; 
5) koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości 
kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, 
w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania 
na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy 
projektów technologicznych. 

Kolejność przysługiwania pomocy

Decydować o niej będzie suma punktów przyznanych na pod-
stawie następujących kryteriów wyboru: 
• innowacyjność operacji (2 pkt.),
• operacje wpływające korzystnie na ochronę środowiska 
i oszczędność zasobów, w tym wody i energii (2 pkt.),
• operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu ag-
rarnym (0-3 pkt.),
• podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach 
PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokal-
nych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach tych działań (2 pkt.).

Prezes ARiMR nie później niż w terminie 90 dni od liczonych 
od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie po-
mocy poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej 
administrowanej przez ARiMR) informację o kolejności przysłu-
giwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozo-
stałych województwach. n

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

Nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych 
- nabór wniosków o taką pomoc już wkrótce
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Maria Kosek
Oddział Poświętne w Płońsku

Nowy PROW, tak jak poprzedni, oferuje możliwość 
pozyskania dodatkowych płatności dla beneficjentów 
(rolnik/zarządca), ale wiąże się to z dodatkowymi wy-

mogami, zobowiązaniami i prowadzeniem niezbędnej, dodat-
kowej dokumentacji. Każdy producent rolny czy zarządca, 
który dobrowolnie uczestniczy w działaniu rolno-środowisko-
wo-klimatycznym lub ekologicznym ma obowiązek prowadze-
nia rejestru działalności rolnośrodowiskowej czy ekologicznej. 

Wynika to z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowisko-
wo-klimatyczne”, czy w ramach działania „Rolnictwo ekologicz-
ne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Wspomniany rejestr jest dokumentem potwierdzającym prawi-
dłową realizację zadań zamieszczonych w planie działalności rol-
nośrodowiskowej lub ekologicznej, za których wykonanie rolnik 
otrzymuje dopłaty. W przypadku, gdy realizowane są jednocześnie 
dwa zobowiązania, rejestr działalności rolnośrodowiskowej może 
być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności 
ekologicznej. 

Dokument ten składa się ze strony tytułowej i dwóch tabel, 
w których zawarty jest wykaz działań agrotechnicznych, w tym za-
stosowanych nawozów, zabiegów wykonanych środkami ochrony 
roślin, wykonywania koszenia i wykaz wykonanych wypasów.

Wpisy dotyczące nawożenia i ochrony

W przypadku stosowania nawozów i środków ochrony roślin, 
zapisy prowadzi się w odniesieniu do wszystkich działek rolnych 
za wyjątkiem pakietów Rolnictwo Ekologiczne, gdzie użycie na-
wozów mineralnych, czy ŚOR, nie jest dozwolone - poza ekolo-
gicznymi, które są dozwolone. Stosując nawozy w gospodarstwie 
należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących azotu w czy-
stym składniku oraz odpowiednich terminach stosowania. Rol-
nik powinien przestrzegać dawek podanych w planie nawoże-
nia (Rolnictwo Zrównoważone) oraz dopuszczalnych dawek na 
OSN. Wymagane jest w ciągu roku stosowanie dawki nawozu 
naturalnego zawierającego nie więcej niż 170 kg azotu w czy-
stym składniku na 1 ha użytków rolnych na obszarach położonych 
poza obszarami szczególnie narażonymi (w rozumieniu przepisów 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych (OSN). Roczna dawka azotu całkowitego w ilo-
ści 170 kg N/1 ha UR, w formie nawozów naturalnych odpowiada 
ok. 40 m³ gnojowicy bydlęcej, 25 m3 gnojownicy świńskiej, albo 
45 m³ gnojówki lub 35 tonom obornika. 

Prowadzenie dokumentacji rolnośrodowiskowej 
lub ekologicznej

Nowym obowiązkiem dotyczącym stosowania ŚOR jest 
uwzględnienie Integrowanej Ochrony Roślin i jej stosowanie. 
Przy wykonywaniu zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin 
należy wskazać sposób realizacji IOR w dokumentacji poprzez po-
danie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu ŚOR.

Konieczna jest systematyczność 

Najważniejsze jest w rejestrze systematyczne dokonywanie 
wpisów, wypełniane na bieżąco, nie później niż w ciągu 14 dni 
od wykonania danej czynności. Daty wykonania działań powinny 
pokrywać się ze szczegółowymi wytycznymi dla pakietów/warian-
tów i zapisów dotyczących działek, ich oznaczeń, numerów ewi-
dencyjnych, na których są położone, powierzchni oraz upraw na 
nich prowadzonych należy dokonać zgodnie z planem działalności 
rolnośrodowiskowym czy ekologicznej oraz złożonym wnioskiem. 
Zapisy powinny odzwierciedlać stan faktyczny, licząc rozpo-
częcie zobowiązania od dnia 15 marca tego roku, w którym be-
neficjent wszedł w działanie.

Pięć lat w archiwum, inaczej kara 

Rejestr prowadzić trzeba przez cały okres uczestnictwa w działa-
niu (5 lat), a po zakończeniu realizacji należy przechowywać go 
wraz z planem przez okres pięciu lat (w celu monitoringu i kon-
troli z ARiMR). Brak rejestru działalności powoduje zmniejsze-
nie płatności o 30% do powierzchni gruntów, dla których brak 
rejestru.

Wzór formularza oraz instrukcja rejestru działalności rolnośro-
dowiskowej lub działalności ekologicznej (PROW 2014-2020) do-
stępny jest w Biurach Powiatowych oraz Oddziałach Regionalnych 
ARiMR, a także na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl. n

Źródła: 
1. www.arimr.gov.pl.;
2. www.cdr.gov.pl.;
3. www.wodr.poznan.pl.;
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370 z pózn. zm). 
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415) z póżn. zm.). 
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Jacek Tyszka
Oddział Ostrołęka

Kolektory słoneczne sprawiają, że inaczej dziś patrzy-
my na Słońce. Położenie geograficzne naszego kraju 
zapewnia około 1400-1900 godzin słonecznych rocz-

nie, co oznacza możliwość uzyskania kilku tysięcy kWh bez-
płatnej energii. Ilość energii, którą uzyskujemy z instalacji 
solarnej, zależy jednak od kilku czynników - tych samych dla 
systemów zbudowanych w oparciu o kolektory słoneczne, jak 
i panele fotowoltaiczne. Niestety, rozłożenie tej wartości jest 
nierównomierne, gdyż najwięcej promieni słonecznych docie-
ra do powierzchni wiosną i latem. 

Szacuje się, że średnia ilość energii słonecznej docierającej na 
obszar kraju równa jest ok. 990 kWh/m²/rok. 

Tabela: Dzienna ilość energii promieniowania słonecznego padające-
go na 1 m2 płaszczyzny o nachyleniu 45° (dane dla Warszawy).

Miesiąc Promieniowanie słoneczne 
kWh/m2

I 0.6
II 1,0
III 3,0
IV 3,8
V 4,8
VI 5,4
VII 5,3
VIII 4,9
IX 3,3
X 1,7
XI 0,7
XII 0,5

Kolektory słoneczne dostarczają nam ciepło przekształcając 
promieniowanie słoneczne (odnawialne źródło energii). Słońce 
ogrzewa umieszczony w kolektorze absorber, który pochłania to 
promieniowanie i zamienia w ciepło. Skuteczność pochłaniania 
zależy od rodzaju absorbera. Zwykły, czarny absorber, dużą część 
promieniowania odbija. Skuteczniejszy jest tzw. absorber selek-
tywny, który pochłania 95% padającego na niego promienio-
wania. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy (może to być 
woda lub płyn niezamarzający), przepływający przez kolektor. 
Ogrzany płyn przepływa do zasobnika i tam oddaje ciepło ogrze-
wanej wodzie użytkowej, znajdującej się w zasobniku, po czym 
ochłodzony wpływa z powrotem do kolektora. Ciepło pochodzące 
z kolektorów słonecznych wykorzystywane jest w celu ogrzania 
wody użytkowej w domach czy gospodarstwach rolnych. 

Optymalne ustawienie kolektora

Energooszczędność kolektorów związana jest z uzyskaniem moż-

Energetyka odnawialna – kolektory i panele 

liwie wysokiej sprawności ich pracy. Przede wszystkim zależy od 
ustawienia względem stron świata - największą wydajność mają 
urządzenia zwrócone w kierunku południowym. Kolektor płaski 
może być odchylony o maksimum 15° w kierunku wschodnim lub 
zachodnim, bo wtedy jego sprawność obniża się nieznacznie. Jeśli 
odchylenie jest większe, kolektor musi mieć większą powierzchnię 
niż przy ustawieniu w kierunku południowym. 

W sytuacji, gdy dom ma niekorzystne położenie względem 
stron świata, warto zastosować kolektory rurowe, w których 
można indywidualnie dopasować kierunek ustawienia absor-
bera. Mogą one mieć większe dopuszczalne odchylenie od połu-
dnia niż kolektory płaskie – kąt nachylenia absorbera regulujemy 
w każdej rurze indywidualnie. 

Dla wydajności kolektora duże znaczenie ma również kąt usta-
wienia kolektora. Optymalne jest skierowanie kolektorów i pane-
li na południe. Dopuszczalne jest jednak dość znaczne odchylenie 
na wschód lub zachód, które można skompensować przez zwięk-
szenie powierzchni. Przy odchyleniu o 50° na zachód powierzch-
nię trzeba zwiększyć o 10%, zaś przy odchyleniu 50° na wschód 
korekta powinna wynosić 20%.

Najlepsze efekty uzyskamy, gdy promienie będą padać prosto-
padle do jego powierzchni. Ponieważ położenie Słońca zmienia 
się w ciągu roku, także optymalny kąt nachylenia kolektora nie jest 
stały: w lecie wynosi 30°, a zimą 60°. Zmiana nachylenia kolektora 
zamontowanego na połaci dachu nie jest możliwa, ale między 35° 
a 50° jego sprawność spada w bardzo niewielkim stopniu. 

Umieszczanie tych urządzeń od północy albo w miejscach 
stale zacienionych nie ma sensu. W praktyce to istotny problem, 
bo kolektory i panele najczęściej instaluje się na dachach, których 
ustawienie może być dalekie od optymalnego i wynikać z tak za-
sadniczych warunków, jak kształt działki, bryła budynku, orienta-
cja wjazdu. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym są lukarny 
i okna dachowe.

Konfiguracja instalacji

Wielkość kolektorów powinna być taka, żeby uzyskać z nich 
średnio 85–95% ciepłej wody użytkowej w półroczu letnim. Źle 
skonfigurowana instalacja nie będzie działała dobrze, nawet 
jeśli jej elementy składowe będą najwyższej jakości. Ideowy 
schemat układów solarnych jest prosty, ale ich dobre skonfigu-
rowanie w praktyce - już nie. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak 
bardzo komplikuje sytuację np. ulokowanie kolektorów lub pane-
li na odmiennie zorientowanych połaciach dachu. Gdy jedne są 
w słońcu i instalacja powinna zacząć pracować, pozostała część 
jest w cieniu. W przypadku kolektorów należy w takiej sytuacji 
zastosować odrębne pompy obiegowe ze sterownikami. Z kolei 
panele winny mieć osobne falowniki (inwertery). 

Można przyjąć, że czteroosobowa rodzina potrzebuje kolektora: 
• płaskiego o powierzchni 1–1,5 m² na 1 osobę, czyli 4–6 m² albo 
• rurowego o powierzchni 0,6–0,8 m² na 1 osobę, czyli 2,4–3,2 m².

Z punktu widzenia klienta urządzenie jest niedrogie, a jego in-
stalacja stosunkowo łatwa do wykonania. W zamian użytkownicy 
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obniżają rachunki za ogrzewanie. Należy pamiętać, że im więcej 
zużywamy wody w domu, tym zakup kolektora bardziej się opła-
ca. Oblicza się, że koszt zamontowania kolektorów zwraca się 
po około 3-5 latach użytkowania. 

Firmy, które sprzedają i instalują kolektory słoneczne proponują 
wykorzystywanie ich nie tylko do podgrzewania c.w.u., ale także 
wody na cele c.o. Jest to możliwe jedynie w instalacjach nisko-
temperaturowych (zwłaszcza ogrzewania podłogowego), których 
czynnik grzewczy może mieć temperaturę około 40°C. Jednak 
potrzebne są wtedy kolektory o znacznie większej powierzchni 
i bardziej skomplikowanej instalacji niż w przypadku przygoto-
wania ciepłej wody. Jest to rozwiązanie godne polecenia, ale tylko 
dla osób, które stać na taki wydatek. 

Panele fotowoltaiczne - zasada działania

Panele fotowoltaiczne (PV) produkują energię elektryczną. Ze 
względu na wysoką cenę, ich wykorzystanie w instalacjach do-
starczających przynajmniej kilka kW mocy (np. na potrzeby domu 
jednorodzinnego) jest wciąż rzadkie. Jednak samo używanie po-
jedynczych ogniw lub ich baterii - zwanych panelami fotowolta-
icznymi (solarnymi, słonecznymi) - nie jest wcale nowością. Sto-
suje się je np. w kalkulatorach i do zasilania ulicznej sygnalizacji 
świetlnej. Panele fotowoltaiczne z wyglądu są bardzo podobne do 
kolektorów płaskich. Ogniwo słoneczne jest elementem półprze-
wodnikowym, tworzącym złącze typu p-n. Pod wpływem pada-
jącego nań promieniowania słonecznego (fotonów) powstaje siła 
elektromotoryczna, bo elektrony przemieszczają się do obszaru n, 
zaś tzw. dziury do obszaru p. Wynikiem tego ruchu ładunków jest 
powstanie różnicy potencjałów, czyli prądu elektrycznego. 

Jakie są koszty i jakie dopłaty? 

Przeznaczona dla 4 osób instalacja z 2-3 kolektorami słonecz-
nym i zasobnikiem wody o pojemności 300 litrów, to wraz z nie-
zbędnym osprzętem i montażem wydatek 10 000-15 000 zł. Po-
nadto można liczyć na rozmaite formy dofinansowania na poziomie 
gmin. Niestety w roku 2014 zakończyło się działanie dość popular-
nego programu dopłat do kredytów na kolektory słoneczne z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Małe instalacje fotowoltaiczne są znacznie droższe. To wydatek 
na poziomie 7000- 8000 zł/kW, czyli za 4 kW mocy zainstalowa-
nej zapłacimy około 30 000 zł. Właśnie wysoka cena jest główną 
przeszkodą w upowszechnieniu się technologii PV. 

Jednym z najpopularniejszych medialnych tematów wiosną 2015 
r. były parlamentarne spory o ustawę o odnawialnych źródłach 
energii (OZE). Przede wszystkim taryfy gwarantowane. Zgodnie 
z ustawą, prąd wytworzony w zainstalowanej mikro instalacji do 
5 kW mocy firmy energetyczne mają obowiązek odkupić, płacąc 
za niego 0,75 zł/kWh i to przez 15 lat. A tymczasem aktualna cena 
zakupu prądu z sieci wynosi 0,60 zł/kWh. Najwięksi optymiści 
ogłosili w związku z tym, że opłaci się nawet wziąć kredyt na bu-
dowę takiej instalacji, bo spłacimy go z pieniędzy uzyskanych ze 
sprzedaży prądu do sieci. Niestety, przyglądając się bliżej ustawie, 
znajdziemy zapis, że nowe ceny energii może ustanowić minister 
infrastruktury w drodze rozporządzenia. I nie ma tam zastrzeże-
nia, że może to zrobić dopiero 15 lat po wejściu w życie ustawy 
(czyli w 2031 r.).

Podsumowanie

Korzyści wyboru cieczowych kolektorów słonecznych wydają 
się oczywiste, jeśli zależy nam przede wszystkim na przygoto-
waniu c.w.u. Od wiosny do jesieni kolektory zapewniają pokrycie 
większości zapotrzebowania. Latem niemal w pełni, w pozosta-
łych porach roku - częściowo. Jednak nawet w chłodniejszym se-
zonie, gdy kolektory podgrzeją wodę w zasobniku do np. 20°C, 
nie można powiedzieć, że są bezużyteczne. Kocioł dogrzewając ją 
następnie do 40-50°C i tak zużyje mniej paliwa. To argument dla 
tych, którzy chcą przede wszystkim obniżyć koszty przygotowa-
nia c.w.u., bo np. korzystają z drogich nośników ciepła (prąd, olej 
opałowy, LPG).

Kiedy warto polecić wybór paneli fotowoltaicznych? Ich nie-
zaprzeczalną zaletą jest uniwersalność. Uzyskujemy prąd, czy-
li czystą energię, którą da się spożytkować w dowolny sposób. 
Od oświetlenia, przez zasilanie różnych domowych urządzeń, po 
ogrzewanie, czy wreszcie przygotowanie ciepłej wody. Pod wzglę-
dem montażowym też są pod wieloma względami wygodniejsze. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby panele znalazły się w sporej 
odległości od domu, np. na dachu budynku gospodarczego lub 
ustawione na ziemi. Jeśli tylko zastosujemy przewód o odpowied-
nio dużym przekroju, straty energii na przesyle będą niewielkie. 
O instalacji z kolektorami nie da się tego powiedzieć.

Podstawowym problemem jest wciąż wysoka cena. W chwili 
obecnej rosnące ceny węgla, gazu i energii elektrycznej powo-
dują, że koszty energii wykorzystywanej do ogrzewania domów 
stają się coraz wyższe. Dlatego warto zastanowić się nad alter-
natywnymi źródłami pozyskania energii. Jednak uwzględniając 
preferencyjne kredyty i taryfy gwarantowane inwestycja wymaga 
starannego rachunku ekonomicznego. n

Źródło:  
1. http://muratordom.pl
2. http://www.poradnik.sunage.pl 
3. http://www.dom.p
4. http://www.kolektory-sloneczne.ekologika.com.pl 
5.  www.budujemydom.pl
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§
Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zaintere-
sowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin 
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw. 

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Barbara Włodarczyk
Oddział Siedlce

Szczególne rozwiązania, związane z wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, precyzuje Ustawa z 5 września 2016 roku (Dz. U. 

z 12.09.2016 r., poz. 1444).

Jednolity tekst ustawy o pracowniczych programach emery-
talnych, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 23 sierpnia 2016 roku (Dz. U. z 12.09.2016 r., 

poz. 1449).

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku,  
w wysokości 2 000 zł - ustala Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 9 września 2016 roku (Dz.U. z 13.09.2016 r., 

poz. 1456).

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję 
Rynku Rolnego związanych z wdrażaniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa 

w szkole”, podaje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 7 września 2016 roku (Dz. U. z 13.09.2016 r., poz. 1457).

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wstępnego uzna-
wania grup producentów owoców i warzyw, uznawania or-
ganizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz 

warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia 
do uznania, została dokonana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 5 września  2016 r. (Dz. U. z 14.09.2016 r., poz.1463).

Jednolity tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z 23 sierpnia 2016 roku (Dz. U. z 15.09.2016 r., poz. 1474).

Zadania związane z ustanowieniem pomocy na ogranicze-
nie produkcji mleka, realizowane przez Agencję Rynku 
Rolnego, określa Rozporządzenie Rady Ministrów  

z 13 września 2016 roku (Dz. U. z 15.09.2016 r., poz. 1477).

Jednolity tekst ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa, podaje Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 sierpnia 2016 roku (Dz. 

U. z 16.09.2106 r., poz. 1491).

Jednolity tekst ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 29 sierpnia 2016 roku (Dz. U. 

z 20.09.2016 r., poz. 1512).

Obszary objęte nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz 
innymi środkami kontroli, lub ochronnymi ustanowionymi 
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na 

których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywa-
ne świnie - określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi z 19 września 2016 roku (Dz. U. z 21.09.2016 r., poz. 1520).

Wśród wymienionych dziewięciu powiatów, z województwa mazo-
wieckiego jest powiat łosicki - gminy: Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew.

Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych 
z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych 
środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i wa-

rzyw w związku z kontynuacją ich przywozu z Unii Europejskiej 
do Federacji Rosyjskiej, została określona w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 5 września 2016 roku (Dz. U. z 22.09.2016 r., poz. 1523).

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsia-
nych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany za rok 2016 wynosi:

	 69,40 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mie-
szanek pastewnych,
	 111 zł - w przypadku  roślin strączkowych,
	 347 zł - w przypadku ziemniaków,
- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 września 2016 
roku (Dz. U. z 26.09.2016 r., poz.1542).

Miesięczna składka na ubezpieczenie wpadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w IV kwartale 
2016 roku wynosi 42,00 zł - na podstawie Obwieszczenia 

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 30 sierpnia 
2016 roku (M.P. z 12.09. 2016 r., poz. 898).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty po-
mocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020, zawiera Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 września 2016 roku (Dz. 
U. z 27.09.2016 r., poz. 1549).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości  - rozwój usług 

rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w two-
rzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, została ujęta 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 wrze-
śnia 2016 roku (Dz. U. z 28.09.2016 r., poz. 1564).

Środki podejmowane w celu ograniczenia rozprzestrzenianiu 
się afrykańskiego pomoru świń, wskazuje Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 września 2016 roku 

(Dz. U. z 28.09.2016 r., poz. 1566).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finanso-
wej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach po-

łożonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, została do-
konana w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 14 września 2016 roku (Dz. U. z 28.09.2016 r., poz. 1569).

Przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów 
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, podaje Obwieszczenie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 26 września 2016 

roku i wynosi ona: Polska - 8,7; mazowieckie - 7,7; powiaty - biało-
brzeski - 10,0; ciechanowski -14,2; garwoliński - 12,5; gostyniński 
- 17,8; grodziski - 5,3; grójecki - 4,4; kozienicki - 13,2; legionowski - 
11,9; lipski - 12,2; łosicki - 8,3; makowski - 19,6; miński - 7,9; mławski 
- 10,7; nowodworski - 9,4; ostrołęcki - 13,9; ostrowski - 12,4; otwocki - 
6,4; piaseczyński - 6,0; płocki - 15,8; płoński - 13,9; pruszkowski - 6,0; 
przasnyski - 12,3; przysuski - 22,2; pułtuski - 19,6; radomski - 23,2; 
siedlecki - 7,6; sierpecki - 19,9; sochaczewski - 8,4; sokołowski - 8,1; 
szydłowiecki - 28,0; warszawski zachodni - 3,6; węgrowski - 10,5; 
wołomiński - 12,5; wyszkowski - 8,0; zwoleński - 15,5; żuromiński 
- 18,1; żyrardowski - 13,5. Miasta na prawach powiatu: Ostrołęka - 
12,5; Płock  - 9,2; Radom - 17,3; Siedlce - 7,5; M.st. Warszawa  - 3,1   
(M.P. z 30.09.2016., poz. 944). n
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PYTANIA  OD ROLNIKÓW

Anna Dobkowska
Oddział Ostrołęka

Czy dzieci mogą w ogóle pracować? Jak zakwalifiko-
wać pomoc, którą mali członkowie rodzin rolniczych 
świadczą na rzecz swoich rodziców? Zgodnie z regula-

cjami prawnymi m.in. art. 65 ust. 3 Konstytucji RP „stałe za-
trudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane”. Podobnie formułuje 
tę sprawę kodeks pracy. Z drugiej strony polski rolnik indywi-
dualny nie jest w rozumieniu prawa pracodawcą, nie obowią-
zuje go kodeks pracy i w związku z tym nikogo, a więc również 
swoich dzieci, nie zatrudnia. Jedynie w kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym stwierdza się, że dziecko, które pozostaje na 
utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest zobowiązane po-
magać we wspólnym gospodarstwie. 

Wdrażanie dzieci do wykonywania obowiązków na rzecz rodzi-
ny i gospodarstwa jest powszechnie akceptowane na wsi. Rodzi-
ce w ten sposób przygotowują młode pokolenie do prowadzenia 
w przyszłości samodzielnie gospodarstwa rolnego. Należy jednak 
pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawianie dzie-
ci bez opieki kończy się groźnymi wypadkami powodującymi ne-
gatywne i nieodwracalne konsekwencje dla zdrowia oraz rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci.

Statystyki są pocieszające, ale…

Zgodnie z danymi KRUS liczba wypadków w rolnictwie spada. 
W 2015 roku zgłoszono 20 154 wypadki, tj. o 8,1% mniej niż w roku 
2014 i o 38,4% mniej niż w roku 2003. Nie istnieją natomiast dane, 
które mogłyby posłużyć do zobrazowania skali problemu, czyli ilo-
ści i rodzaju wypadków, w których ucierpiały dzieci podczas prac 
polowych, w gospodarstwie czy ogrodzie. Nie ma również systemu 
monitorowania wypadków w rolnictwie z udziałem dzieci. Od roku 
2004 KRUS nie prowadzi statystyk wypadków przy pracy rolniczej 
wśród dzieci, gdyż znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników wyłączyła je z prawa do ubiegania się o jednorazowe 
odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Nie znaczy 
to jednak, że wypadków nie ma. Wiadomo że do nich dochodzi, bo 
dowiadujemy się o tym np. z mediów. Dlatego tak ważne jest, aby 
rodzice i opiekunowie byli świadomi, że są odpowiedzialni za 
życie, zdrowie i prawidłowy rozwój oraz znali zagrożenia wy-
stępujące w gospodarstwach rolnych i mogli chronić przed nimi 
swoje dzieci. Ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od wy-
obraźni rodziców. Należy pamiętać, że pomysłowość i wyobraźnia 
dziecięca przekraczają zdolności przewidywania dorosłych, dlatego 
trzeba zapobiegać i stosować profilaktykę. 

Co jest szczególnie niebezpieczne? 

Poniżej przedstawiam wykaz czynności szczególnie niebez-
piecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

1. Zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami 
rolniczymi. 
2. Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolni-
czych - szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do sło-
my i siana oraz kopaczek do roślin okopowych. 
3. Niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn 
i pojazdów rolniczych.
4. Nie wolno angażować dzieci do pomocy przy sprzęganiu oraz 
dopuszczać do ich przebywania pomiędzy ciągnikiem a sprzęga-
ną maszyną.
5. Niebezpieczne dla dzieci są prace związane z obsługą maszyn 
stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie, zwłaszcza ta-
kich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, mieszalniki, roz-
drabniacze, dmuchawy, przenośniki ślimakowe i taśmowe. 
6. Niedopuszczalne jest przebywanie ich na pomostach załadun-
kowych siewników i sadzarek do ziemniaków w trakcie pracy 
tych maszyn. 
7. Dzieci nie powinny obsługiwać ładowaczy i podnośników.
8. Dzieciom nie wolno uczestniczyć w przerzynaniu drewna pilar-
ką tarczową (tzw. krajzegą lub cyrkularką) - to jedną z najniebez-
pieczniejszych maszyn w gospodarstwie.
9. Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem pilarek łańcu-
chowych.
10. Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych ze ścinaniem 
drzew, ściąganiem drzew zawieszonych, załadunkiem i rozładun-
kiem drewna.
11. Dzieci należy wykluczyć z udziału w czynnościach pomocni-
czych, związanych ze ścinką i rąbaniem drewna. 
12. Obsługa zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda chlew-
na, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic karmiących, 
powinna być dokonywana przez doświadczone i zdrowe dorosłe 
osoby, najlepiej przez silnych mężczyzn. 
13. Do czynności niebezpiecznych dla najmłodszych należą: zała-
dunek i rozładunek zwierząt, a także prace przy uboju i rozbiorze 
zwierząt. 
14.  Do prac wzbronionych dzieciom należy spawanie elektryczne 
i gazowe oraz pomoc przy tych pracach. 
15.  Należy chronić dzieci przed dostępem do substancji chemicz-
nych stosowanych w gospodarstwie, w tym przede wszystkim do 
substancji żrących, paliw, chemicznych, środków ochrony roślin, 
nawozów (szczególnie wapna palonego). 
16.  Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem rozpuszczalni-
ków organicznych, ani narażać ich na kontakt z tymi substancjami. 
17. Dzieci nie wolno angażować do rozpalania i obsługi pieców 
centralnego ogrzewania. 
18. Prace w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także opróżnia-
nie zbiorników szamb, wywóz gnojówki i gnojowicy, to czynno-
ści szczególnie niebezpieczne - nigdy nie powinny uczestniczyć 
w nich dzieci. 
19. Wszelkie prace na wysokości, np. na pomostach, drabinach, 
drzewach, dachach, powinny być wzbronione dzieciom z uwagi 
na zagrożenie upadkiem. 

U w a ż a j m y  n a  d z i e c i !

dokończenie na str. 15
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Zbigniew Kantorowski 
Oddział Poświętne w Płońsku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już dwu-
krotnie ogłosiła nabór na operacje typu „Premia dla mło-
dych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpo-

częciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Pierwszy nabór został ogłoszony jesienią 2015 r. - w skali kraju wpły-
nęło wtedy 3313 wniosków, natomiast w województwie mazowieckim 
670 wnioski. Drugi nabór został przeprowadzony w dniach 31.03.-
29,04.2016r., ale nie podano liczby wniosków przesłanych do Agencji.

Warunki uzyskania pomocy 

Pomoc finansowa na operacje typu „Premia dla młodych rolni-
ków” jest przyznawana osobie fizycznej: 
1) która rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego, zwanego gospo-
darstwem, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie 
wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku,
2) przed dniem rozpoczęcia urządzenia gospodarstwa:
 a) nie wystąpiła o :
• przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i od-
dzielnej płatności z tytułu cukru lub płatności do gruntów rolnych 
i płatności cukrowej, lub
• pomoc finansową dla rolników w ramach Programu SAPARD, lub
• pomoc finansową na działania objęte Planem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2004- 2006, lub
• dofinansowanie przeznaczone dla osób prowadzących działalność 
rolniczą lub rolników realizujących projekt w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sekto-
ra żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 
w tym zakresie działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, lub
• pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach 
działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013, chyba, że wystąpiła o pomoc w ramach działania:
• „Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 i nie przyznano 
jej tej pomocy, albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone 
wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy, albo uchylono decyzję 
o przyznaniu pomocy, lub
• „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 
lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
20072013 i nie przyznano jej tej pomocy, albo tę przyznano, lecz 
nie wypłacono, lub
• pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach 
działań objętych Programem, chyba że wystąpiła wyłącznie o pomoc 
na operacje typu „Premia dla młodych rolników” w ramach poddzia-
łania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz mło-
dych rolników” objętego Programem i nie przyznano jej tej pomocy, 
albo przyznano pomoc, ale stwierdzono wygaśnięcie decyzji o przy-
znaniu pomocy, albo uchylono decyzji o przyznaniu pomocy, lub

• kredyt preferencyjny udzielany na podstawie przepisów doty-
czących szczegółowych kierunków działań Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, chyba że wystąpiła o kredyt 
udzielany na utworzenie nowego gospodarstwa,
 b) nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obo-
wiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznako-
wanych i siedzib stad tych zwierząt, chyba że była posiadaczem 
takich zwierząt w związku z prowadzeniem działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami, lub
 c) nie prowadziła działów specjalnych produkcji rolnej w rozu-
mieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
z wyjątkiem:
• działów specjalnych, hodowli lub chowu drobiu, lub
• hodowli lub chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem 
w liczbie nie większej niż 2 sztuki.

W tym działaniu Agencja uznaje, że osoba fizyczna rozpo-
częła urządzanie gospodarstwa, jeżeli stała się właścicielem 
lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków 
rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.

Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych 

W tymże działaniu zostały określone warunki dotyczące kwalifi-
kacji zawodowych, zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, uważa się za speł-
niony, jeżeli osoba fizyczna posiada:
1) stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stop-
nia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weteryna-
ryjnych lub
2) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stop-
nia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie na 
kierunku wymienionym w załączniku do rozporządzenia, lub
3) ukończone studia pierwszego stopnia lub drugiego, lub jedno-
lite studia magisterskie na kierunku innym niż rolnicze, oraz co 
najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
4) kwalifikacje w zawodzie średnie rolnicze - załącznik nr 1, lub
5) wykształcenie średnie oraz co najmniej 4- letni staż pracy 
w rolnictwie, lub
6) tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł 
zawodowy mistrza w zawodzie rolniczym, lub uzyskany w formach 
pozaszkolnych oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Pomoc może być przyznana osobie nie posiadającej kwalifikacji 
zawodowych, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, 
z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Pozostałe warunki 

Rolnik w biznesplanie musi wskazać wielkość ekonomicz-
ną gospodarstwa, iż na dzień składania jest nie mniejsza niż 
13 000,00 euro i nie większa niż 150 000,00 euro, oraz wykazać 
sposób w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnię-

Jak uzyskać premię dla młodych rolników?
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20. Dzieciom nie należy powierzać kopania rowów i dołów oraz 
wykonywania jakichkolwiek czynności w wykopach. 
21. Dzieci nie mogą przebywać w środowisku o dużym natężeniu ha-
łasu, niedostatecznym oświetleniu, w pomieszczeniach zapylonych 
pyłami pochodzenia roślinnego oraz wykonywać czynności naraża-
jących je na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi 
(bakteriami, roztoczami, pasożytami zwierzęcymi, grzybami). 
22. Dzieci nie powinny wykonywać prac wymuszających długo-
trwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała. 
23. Dzieci nie powinny uczestniczyć w czynnościach związanych 
z dźwiganiem i ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów. 

Wszystko zależy od nas

Powyższy wykaz jest rezultatem prac Komisji Głównego In-
spektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. 
Został uzgodniony i zaakceptowany przez Głównego Inspektora 
Pracy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego.

Warto także wspomnieć, że Kodeks karny określa, iż nawet nie-
umyślne działanie prowadzące do zagrożenia życia lub zdrowia 
dziecka stanowi przestępstwo. Zaniedbania rodziców i innych 
osób, na których spoczywa obowiązek takiej opieki, jest karane. n
Źródła: 
1. www.krus.gov.pl
2. www.tygodnikprzeglad.pl
3. www.polskieradio.pl
4. www.regiopraca.pl

dokończenie ze str. 13

cia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, co najmniej 
o 10% w stosunku do jego wyjściowej wielkości ekonomicznej. 

Ponadto Agencja ogłosiła, iż pomoc przysługuje w kolejno-
ści ustalonej dla województw na podstawie kryteriów wyboru  
i o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie de-
cyduje suma uzyskanych punktów (wniosek musi posiadać mini-
malną ilość 12 punktów). Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, 
niezwłocznie po dokonaniu oceny wniosków, przekazuje informacje 
do Prezesa Agencji, który niezwłocznie tę ocenę podaje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agen-
cję. W ten sposób odbywa się upublicznienie informacji o kolejności 
przysługiwaniu pomocy w poszczególnych województwach. 

Agencja określiła też jaką powierzchnię gruntów rolnych po-
winien posiadać beneficjent. Przy ustalaniu powierzchni gospo-
darstwa bierze się pod uwagę średnią powierzchnię gruntów rol-
nych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach 
oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rol-
nym w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. 

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie 
sumuje się powierzchnie użytków rolnych stanowiących przed-
miot własności:
1) własność;
2) użytkowanie wieczyste;
3) dzierżawa z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub 
od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy 
dzierżawy zawartej na czas nieokreślony lub na okres co najmniej 
5lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty 
pierwszej raty pomocy;
4) dzierżawa od podmiotów innych wymienione w pkt 3, na pod-
stawie umowy dzierżawy zawartej: 
a) w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz
b) na okres co najmniej 10 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upły-
wu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Ponadto ustalono, iż powierzchnia użytków rolnych stanowią-
cych przedmiot własności i użytkowania wieczystego lub dzierża-
wy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek 
samorządu terytorialnego powinna stanowić przynajmniej 70% 
minimalnej powierzchni średniej krajowej. Rolnik powinien:
1) prowadzić gospodarstwo, którego rozwoju dotyczy biznesplan, 
jako nim kierujący, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wy-
płaty pierwszej pomocy;
2) spełniać wymagania zawarte w decyzji wydanej przez Kierow-

nika Biura Powiatowego;
3) zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w bizne-
splanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty 
pierwszej pomocy;
4) uzupełnić wykształcenie w okresie 36 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o przyznaniu pomocy;
5) podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik 
z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 
miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
6) prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodar-
stwie lub księgę rachunkową, lub ewidencję przychodów i roz-
chodów na podstawie odrębnych przepisów, co najmniej do dnia 
upływu 5 lat wypłaty pierwszej pomocy;
7) prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty;
8) umożliwić przeprowadzenie przez uprawione podmioty kontro-
li na miejscu lub kontroli dokumentów;
9) przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co 
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej pomocy;
10) udostępniać uprawnionym podmiotom niezbędne informacje 
do monitorowania i ewaluacje Programu.

Jaka jest wielkość premii?

Pomoc dla młodych rolników przyznawana jest w wysokości 
100 000,00 złotych.
Premia jest płacona w dwóch ratach: 
1) rata pomocy w wysokości 80 000,00 złotych, płacona jest w termi-
nie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami,
2) rata pomocy w wysokości 20 000,00 złotych, wypłacana na wnio-
sek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie 
później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty. 
Pomoc płacona jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Kolejny nabór na operacje typu „Premia dla młodych rolni-
ków” jest planowany w I kwartale 2017. Już teraz zainteresowa-
ni tą formą pomocy powinni przeanalizować warunki dostępu. n

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
z poźn. zm. (Dz.U. 2015 poz. 982 oraz Dz.U. 2016 poz. 345).
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Jak to postęp na wsi wprowadzano… (cz.1)

Wiesław Tarkowski
Oddział Siedlce

Temat jest bardzo ciekawy, ale trudny. Zwłaszcza dla 
kogoś, kto nie pamięta „dawnych czasów” - bo go 
zwyczajnie jeszcze na świecie nie było. Ale od cze-

go są książki, Internet, rolnicy pamiętający pierwsze lata po  
II wojnie światowej, oraz ci co budowali „Polskę Ludową” na 
wsi? Zebranie informacji zajęło mi sporo czasu. Zawarte treści 
i dane mogą części Czytelników nie przypaść do gustu. Sta-
rałem się jednak być w tym artykule jak najbardziej obiek-
tywnym i zapewniam, że przedstawiony tu rys historyczny jest 
zgodny z prawdą. Dodam jeszcze tylko, że opisany okres to 
czasy PRL-u.

Traktując o polityce rolnej w Polsce Ludowej, warto pokrótce 
prześledzić, jak ona kształtowała się na przestrzeni lat. Ułatwi to 
dokonanie porównań różnych zjawisk, czy dokonań na tym polu. 

Czas ten podzieliłem na cztery okresy: 
Okres I - obejmujący lata 1944-1955 (wielkiej reformy rolnej),
Okres II - 1956-1970 („gomółkowski”),
Okres III - 1970-1980 („gierkowski”),
Okres IV - 1980-1990 (ostatni w Polsce Ludowej). 

Okres I - budowa nowego porządku

W Polsce Ludowej reformę rolną przeprowadzono na mocy 
wydanego przez PKWN dekretu o reformie rolnej (6 września 
1944 r.). Dotyczyła ona wywłaszczenia i parcelacji majątków 
ziemskich o obszarze liczącym ponad 50 ha, a na niektórych te-
renach liczących powyżej 100 ha. Ogółem, w latach 1944-1948, 
na cele reformy rolnej zostało przejętych 9707 majątków ziem-
skich (ok. 3,49 mln hektarów). Z liczby tej rozparcelowaniu, 
pomiędzy 387 000 rodzin chłopskich, uległo 1,2 mln hektarów. 
Z pozostałych obszarów, w większości stanowiących grunty le-
śne, gospodarstwa wodne (np. stawy hodowlane), a także z róż-
nych przyczyn tereny wyłączone z parcelacji - utworzono różne 
ośrodki rządowe, szkoleniowe lub rolnicze placówki wzorcowe. 
Wszystkie próby uchronienia majątków ziemskich przed parce-
lacją i zabiegi o odzyskanie resztówek spotykały się z ostrą re-
akcją. Dążeniom ziemian do utrzymania części utraconych dóbr, 
ostatecznie położyło kres zarządzenie Ministerstwa Rolnictwa 
i Reform Rolnych z 22 X 1947 r. 

Państwo w owym okresie, mimo ogromnych trudności gospo-
darczych, podjęło wiele działań o charakterze inwestycyjnym, 
jak np. budowa dróg, podstawowego i zawodowego szkolnictwa 
oraz rozpoczęta na wielką skalę powszechna elektryfikacja wsi. 
Co się tyczy ściśle polityki rolnej, to nadrzędnym jej celem mu-
siało być pilne poszukiwanie dróg i metod jak najszybszego 
wzrostu produkcji rolnej, a co za tym idzie - żywności. Po-
trzeba ta wynikała z tragicznej, wręcz sytuacji żywnościowej 
kraju zniszczonego wojną. Zaraz po zakończeniu walk, wieś 

nasza stanęła wobec co najmniej trzech głównych problemów, 
czy zadań: po pierwsze, trzeba było odbudować zdewastowane 
wsie i osiedla; po drugie, należało szybko zwiększyć produkcję 
żywności na rynek; po trzecie, zapewnić przemieszczającej się 
ludności wiejskiej podstawowe warunki bytowania na terenach 
nowo zasiedlanych i w miastach. W tych nowych warunkach 
agrarnych zaczęto się zastanawiać, w jaki to sposób zapewnić 
szybki postęp we wzroście produkcji rolnej. W tym też celu, na 
ziemiach pozostających w dyspozycji państwa, utworzono orga-
nizacyjną formę pod nazwą Państwowe Nieruchomości Ziem-
skie, a z czasem Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Zaś 
w rolnictwie indywidualnym zaczęto organizować Rolnicze 
Spółdzielnie Produkcyjne (RSP).

Rosnący ucisk wsi

I wówczas nastąpiło to, co nie powinno. Mianowicie, owe 
spółdzielnie organizowano na siłę - najczęściej wbrew woli 
rolników - na modłę radzieckich kołchozów (choć system ten 
od początku daleki był od doskonałości). Zatem bardzo prędko 
ujawniła się zdecydowanie negatywna postawa naszych chło-
pów wobec tej praktyki. Była ona tym bardziej uzasadniona, że 
niemal dopiero co wielu z nich tę upragnioną ziemię w wyni-
ku reformy otrzymało, a już władza szykowała na nią zamach. 
Chłopską niechęć wzmagało to, że wielu nadgorliwych dzia-
łaczy w trakcie tej akcji rażąco przekraczało normy prawne. 
Stosowano, bowiem rożne naciski wobec chłopów i łamano 
opór niechętnych. Zdarzały się też aresztowania i kary wię-
zienia dla szczególnie opornych. Jedną z łagodniejszych form 
były wielogodzinne zebrania wiejskie, podczas których przed-
stawiciele władzy usilnie przekonywali niechętnych. Mimo to 
„uspółdzielnianie”, choć z oporami, było konsekwentnie reali-
zowane. Wynikiem tego w latach 1948-1955 zdołano zorgani-
zować ponad 10 tys. RSP oraz ok. 5.200 PGR. Należy zazna-
czyć, że spółdzielnie owe, jak i PGR-y, wymagały niezbędnego 
doinwestowania, którego państwo nie było w stanie zapewnić. 
Brakowało budynków, sprzętu rolniczego, materiału siewnego, 
hodowlanego, itp. Siłą rzeczy jednostki te musiały być słabe 
ekonomicznie, a ich produkcja towarowa znikoma. Z drugiej 
zaś strony, kraj potrzebował coraz więcej produktów żywno-
ściowych. W tej sytuacji sięgnięto do metody obowiązkowych 
dostaw płodów rolnych (dotyczyło to zboża, mięsa, ziemnia-
ków, mleka), którą wprowadzono w roku 1951. Producenci 
otrzymywali w zamian zaniżone kwoty ustalane przez pań-
stwo. Była to gospodarka pozbawiona realnych podstaw eko-
nomicznych. Z czasem egzekwowanie obowiązkowych dostaw 
zostało zaostrzone, ponieważ coraz bardziej zwiększały się po-
trzeby żywnościowe kraju. Należy zaznaczyć, że restrykcje dla 
rolników nie wywiązujących się z dostaw były srogie. Karano 
ich nawet więzieniem, zwłaszcza tych bogatszych, zwanych 
„kułakami”. Ogólnie okres ten charakteryzował się wielkim 
uciskiem chłopów w imię „wyższych celów”.
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Okres II - problemy z żywnością 

W polityce rolnej charakteryzuje się on jako całkowicie od-
mienny od poprzedniego. Zasadnicze znaczenie dla ówcze-
snej polityki rolnej miały uchwały VIII Plenum KC PZPR  
(październik 1956 r.), które poddały krytyce, m.in. dotychczaso-
wą, siłową praktykę w tej dziedzinie. Zasady nowej polityki rol-
nej zostały sprecyzowane - już w sposób kompleksowy - w „Wy-
tycznych KC PZPR i NK ZSL w sprawie nowej polityki rolnej” 
(9 styczeń 1957 r.). Główne założenia tej polityki obejmowały 
następujące zadania: znaczny wzrost zaopatrzenia w prze-
mysłowe środki do produkcji rolnej (nawozy, narzędzia i ma-
szyny rolnicze, materiały budowlane i in.); lepsze warunki do 
poprawy dochodowości w gospodarstwach rolnych (głównie 
dzięki zmniejszeniu obciążeń z tytułu obowiązkowych dostaw) 
oraz wdrażanie nowoczesnych metod produkcji. Podstawową 
zmianą w tej nowej polityce była decyzja odejścia od prakty-
ki przymusowego nakłaniania chłopów do wstępowania do 
spółdzielni produkcyjnych. 

Dotychczasowa praktyka została wręcz potępiona, jako nie-
zgodna z jakąkolwiek praworządnością. Dało to, m.in. taki sku-
tek, że szereg spółdzielni utworzonych na wspomnianych wcze-
śniej metodach zostało… rozwiązanych. Ostatecznie na początku 
lat 60-tych pozostało ich już tylko ok. 18%, ale za to najbardziej 
ekonomicznie umocnionych. Było to dużym sukcesem politycz-
no-ideologicznym okresu „gomułkowskiego”, tym bardziej, że 
w konsekwencji wprowadzono zasadę dobrowolności w organi-
zowaniu nowych spółdzielni. 

Decyzje owe, aczkolwiek nader słuszne, nie rozwiązały jed-
nak wciąż podstawowego problemu kraju - niedostatku produkcji 
żywności. Próbując poprawić sytuację znacznie podwyższono 
ceny płodów rolnych uzyskiwanych z obowiązkowych dostaw. 
Niestety, nadal istniała potrzeba szybkiego przyrostu żywno-
ści. Konieczne stało się, więc znalezienie bardziej oryginalnego 
i skutecznego sposobu na jej produkcję. Tym sposobem stały się 
kółka rolnicze. Miały one w Polsce, w przeszłości wieloletnią 
tradycję i postanowiono je reaktywować. Pierwsze kółka po-
wstały w Wielkopolsce już w latach 1862-1866. Dodajmy, że 
na terenie Małopolski kółka, tzw. „włościańskie” notowano już 
w roku 1826.

Kółka pomogły 

Po drugiej wojnie światowej działalność oświatowo-rolniczą, 
podobną do dawnych kółek, prowadził „Związek Samopomocy 
Chłopskiej”. Dopiero w styczniu 1957 r. wspomnianą wspólną 
uchwałą KC PZPR i NK ZSL w sprawie polityki rolnej, powoła-
ne zostały do życia kółka rolnicze. Ich celem było podnoszenie 
kultury rolnej oraz intensyfikacja produkcji. Chodziło także 
o dobrowolne wdrażanie rolników do zespołowych form go-
spodarowania. Aby móc je doinwestować, a głównie zaopatrzyć 
w maszyny, utworzono w 1959 r. Fundusz Rozwoju Rolnictwa 
(FRR). Kwoty, które gromadził ów fundusz, pochodziły z różni-
cy cen jakie rolnicy otrzymywali za produkty z obowiązkowych 
dostaw, a cenami obowiązującymi na rynku. Wielkość środków 
uzyskiwanych z funduszu była z biegiem lat coraz większa. 
W latach 1959-1970 kółka rolnicze otrzymywały 88% ogólnej 
kwoty (głównie na zakup traktorów, maszyn i innych narzędzi 

rolniczych) do zespołowego użytkowania. Pozostałe 12% środ-
ków odprowadzano na rzecz rozwoju przemysłu maszyn i narzę-
dzi rolniczych. Dzięki temu wieś, jak nigdy dotąd, została „uma-
szynowiona”.Z końcem roku 1970 w kółkach znalazło się już 
ok. 22 tys. ciągników, ok. 2,3 tys. kombajnów zbożowych, ok. 
45 tys. agregatów omłotowych i wiele innych rodzajów sprzętu. 
Wartość majątku trwałego, który z końcem roku 1969 znalazł 
się w użytkowaniu kółek, wynosiła ok. 27 mld zł. Można zatem 
stwierdzić, że wieś uzyskała trwałe ekonomiczne warunki do 
rekonstrukcji rolnictwa w oparciu o wdrażany postęp tech-
niczny. 

Najbardziej dynamiczny rozwój kółek rolniczych nastąpił w la-
tach 1958-1970. Na koniec roku 1969 ich liczba osiągnęła ponad 
35 tys., czyli usługami objętych zostało ponad 90% wszystkich 
wsi sołeckich. Jednocześnie razem z kółkami rozwinęła się (utwo-
rzona w ich ramach) forma kobiecej organizacji, czyli Koła Go-
spodyń Wiejskich (KGW). Wprawdzie organizacja ta, podobnie 
jak kółka, działała także i w przeszłości, zwłaszcza przed I wojną 
światową, lecz nigdy na tak znaczną skalę. Liczba Kół Gospodyń 
Wiejskich na ogół pokrywała się z ilością kółek rolniczych. Szcze-
gólnie ważną rolę KGW odgrywały w organizacji życia społecz-
nego i kulturalnego wsi. Prowadziły pracę oświatową w zakresie 
gospodarstwa domowego, czyli szkolenia i wykłady dotyczące 
racjonalnego chowu zwierząt domowych, kursy gotowania i szy-
cia, organizowały konkursy ogrodów przydomowych, zakładały 
dziecińce, sezonowe żłobki itp. 

7000 fachowców

Kółka rolnicze, jako organizacja samorządowa, otrzymały 
szereg uprawnień, które wcześniej były domeną jednostek pań-
stwowych, np. prowadzenie gospodarki nasiennej, organizację 
doradztwa zawodowego, upowszechnianie oświaty i kultury 
rolnej, itp. W ramach reaktywacji różnych organizacji samorzą-
du wiejskiego, ponownie uruchomiono (zlikwidowane w pierw-
szym okresie) spółdzielnie mleczarskie, ogrodniczo-pszczelar-
skie i inne. Przywrócono też do życia trzynaście istniejących 
wcześniej związków i zrzeszeń branżowych zatrudniających 
rocznie ok. 1600-1700 fachowców doradztwa rolniczego. Siedem 
związków zajmowało się produkcją roślinną (rośliny oleiste, bu-
raki cukrowe, rośliny włókniste, wiklina, chmiel, zioła i tytoń), 
a sześć produkcją zwierzęcą (konie, trzoda chlewna, owce, drób, 
pszczoły i zwierzęta futerkowe). Ponadto uruchomiony został 
kompleksowy system doradztwa dla rolników indywidualnych. 
W tym celu, w każdej gminie zatrudniono fachowca agronoma, 
a z czasem i zootechnika oraz weterynarza do obsługi fachowej 
wszystkich rolników. Dużym ułatwieniem socjalno-bytowym 
dla tych fachowców, było zbudowanie dla nich, tzw. agronomó-
wek w siedzibach gmin. W sumie liczba fachowców skierowa-
nych do obsługi rolnictwa w omawianym czasie wynosiła ok. 
7 tys. osób. n

Od Redakcji: Ciąg dalszy artykułu w grudniowym numerze WM.
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SPACERKIEM PO MAZOWSZU

Joanna Staniszewska
Oddział Ostrołęka

Szelków to wieś gminna leżąca przy drodze nr 61 pro-
wadzącej z Warszawy do Ostrołęki, a dokładniej mię-
dzy Pułtuskiem a Różanem. Z pozoru wieś jakich wiele 

w kraju, ale - jak każda - mająca przecież swoją indywidualną 
historię. Z pewnością zasługuje na to, aby ją poznać. 

Początki osadnictwa na terenie gminy Szelków sięgają czasów 
bardzo odległych, co potwierdzają liczne stanowiska archeolo-
giczne, m.in. niezwykle cenne odkrycia w Magnuszewie Małym 
- bogato wyposażone groby, osada i cmentarzysko w Przeradowie 
oraz wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy i cmentarzysko 
szkieletowe w miejscowości Osiedle Bazar koło Makowa Mazo-
wieckiego. Istnieją tu ślady osadnictwa ze starszej epoki kamie-
nia (Mezolitu), młodszej epoki kamienia (Neolitu) i epoki brązu. 
Tutejszych terenów sięgnęły również wpływy rzymskie. Osad-
nictwo rozwijało się także w okresie wczesnego średniowiecza 
(X-XII/XIII w.).

„Służyć stołowi biskupiemu”…

Jednak pierwsze wiadomości o Szelkowie znajdujemy w doku-
mencie wystawionym przez kancelarię księcia mazowieckiego 
Bolesława (syna Konrada Mazowieckiego) z roku 1247. Wtedy 
to książę, w obecności kanonika płockiego Mikołaja, potwierdził 
darowiznę folwarku Szelków wraz z przyległymi do niego wio-
skami, lasami i łąkami dla kościoła płockiego.

W dokumencie zamieszczonym w „Kodeksie Mazowieckim” 
stwierdzono, że Szelków należał do dóbr stołu biskupiego; tekst 
ten brzmiał następująco: „W imię Pana naszego Jezusa Chry-
stusa. Amen. Skoro obecność Księcia uprawiać może wszelkie 
prawne nieważności, my Bolesław z łaski Bożej książe mazo-
wiecki wiadomo czynimy wszystkim to pismo odczytującym, że 
Mikołaj - syn Vidona vel Gwidona, męża znakomitego, kano-
nik płocki stanąwszy przed nami wraz z matką swoją wdową 
potwierdził przed nami swą hojność, że Kościołowi Płockiemu 
podarował folwark, który pospolicie Szelkowem zowią, prze-
znaczając go do stołu biskupiego z należącymi doń wioskami, 
lasami, łąkami, pastwiskami i innymi przynależnościami. Aby 
więc temu pobożnemu rozporządzeniu nie zarzucono nieważ-
ności, my darowiznę tę zatwierdzamy i uznajemy za akt speł-
niony z rozmysłem i swobodą. Działo się w Płocku, Roku Pań-
skiego 1247”. 

Jak widać z tego dokumentu Mikołaj, syn Vidona, był właści-
cielem Szelkowa i okolicznych wiosek. W okolicy Szelkowa była 
wielka, jak na owe czasy, kultura agronomiczna. Gospodarz wsi 
podzielił swoją ziemie stosownie do przeznaczenia na łąki i pa-
stwiska, lasy oraz ziemię uprawną. Dobra te „dotychczas karmiły 
komesa znakomitego i jego podwładnych, a teraz miały „służyć 
stołowi biskupiemu”.

Zabytków pozostało niewiele

Ponad 150 lat później 5 lutego 1402 roku powstała w Szel-
kowie samodzielna parafia pod wezwaniem św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza. Szelków wchodzący w skład ziemi 
różańskiej, był częścią Księstwa Mazowieckiego, które aż do 
1526 roku pozostawało niezależnym państwem od Królestwa 
Polskiego. Dopiero Król Zygmunt I Stary wcielił mazowieckie 
ziemie do Korony.

A jeszcze później, jak podaje Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, pisano iż „Szelków, leży 
przy szosie Warszawsko-Kowieńskiej, o 72 wiorsty od Warszawy 
(wiorsta - dawna rosyjska miara długości = 1066,78m).Posiada 
kościół parafialny murowany, stację pocztową.” W roku 1827 
było tu 16 domów, 123 mieszkańców. 

Przez następne lata przez gminę Szelków przetoczyły się woj-
ny, najazdy. Wieś przeżywała swoje wzloty i upadki. Dość po-
wiedzieć, że przed drugą wojną światową liczyła ona 200 osób 
pochodzenia polskiego, 25 rodzin żydowskich i 1 rodzinę cy-
gańską. We wsi były 2 restauracje, kawiarnia (prowadzone przez 
Żydów), 2 piekarnie - jedna polska, druga żydowska, 4 sklepy 
polskie i 1 żydowski a w nim olejarnia, dalej był młyn, cegielnia 
i rzeźnia żydowska. Były także 2 świetlice - pierwsza wybudo-
wana w latach 1937 -38 za wójta Chrzanowskiego z Chrzanowa, 
druga dla parafii podarował dziedzic Wierniewicz (obecna „orga-
nistówka”).

Zabytków w Szelkowie pozostało niewiele. Kościół parafialny 
pod koniec wojny został wysadzony. Z wojny ocalały budyn-
ki dawnej gminy, szkoły, areszt śledczy (dziś to budynek te-
lekomunikacji) oraz budynki dawnej poczty i stajni dla koni, 
gdzie przeprzęgano zaprzęgi kurierów. Wszystkie te zabytki 
powstały za czasów cara Mikołaja - dziś znajdują się w prywat-
nych rękach.

A jaka jest teraźniejszość? 

W samym Szelkowie i gminie nie rozwinął się przemysł i nadal 
jest to teren rolniczy, mający za to znakomite walory turystycz-
ne. Docenili ten fakt mieszkańcy Warszawy mający tu swoje licz-
ne dacze nad Orzycem i Narwią. Można tu więc pełnymi garścia-
mi czerpać to, co daje miejscowa przyroda: organizować spływy 
rzekami, zbierać grzyby w lasach i chłonąć czyste powietrze. 

A na koniec przytoczmy legendę wyjaśniającą skąd wywodzi 
się nazwa Szelków. Otóż dawno, dawno temu, w pewnej wiosce 
nad pewną rzeczką Orzyc, niedaleko skrzyżowania głównej tra-
sy przelotowej Warszawa-Ostrołęka, znajdował się niewielki fol-
wark, a w nim zakład rzemieślniczy. Produkowano w nim uprząż 
dla koni, były to tak zwane szelki. Miejscowość ta coraz bardziej 
rozwijała produkcję. Ludzie zaczęli przybywać z różnych stron 
Mazowsza, by kupować uprząż dla koni. Nie wiedzieli jednak jak 
nazywa się miejscowość, w której ją produkują i nazwano ją Szel-
ki. Dzięki zakładowi rzemieślniczemu teraźniejszy Szelków swą 
pierwszą nazwę wziął od szelek produkowanych dla koni. Pierw-

Poznajmy gminę Szelków
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sza nazwa to prawdopodobnie Szelki, a dopiero potem Szelków 
i aktualnie Stary Szelków i Nowy Szelków. Inna legenda głosi, że 
przez tę miejscowość przejeżdżał „wielki pan” i na skrzyżowaniu 
zgubił szelki. Stąd podobno wywodzi się nazwa Szelków. n

Źródła: 
1. www.szelkow.emiasta.pl
2. Materiały z zasobów Biblioteki Gminnej w Szelkowie

Kamil Linka
Oddział Ostrołęka

Szop pracz, czyli szop amerykański (Procyon lotor), to ga-
tunek średnich rozmiarów ssaka z rodziny szopowatych. 
W stanie dzikim zwierzęta te występują na terenie całej 

Ameryki Północnej, a najliczniej zamieszkują górzyste i leśne 
okolice. Ich cechami są krępy, beczkowaty tułów, krótki spicza-
sty pyszczek oraz małe, stojące uszy. U dorosłego szopa tułów ma  
65-74 cm, a ogon około 25 cm długości. Masa ciała wynosi 3,5-9 kg. 

Umaszczenie szopa żyjącego w stanie dzikim jest szare, z domiesz-
ką barwy brunatno-czarnej na grzbiecie oraz jaśniejszym brzuchem. 
Charakterystyczne są czarne pierścienie na puszystym ogonie. 

W hodowli szopów przeznaczonych na futra, która została roz-
poczęta w Ameryce Północnej w latach dwudziestych XX wieku, 
prowadzona jest selekcja w kierunku ściemnienia futerek oraz 
powiększania wymiarów zwierząt. W Polsce pierwsze próby ho-
dowlane szopów miały miejsce przed I wojną światową w pod-
warszawskich fermach zwierząt futerkowych i dawały bardzo 
pomyślne wyniki. Obecnie hodowla tych zwierząt ogranicza się 
wyłącznie do ogrodów zoologicznych. 

Klatka dla szopa

Szop jest zwierzęciem, które wykazuje bardzo dobrą odporność 
na różne choroby i ma łagodny charakter. Najlepiej jest go hodo-
wać w klatkach o wymiarach 100x200 cm i wysokości 180 cm, 
zbudowanych z drewna lub będących metalowym szkieletem ob-
ciągniętym siatką. Klatki powinny być ustawione na wysokości 
25-30 cm nad ziemią. Ich ściany muszą być pionowe, gdyż szop 
jest zwierzęciem nadrzewnym i musi mieć możliwość wspinania 
się. W odpowiednio urządzonej klatce powinno znajdować się su-
che drzewo, wanienka do kąpieli zwierząt i płukania przez nie 
pokarmu. W klatkach samic należy dostawić z zewnątrz domek 
z kotnikiem. Wszystkie klatki należy zaopatrzyć w 30 centyme-
trowe półki, które umieszcza się na wysokości około 150 cm, sta-
nowią one ulubione miejsce przebywania szopów.

Rozród

Samice szopa pracza osiągają dojrzałość płciową po pierwszym 
roku życia. Zwierzęta w wieku 10-12 lat nie są już zdolne do roz-

rodu wskutek starości. Pary, bądź samiec z dwoma samicami, łą-
czą się ze sobą na początku października i pozostają razem, aż 
do marca lub kwietnia. Ciąża szopów trwa około 62 dni. Liczba 
młodych w miocie wynosi od 1 do 7. Po dwóch tygodniach ich cia-
ło zaczyna pokrywać futro. Mając 5 tygodni młode szopy opusz-
czają gniazdo. Kiedy osiągną wiek 8 tygodni należy je dokarmiać 
kleikiem owsianym na mleku. 

Czym i jak karmić?

Szop pracz należy do zwierząt wszystkożernych i ma małe wy-
magania pokarmowe. Jeśli hodowca posiada niewielką ilość tych 
zwierząt, żywienie powinno opierać się na produktach zbożowych 
(śruta owsiana, jęczmień, kukurydza), ziemniakach, warzywach 
oraz innych odpadkach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
Karmę podaje się w postaci rzadkiej papki, raz dziennie, o zmierz-
chu. Potrzebne są do tego odpowiednie karmidła, które zminima-
lizują straty pokarmu. Jego ilość powinna być taka, aby zwierzęta 
zjadły go w ciągu godziny - resztki powinny być natychmiast usu-
nięte z klatki. Młode szopy oraz ciężarne samice należy karmić 
dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Szopy w swoich klatkach 
powinny mieć zapewnioną w lecie świeżą wodę pitną, zaś zimą 
podawaną świeżą wodę lub śnieg. W czasie zimy zwierząt nie po-
winno się przekarmiać. 

Ciekawostki

Futro szopów wykorzystywane jest jako materiał odzieżowy, 
zwłaszcza do wyrobu futrzanych płaszczy i czapek z charaktery-
stycznym ogonem. Szopy, oprócz wspaniałych futer, dostarcza-
ją także smacznego mięsa oraz bardzo cennego tłuszczu. Mięso 
najlepiej przyrządzić pod postacią pieczeni, ale można je również 
wędzić i peklować. Zaś grillowane jest tradycyjną potrawą amery-
kańskich farmerów. Tłuszcz samców ma bardzo przykry zapach, 
dlatego nie nadaje się do spożycia i może być używany wyłącznie 
do celów technicznych. n

Źródła:
1. www.hodowle.eu
2. www.drapiezniki.pl
3. www.wikipedia.pl

Szop pracz
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Jadwiga Stasiak
Oddział Płock

Koła Gospodyń Wiejskich to na wsi najbardziej popu-
larna forma samoorganizacji. Nie każdy wie, że po-
wstawały i nadal powstają od ponad 150 lat. Szcze-

gólnie ostatnie lata przyniosły ich prawdziwy renesans - po 
stagnacji, czy wręcz ich upadku w latach 90., na polskiej wsi 
nastąpiła fala reaktywacji, która trwa do dzisiaj. 

Pierwsze KGW podejmowały działania na rzecz edukacji miesz-
kańców wsi i modernizowania wiejskiej infrastruktury. W trakcie 
cyklów kursów uczestniczki mogły nauczyć się robić przetwory 
owocowo-warzywne lub polepszyć swoje umiejętności krawiec-
kie. Propagowano także zasady racjonalnego zarządzania gospo-
darstwem domowym. Wysoki standard kursów oraz wymianę 
doświadczeń i informacji między kołami zapewniały specjalnie 
przeszkolone instruktorki. Od lat 50. Koła zaczęły pełnić nową 
funkcję. Wobec ciągłego niedoboru w najróżniejszych sferach 
życia, zapewniały mieszkańcom wsi dostęp do brakujących dóbr 
i usług: organizowały „dziecińce” i wakacje dla dzieci na czas 
prac polowych, propagowały zdrowie i higienę. Kontynuowały też 
kursy gotowania i przetwórstwa, które coraz częściej łączono były 
z pokazami i wypożyczaniem sprzętu kulinarnego oraz AGD. 

Nowym wątkiem było wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej. Pro-
mowano rękodzieło ludowe i estetykę, np. organizując gminne konkury 
na „najpiękniejszy ogródek kwiatowy” czy przy okazji coraz popular-
niejszych jarmarków i festynów - występy zespołów ludowych. Często 
organizowane wycieczki cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Ideą kół z początku XX wieku…

…była przede wszystkim modernizacja wsi oraz emancypacja 
jej mieszkańców. Propagowanie i rozwijanie folkloru stało się już 
stosunkowo wąskim aspektem działań. Jednym z najważniejszych 
zadań Koła był grupowy zakup i rozprowadzanie wśród członkiń 
drobiu, pasz i kwiatów, które nie były dostępne w sprzedaży de-
talicznej. Organizowano słynne na całą gminę bale sylwestrowe 

„Lata nie mają znaczenia
Muzyka w sercach im gra
W kole gospodyń kochani
Każda swą przystań ma”. 

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet 
Gminy Szczawin Kościelny

Koła Gospodyń Wiejskich - nie tylko od kuchni

i święta - Dzień Matki, Dzień Dziecka i obowiązkowo Dzień Ko-
biet. Dzięki temu wieś żyła, działo się coś, co przyciągało i inte-
growało ludzi, odrywało ich od codziennych obowiązków.

Stan wojenny, związana z nim niepewność i kryzys, poważnie 
zakłóciły aktywność Kół. Najtrudniejszym jednak okresem okazał 
się przełom lat 1989-1990. W wyniku transformacji politycznej zli-
kwidowano Kółka Rolnicze, ten sam los spotkał też wiele Kół Go-
spodyń Wiejskich. Nastąpił niemal całkowity zastój w działaniach. 

- To był taki moment, kiedy w ogóle nie wiedziałyśmy, co nas 
czeka, czułyśmy, że dotychczasowa forma działania zdezaktuali-
zowała się, że trzeba będzie się przeorganizować - opowiada jedna 
z członkiń byłego KGW Szczawinek, Jolanta Smolak, (obecnie 
mieszkająca w Szczawinie Kościelnym - wiceprzewodnicząca 
Stowarzyszenia i radna drugiej kadencji).
- Czas płynął, a ja niejednokrotnie słyszałam od miejscowych ko-
biet, iż warto byłoby mieć własną organizację działającą na rzecz 
kobiet, ponieważ w okolicznych gminach działały już sformalizo-
wane KGW, jako stowarzyszenia. Zauważalny wzrost sformalizo-
wanych KGW po 2004 roku, należy powiązać z wejściem Polski 
do Unii Europejskiej i pojawiającymi się funduszami unijnymi, 
do otrzymania których niezbędna była osobowość prawna koła 
(funkcjonującego jako stowarzyszenie). Widząc potrzebę takiego 
działania, zaproponowałam powołanie organizacji kobiecej, któ-
rą zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowa-Wyroby na Kiermaszu wielkanocnym

Warszaty rękodzieła „Serce dla mamy”



21Wieś Mazowiecka, listopad 2016

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

rzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny w 2011 r., skupiające 
aktywne kobiety upadłych KGW z terenu całej gminy. 

Stawiają na integrację i tradycję

Obecnie przewodniczącą jest Ewa Chodorowska. Cele stowarzy-
szenia są bardzo ambitne i wypełniane z dużym zaangażowaniem. 
Po kilku trudnych latach praca znów nabrała rozpędu, przybyły nowe 
członkinie, a wraz z nimi moc świeżych pomysłów i energii, dzięki 
czemu działalność powtórnie rozkwitła. Zajęcia kobiet w kuchni sta-
ły się już marginesem, gdyż realizowanych jest wiele innych, cieka-
wych przedsięwzięć wynikających z potrzeby środowiska, takich jak: 
Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, 
Wigilia, zajęcia z tańcem i śpiewem, kiermasze świąteczne, dożynki.

- Dzisiejsze kobiety z KGW stawiają przede wszystkim na inte-

grację i podtrzymywanie dawnych wiejskich tradycji. W XXI wie-
ku nowoczesna gospodyni, to nie ta sama osoba, co z lat powojen-
nych. Panie skupione w KGW nie mają już takich problemów jak 
w pierwszych latach działalności. Starsze angażują się w Klubie 
Seniora. Tworzą zespoły śpiewacze i grupy rękodzieła ludowego. 
Organizują wycieczki rowerowe po okolicy, łączone z wypoczyn-
kiem oraz spotkania z dietetykiem. Nauka pasywności i obsługi 
komputera oraz wieczory literackie, to nieodłączna działalność 
naszego Stowarzyszenia - podkreśla wiceprzewodnicząca.

Od kilku lat gospodynie czynnie uczestniczą w życiu kultu-
ralnym wsi, w tym w wycieczkach krajoznawczych. Co roku, 
co wpisane już jest w tradycję KGW, biorą udział w dożynkach 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, przygotowując z tej 
okazji wieniec. W tym roku kobiety z Klubu Seniora, będące jed-
nocześnie członkiniami Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin 
Kościelny, zdobyły II nagrodę za wieniec dożynkowy na dożyn-
kach Wojewódzkich w Otwocku i otrzymały z rąk Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego dyplom i puchar.

Nowa cecha - otwartość 

Koła gospodyń wiejskich mogą pochwalić się dość dużym kapi-
tałem społecznym, mierzonym, z jednej strony - skalą współpracy 

z innymi instytucjami, a z drugiej - wsparciem otoczenia. Niemalże 
80% kół współpracuje z urzędami gmin, ponad połowa z ochotni-
czymi strażami pożarnymi, a wiele również z innymi lokalnymi in-
stytucjami, włączając w to gminne ośrodki kultury, parafie, ODR, 
LGD, szkoły i biblioteki. Główne obszary aktywności KGW to: rę-
kodzieło i sztuki plastyczne, kultura ludowa, festyny, warsztaty edu-
kacyjne oraz udział w różnych konkursach. Ponadto członkinie kół 
upatrują w swojej działalności misję dowartościowania kultury wiej-
skiej i folkloru - pokazania jej atrakcyjności młodemu pokoleniu lub 
mieszkańcom miast. Sprzyjają temu jej reinterpretacje lub nadawanie 
bardziej współczesnych form. W tej chwili nie jest problemem, żeby 
ktoś założył strój ludowy. Nikt się też nie wstydzi, że jest ze wsi. 

Należy podkreślić, iż nie ma jednego sztywnego wzorca działal-
ności Koła Gospodyń Wiejskich czy Stowarzyszenia. Każde Koło 
samo definiuje czym się zajmuje, a rodzajów działalności jest tak 
wiele, że nie sposób wszystkich tu opisać. Jednak, jak wynika 
z prowadzonych rozmów, pewne typy działalności są szczególnie 
popularne, a tym najbardziej powszechnym pozostają kulinaria. 

Szczególnie interesujące, jako przykład połączenia nowoczesno-
ści z tradycją, wydają się działania związane z tworzeniem i pro-
mocją produktów regionalnych. Dla każdego Koła, bez względu na 
rodzaj działania, motywujący jest sukces, np. zdobycie nagrody na 
lokalnym przeglądzie, czy w konkursie organizowanym przez sa-
morządy, z którymi koła starają się budować swoją pozycję na zasa-
dzie wzajemności. Dla władz samorządowych stanowią one ważne 
wsparcie - od uświetnienia lokalnej imprezy, po jej organizację, lub 
reprezentowanie gminy na forum ponad lokalnym. Koła są też „we-
hikułem” do pozyskiwania dotacji z zewnątrz - władze często zdają 
sobie z tego sprawę i pomagają w inicjowaniu ich działalności.

***
Tak więc, współczesne Koła Gospodyń Wiejskich cechuje dość 

duża różnorodność wewnętrznej struktury i brak z góry określonych 
priorytetów i schematów działań. Każde z nich może samodziel-
nie ustalić zarówno cele, jak i zasady funkcjonowania. Mimo, iż na 
pierwszy rzut oka gospodynie w ramach koła zajmują się działalno-
ścią postrzeganą jako tradycyjnie kobieca - gotowaniem, robótkami 
ręcznymi, śpiewem, opieką nad słabszymi, działalnością charytatyw-
ną - to jednak w samym „wyjściu z domu” i stworzeniu strefy auto-
nomicznej jest zawsze element emancypacyjny. Kobiety sprawnie za-
rządzają własnym kapitałem społecznym i nabytymi umiejętnościa-
mi, co pozwala im zaistnieć w życiu publicznym. Przy tym spotkania 
gospodyń stanowią dla kobiet formę aktywnego spędzania wolnego 
czasu, odpoczynku od pracy zawodowej i domowej. 

Koła Gospodyń Wiejskich są tak zajętymi organizacjami, że ich 
członkinie rzadko skupiają się na przyszłości i tworzeniu dalekosięż-
nych, strategicznych planów. Mimo to, zwykle mają wiele pomysłów 
na dalszą działalność i z nadzieją patrzą w przyszłość. Dotychczaso-
wy dorobek, doświadczenie we współpracy z licznymi podmiotami 
prywatnymi, samorządowymi oraz mieszkańcami okolicy uczy ko-
biety, jakie działania mają szansę na powodzenie w nadchodzących 
latach. Koła starają się sprostać wyzwaniom współczesności: stają się 
elastyczne, otwarte, posługują się językiem marketingu i ekonomii 
społecznej. Każdy sukces, czy nagroda nie tylko rozbudzają apetyt 
na kolejne przedsięwzięcie, ale też budują pozycję, która będzie decy-
dować o przyszłości każdego Koła. n

Zdjęcia - archiwum Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin Kościelny

Dożynki Wojewódzkie w Otwocku
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Zgodnie z Ustawą z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo-
żeniu, nawozy to produkty przeznaczone do dostarcza-
nia roślinom składników pokarmowych lub zwiększa-

nia żyzności gleb, albo zwiększania żyzności stawów rybnych. 
Mogą być mineralne, naturalne, organiczne i organiczno-mi-
neralne. Nawozy naturalne to obornik, gnojówka i gnojowica - 
pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepi-
sów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

Są to odchody (z wyjątkiem odchodów pszczół), bez dodatków in-
nych substancji oraz guano przeznaczone do rolniczego wykorzystania. 

Z kolei nawozy organiczne to nawozy wyprodukowane z sub-
stancji organicznej lub z mieszanin substancji organicznych, 
w tym komposty, a także komposty wyprodukowane z wykorzy-
staniem dżdżownic. Zaś nawozy organiczno-mineralne to miesza-
niny nawozów mineralnych i organicznych. 

Od czego zależy żyzność gleby?
Z nawożeniem wiąże się pojęcie żyzności gleby, pod którym ro-

zumie się całość właściwości fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych czyniących glebę zdolną do zaspokajania potrzeb życiowych 
roślin. Żyzność kształtowana jest poprzez czynniki naturalne: skład 
mechaniczny gleby, klimat; działalność człowieka - zabiegi agro-
techniczne: uprawki, nawożenie mineralne i organiczne, zmianowa-
nie itp. Bardzo ważnym elementem żyzności gleby jest próchnica, 
czyli glebowa substancja organiczna, która wpływa na powstawa-
nie struktury gruzełkowatej gleby - próchnica to lepiszcze łączące 
składniki mineralne gleby w gruzełki. Gleby zasobne w próchnicę, 
o gruzełkowatej strukturze, mają większą pojemność wodną (gro-
madzą więcej wody i są mniej podatne na jej odparowanie - bardzo 
ważne podczas suszy), są łatwiejsze w uprawie (stawiają mniejszy 
opór maszynom uprawowym), bardzo aktywne biologicznie i oczy-
wiście są źródłem składników pokarmowych dla roślin.

W glebie następuje ciągły rozkład próchnicy i chcąc temu zapo-
biec należy dostarczać jej substancji organicznej poprzez: stosowanie 
nawozów naturalnych i organicznych, kompostów, słomy, zaorywa-
nie resztek pożniwnych, a także zmianowanie uwzględniające trawy 
i rośliny motylkowate oraz siew poplonów na przyoranie. Nawożenie 
organiczne ma szczególne znaczenie na glebach lekkich, gdzie mine-
ralizacja substancji organicznej przebiega bardzo szybko.

Skład i wartość obornika
W gospodarstwie rolnym powinno stosować się wszystkie wymie-

nione sposoby utrzymania glebowej substancji organicznej na wyso-
kim poziomie. Gospodarstwa utrzymujące zwierzęta średnio uzyskują 
(w zależności o zwierzęcia) następujące ilości obornika (po odliczeniu 
odchodów pozostawionych w polu czy na pastwisku): koń - 8,0 t; krowa 
- 5,5 t (żywienie w oborze i na pastwisku); krowa - 12,0 t (żywienie tyl-
ko w oborze); cielęta - 4,0 t (żywienie w oborze i na pastwisku); cielęta 
- 8,0 t (żywienie tylko w oborze); owce - 0,5 t; trzoda chlewna.

Tabela 1. Skład obornika w zależności od gatunku wg Maćkowiaka, 1997

Składniki Bydło 
ogółem

Trzoda 
ogółem Konie Owce Kury nioski 

(ściółka)
w %% świeżej masy

N 0,47 0,53 0,54 0,76 1,20
P2O5 0,28 0,47 0,29 0,40 0,79
K2O 0,65 0,69 0,95 1,25 0,80
CaO 0,43 0,47 0,45 0,61 0,73
MgO 0,16 0,19 0,16 0,21 0,21

w mg/kg świeżej masy
B 4,47 3,6 3,51 5,81 9,59

Cu 4,55 5,38 3,36 5,14 8,73
Mn 71,34 63,22 70,41 84,22 76,63
Mo 0,34 0,33 0,25 0,34 0,52
Zn 35,36 48,51 25,91 32,37 66,60
Co 0,41 0,37 0,29 0,25 -
Fe 568,08 586,31 385,37 458,18 852,54

Tabela 2. Wielkość produkcji odchodów i zawartość azotu na płytkiej 
ściółce w zależności od gatunku

Gatunek Produkcja 
obornika t/rok

Zawartość azotu 
kg /t

Kury 0,045 14,5
Kaczki 0,084 5,1
Brojlery 0,026 26,7
Gęsi 0,036 24,5
Indyki 0,037 25,4
Gołębie 0,030 23,0
Strusie afrykańskie 1,500 16,0
Daniele 2,100 10,1
Kozy 1,800 9,4
Lisy, jenoty 0,150 1,5
Norki, tchórze 0,600 1,8
Króliki 0,500 5,4

Źródło: Poradnik PROW, Brwinów 2006

Tabela 3. Skład chemiczny gnojówki i gnojowicy wg Maćkowiaka 1997 
w % świeżej masy

Składnik Bydło Trzoda
Gnojówka Gnojowica Gnojówka Gnojowica

N 0,32 0,34 0,28 0,43
P2O5 0,03 0,20 0,04 0,33
K2O 0,8 0,37 0,41 0,23
CaO 0,06 0,21 0,08 0,25
MgO 0,04 0,08 0,03 0,08

Tabela 4. Skład nawozów organicznych wg różnych autorów

Składnik

Nawóz

Słoma
(kg/t)

Kompost
(kg/t)

Motylkowe 
na 

przyoranie
(kg/t)

Poplony 
ścierniskowe 

(kg/t)

Podłoże popie-
czarkowe

(kg/t)

Osady 
ściekowe 

komunalne 
- średnio 

(kg/t)
N 0,5-0,7 0,6-2,0 120-180 40-70 0,18 10,0

P2O5 0,2-0,3 0,3-1,0 30-40 20-60 0,12 7,0
K2O 1,2-2,0 0,3-2,0 90-160 30-90 0,15 0,7
CaO 0,3-0,5 0,2-1,0 - - 0,63 10,0
MgO 0,2 0,1-0,4 - - 0,36 1,4

Autorzy: Maćkowiak 1997; Boratyński 1983; Kalembasa, Wiśniewska 2001

Nawozy naturalne i organiczne - skład i wykorzystanie
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Aby wykorzystać potencjał próchnico-twórczy nawozów natu-
ralnych i organicznych, należy pamiętać o utrzymaniu odczynu 
gleby zbliżonego do obojętnego (pH 6), a jednocześnie aby nie 
łączyć wapnowania z nawożeniem obornikiem, gnojówką czy 
gnojowicą. 

Wpływ nawozów na żyzność gleby jest nieoceniony
Przedstawione dane to średnie wyniki uzyskane dla poszczegól-

nych nawozów. Skład nawozów naturalnych uzależniony jest od 
gatunku i wieku zwierzęcia, rodzaju i ilości ściółki oraz zawar-
tości wody. Z kolei skład nawozów zielonych uzależniony jest m. 
in. od gatunku rośliny wysianej w poplonie, nawożenia poplonu, 
zasobności gleby, terminu siewu i przeorania. 

Nawozy organiczne powinny być stosowane pod rośliny, które 
w znacznym stopniu powodują degradację substancji organicznej 
w glebie (okopowe i kukurydza).

Ich wartość można (w przybliżeniu) przedstawić w pieniądzu. 
Obliczamy: ilość nawozu mnożymy przez średnią zawartość 
i cenę poszczególnych składników (w nawozach mineralnych) 
oraz równoważnik nawozowy, a otrzymamy konkretną wartość 
odpowiadającą kwocie za jaką musielibyśmy kupić odpowiadają-
cą ilość nawozu mineralnego. 

Zgodnie z przepisami zastosowana w okresie roku dawka na-
wozu naturalnego (obornik, gnojówka, gnojowica) nie może za-
wierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha 
użytków rolnych. n

Źródła: 
1. Rola nawożenia organicznego w kształtowaniu żyzności i urodzajności gleby. 
Czesław Maćkowiak. Puławy 1997
2. Poradnik PROW. Centrum Doradztwa Rolniczego. Brwinów 2006
3. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

Krystyna Chmielewska
Oddział Ostrołęka

Nadbużański Park Krajobrazowy leży w środkowo-
-wschodniej części województwa mazowieckiego 
i jest jednym z największych parków krajobrazowych 

w Polsce. Położony równoleżnikowo chroni prawie 120 km rze-
ki Bug oraz 40 km rzeki Narew. Powierzchnia Parku wynosi 
74 136,5 ha, a razem z otuliną 113 671,7 ha. Obszar ten charak-
teryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu. Największym 
jego walorem jest naturalna dolina Bugu z meandrującą rze-
ką, licznymi starorzeczami i wyspami w nurcie oraz piaszczy-
stymi łachami i skarpami.

Oprócz doliny rzecznej w skład parku wchodzą również kom-
pleksy leśne (pozostałości dawnych puszcz), które zajmują około 
36% powierzchni. Dominują bory sosnowe porastające ubogie, 
piaszczyste siedliska. Nadrzeczne tereny są kontrastem wielu 
środowisk - suche i piaszczyste wydmy graniczą z torfowiskami, 
a podmokłe lasy łęgowe z borami sosnowymi. Zachowało się tu 
jeszcze wiele cennych lasów łęgowych. W dolinie Bugu spotyka 
się większe obszary zarośli łozowych z udziałem rzadkiej wierzby 
śniadej. Niewielkie powierzchnie na żyźniejszych glebach zajmu-
ją grądy. Większe obszary parku pokrywają łąki zalewowe.

Urozmaicona rzeźba terenu…
i spowodowane tym niezwykłe zróżnicowanie siedlisk - od ba-

giennych po skrajnie suche - skutkowały powstaniem 161 zbio-
rowisk roślinnych. Spośród rzadkich gatunków roślin na uwagę 
zasługują: wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, lilia złotogłów, 
naparstnica zwyczajna, zimoziół północny, parzydło leśne, mącz-
nica lekarska, sasanka Tekli, gruszyczka okrągłolistna oraz wi-
dłaki: goździsty, jałowcowaty, spłaszczony, cyprysowy i wroniec, 
a także listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, pełnik europej-
ski, salwinia pływająca, rosiczka wąskolistna, storczyki. 

W sumie flora roślin wyższych…

…Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego liczy 1027 gatun-
ków. Stanowi to około 42% flory Polski, a jednocześnie około 
86% flory Polskiego Niżu. We florze Parku występuje: 13 gatun-
ków paproci, 7 gatunków skrzypów, 7 gatunków widłaków, 9 ga-
tunków roślin nagozalążkowych, 789 gatunków roślin dwuliścien-
nych, 202 gatunki roślin jednoliściennych.

Formy życiowe roślin są reprezentowane przez: 51 gatunków 
drzew, 63 gatunki krzewów i krzewinek, 6 gatunków pnączy,  
907 gatunków bylin i roślin jednorocznych.

Wśród roślin wodnych i nadwodnych na uwagę zasługują: grzy-
bienie białe, grążel żółty, okrężnica bagienna i osoka aloesowa-
ta. W zbiorowiskach muraw piaskowych rosną takie gatunki, jak: 
kocanki piaskowe, jastrzębiec polski i gruczołowaty, lepiężnik 
kutnerowaty, jaskier kaszubski, smagliczka drobna, skalnica trój-
palczasta i przetacznik pagórkowy.

Przez teren parku przechodzą granice zasięgów geograficznych 
takich gatunków, jak lepnica litewska, sasanka Tekli, zimoziół 
północny, smagliczka drobna.

Z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin…
…na terenie NPK stwierdzono 6 gatunków (widlicz cyprysowaty, 

starodub łąkowy, wielosił błękitny, czarcikęsik Kluka, cibora żółta, 
turzyca luźnokępkowa). Występują tu gatunki typowe dla innych re-
gionów kraju jak np. lepiężnik kutnerowaty - gatunek nadmorski 
czy parzydło leśne - gatunek typowy dla terenów górskich. 

Jednym z głównych celów Parku jest utrzymanie oraz ochrona róż-
norodności biologicznej, w tym zróżnicowania gatunkowego flory. 
Wielka różnorodność oznacza prawdziwe bogactwo świata roślin.  
Z pewnością Nadbużański Park Krajobrazowy jest pod względem flo-
rystycznym jednym z ciekawszych i cenniejszych obszarów Polski. n

Źródła: 
1. www.parkiotwock.pl
2. www.turystykawschodniegomazowsza.pl

Flora Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
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RADY GOSPODARSKIE

Andrzej Kordalski 
Oddział Poświętne w Płońsku

Grzyby od wieków są cenione za swój wyśmienity i nie-
powtarzalny smak. Świadomość, że mają również licz-
ne właściwości prozdrowotne i bardzo dużą wartość 

odżywczą jest jednak stosunkowo mała. Na ich wartość od-
żywczą wpływa zawartość witamin, składników mineralnych, 
a także białka, którego skład aminokwasowy jest porówny-
walny ze składem mięsa. 

Oprócz składników odżywczych grzyby bogate są w biologicz-
ne związki. 

Od tysięcy lat stanowiły źródło pokarmu. Od wieków były 
także stosowane w lecznictwie. Liczne badania przeprowadzone 
zarówno na zwierzętach, jak i ludziach wykazały, że substancje 
biologicznie aktywne obecne w grzybach (m.in. polisacharydy, 
eritadenina, pektyny) wykazują aktywność przeciwmiażdży-
cową, przeciwwirusową, przeciwnowotworową, przeciwbakte-
ryjną a także posiadają właściwości prebiotyczne.

Naukowcy potwierdzają – grzyby dają zdrowie

Grzyby, podobnie jak inne organizmy, klasyfikujemy według 
określonego systemu. Do klasy podstawczaków zalicza się około 
30 000 gatunków grzybów zarówno mikroskopijnych, jak i kapelu-
szowych. Z tego co najmniej 12 000 gatunków uważa się za jadalne. 

Najczęściej do celów kulinarnych i badawczych wykorzystywa-
ne są pieczarka ogrodowa, twardziak jadalny oraz grzyby z rodza-
ju boczniakowatych. Zawierają one wiele substancji chemicznych 
wpływających na nasze zdrowie. 
Oto przykłady:

Polisacharydem występującym zarówno w organizmach pro-
kariotycznych i eukariotycznych jest β-glukan (Jurczyńska i in. 
2012). Głównymi β-glukanami występującymi w grzybach wyż-
szych jest lentinian oraz pleuran (Augustin i in. 2007). Aktywność 
polisacharydów zależy od takich czynników jak: rozpuszczalność 
w wodzie, wielkość cząstek, szybkość rozgałęzienia oraz jego for-
my (Synytsya i in. 2009).

Lentinian, podobnie jak inne polisacharydy, wykazuje dzia-
łanie przeciwnowotworowe. Znajduję się on w twardziaku 
jadalnym (Kalbarczyk, Radzki 2009). Silne działanie przeciw-
nowotworowe polisacharydu opiera się na pobudzeniu systemu 
odpornościowego (Siwulski in. 2011). Leczenie przedoperacyjnie 
lentinianem wpływa na zahamowanie przerzutów nowotworu 
płuc do 28,4%, natomiast stosowanie go z Interleukiną 2 (IL2) 
powodowało redukcję o 85% (Zhang i in. 2011). Stosowanie len-
tinianu z IL2 przed i po operacji może zapobiegać nowotworom 
i przerzutom po zabiegu operacyjnym (Zhang i in. 2011).

Pleuran powoduje wzrost migracji i granulocytów do źródła 
zapalenia niszcząc drobnoustroje. Największe źródła tego po-
lisacharydu znajdują się w boczniaku ostrygowatym. Pleuran 
wykazuje także właściwości obniżające zawartość cholesterolu 

Mało znane właśc iwośc i  grzybów

we krwi (Augustin i in. 2007) oraz regeneruje nabłonek. Bada-
nia przeprowadzone przez Bobek i in.1995 dowiodły, że obecność 
owocników Boczniaka ostrygowatego w pokarmie szczurów spo-
wodowała redukcję cholesterolu w surowicy do 27% oraz w wą-
trobie do 40%. Ponadto hamuje on proliferację nowotworu jeli-
ta grubego wykorzystując komórki indukcji apoptozy (Synytsya 
i in. 2009). β – glukan poddany chemicznej modyfikacji wykazuje 
silne działanie przeciwwirusowe przeciw opryszczce Simplex 
virus (Synytsya i in. 2009). 

Grzyby z rodzaju Plouretus wykazują również aktywność pre-
biotyczną.

Eritadenina wpływa na obniżenie cholesterolu w osoczu. 
W największym stopniu znajduję się w twardziaku jadalnym. 
Sugeruje się, że przyśpieszone usuwanie cholesterolu następuje 
poprzez stymulowanie pobierania tkanek lub przez zahamowanie 
uwolnienia tkanek, bez oznak tego związku na hamowanie biosyn-
tezy. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że obec-
ność tego związku w ich diecie na poziomie 0,005% spowodowała 
zmniejszenie cholesterolu w surowicy o 25% (Enman 2007). 

Lektyny to białka lub glikoproteiny nieimmunologiczne połą-
czone specyficznie na powierzchni komórek z węglowodanami. 
Mają one istotne znaczenie w systemie obronnym gospodarza 
(Singh i in. 2010). Głównym źródłem lektyn są pieczarki ogrodo-
we oraz borownik szlachetny (Kalbarczyk, Radzki 2009). 

Podczas badań wykazano, iż lektyna hamowała w oku ludz-
kim adhezję komórek nabłonka barwnikowego siatkówki bez 
wyraźnej cytoksyczności. W związku z tym zasługuje ona na 
uwagę jako potencjalny środek leczniczy w profilaktyce i leczeniu 
retinopatii barwnikowej oraz na inne nietypowe procesy gojenia 
się ran. 

***
Grzyby mogą być nie tylko wykorzystywano jako źródło żywno-

ści, ale również znajdują zastosowanie w lecznictwie. Obecnie, ze 
względu na korzystne właściwości zdrowotne, są wykorzystywa-
ne jako suplement diety lub leków. Ich właściwości przeciwmiaż-
dżycowe, przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, przeciwbak-
teryjne zostały potwierdzone przez liczne badania przeprowadzo-
ne na świecie. n

Źródła:
1. Augustin J., Jaworska G., Dandar A., Cejpek K. 2007 Boczniak ostrygowaty 
jako źródło β-D-glukanów. ŻYWNOŚĆ. Nau. Technol. Jak 6, 55, 170–176
2. Dawidowicz L. 2016 Grzyby – żywność dla świadomego konsumenta na przy-
kładzie boczniaka łyżkowatego. Żywność dla świadomego konsumenta; 104-111.
3. Jurczyńska E., Saczko J., Kulbacka J., Kawa-Rygielska J., Błażewicz J. 2012. 
Beta-glukan, jako naturalny antykarcynogen. Pol. Merk. Lek. XXXIII, 196, 5
4. Kalbarczyk J., Radzki W. 2009. Uprawiane grzyby wyższe jako cenny składnik diety 
oraz źródło substancji aktywnych biologicznie. Herba Polonica 55 ;4; 224-232.
5. Siwulski M., Lisiecka J., Sobieralski K., Sas-Golak I., Jasińska A. 2011. Bio-
logia, właściwości żywieniowe oraz uprawa twardziaka jadalnego Lentinula 
edodes (BERK.) SING Post. Nau Roln. 4: 71–82
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RADY GOSPODARSKIE

Andrzej Wójcik 
Oddział Ostrołęka

Prawidłowe żywienie krów mlecznych wymaga poda-
nia im pełnowartościowej, odpowiednio przygotowanej 
i dokładnie wymieszanej paszy. Możemy to osiągnąć 

dzięki wykorzystaniu wozu paszowego, a w nowoczesnych 
oborach o większej obsadzie - stacji paszowej. System oparty 
na dokładnym wymieszaniu pasz objętościowych i treściwych 
z dodatkiem składników mineralno-witaminowych określa się 
jako TMR (ang. total mixed ration). Żywienie tym systemem 
zapewnia stabilność flory bakteryjnej żwacza, co przyczynia 
się do poprawy procesu trawienia u krów. Lepsze wykorzysta-
nie składników w dawce pokarmowej wpływa też na wzrost 
wydajności mlecznej.

Rolnik powinien znać wartość pokarmową zadawanych pasz 
objętościowych, gdyż umożliwia to dokładne zbilansowanie daw-
ki pokarmowej.

Przygotowywanie dawki (TMR)

Najbardziej przydatne do sporządzania TMR są sianokiszonki 
i kiszonki o podwyższonej zawartości suchej masy np. sianoki-
szonki z traw z dodatkiem motylkowatych, kiszonki z kukurydzy, 
prasowanych wysłodków, młóto świeże i kiszone. Nie wskazane 
są zielonki - ze względu na szybkie więdnięcie i szybkie zagrze-
wanie się. Do sporządzania TMR nie nadają się też kiszonki z li-
ści buraków cukrowych, buraki pastewne i mokre wysłodki z po-
wodu dużej zmienności składników pokarmowych i trudnością 
utrzymania ich dobrej jakości przez dłuższy czas. 

TMR powinien zawierać 17-20% włókna surowego w suchej 
masie. Pasze objętościowe (słoma, sianokiszonki, GPS i kiszonki) 
powinny być pocięte na długość 3-4 cm i stanowić około 70-75% 
dawki. Najlepiej jest, gdy zawartość suchej masy wynosi 40-50% 
- po ściśnięciu pasza nie może się w ręce zlepiać lecz rozsypywać, 
a części strukturalne powinny być widoczne. 

Przy zbyt suchym TMR - powyżej 55% suchej masy - możemy 
stosować dodatek wody w ilości 3-4 litry na sztukę, lub dodawać 
pasze o zwiększonej zawartości wody, np. młóto czy melasę.

Zalety systemu 

Przede wszystkim są nimi:
• równomierny przebieg trawienia i większa stabilność pH 
w żwaczu (powtarzalna dawka pokarmowa),
• zapobieganie występowaniu chorób przemiany materii ( ketoza, 
kwasica ),
• pobieranie pasz do woli przez całą dobę, ponieważ pasza treści-
wa jest mieszana z objętościową, zwierzęta mogą jej pobrać wię-
cej bez skutków ubocznych,
• lepsze wykorzystanie pasz jakie ma gospodarstwo, mniejsze na-
kłady pracy.

Wozy paszowe a wzrost wydajności krów

Ten system żywienia sprzyja wzrostowi wydajności mlecznej 
w stadzie o 5-10%, w zależności od wydajności wyjściowej wy-
stępującej przed zakupem wozu paszowego.

Jak stosować TMR?

Chcąc go zastosować, krowy w okresie laktacji dzielimy na  
2-3 grupy technologiczne, dla których układana jest oddzielna 
dawka pokarmowa. Różnica w wydajności pomiędzy grupami 
powinna wynosić co najmniej 10-12 kg mleka. Uzasadnione jest 
wydzielenie pierwiastek w osobnej grupie technologicznej. Przy 
niezróżnicowanej dawce jest ryzyko zatuczenia krów.

W mniejszych stadach (25-40 krów) podstawą żywienia jest 
tzw. TMR bazowy pokrywający zapotrzebowanie pokarmowe 
zwierząt na około 20 kg mleka, natomiast krowom o wyższych 
wydajnościach dosypuje się dodatkowo paszę treściwą pokrywa-
jącą wyższą produkcję mleka np. 35 kg. 

TMR zadawany jest najczęściej dwukrotnie w ciągu doby (rano 
i wieczorem) w proporcjach po 50%. W okresie letnim, z uwagi na 
wyższe temperatury, proporcje te zmieniamy na 30% rano i 70% 
wieczorem.

Wozy paszowe…

…cieszą się coraz większą popularnością wśród rolników z uwa-
gi na możliwość uzyskania wyższych wydajności oraz poprawy 
wskaźników zdrowotności i rozrodu, mimo wzrostu kosztów ob-
sługi. Koszty zakupu szybko się zwracają, gdyż sprzęt ten używa-
ny jest codziennie, w odróżnieniu do innych maszyn rolniczych. 

Zamierzając dokonać zakupu wozu rolnik powinien oce-
nić system chowu i utrzymania bydła we własnym gospodar-
stwie i do niego dopasować parametry i wyposażenie wozu  
(samojezdny czy doczepiany do ciągnika, różna pojemność mie-
szalnika, zespół frezujący, wycinak szczękowy, ładowacz chwy-
takowy, lub wyposażenie w wagę potrzebną do przygotowania 
komponentów dawki). 

Wybierając paszowóz musimy też zwrócić uwagę na szerokość 
korytarzy paszowych w oborze i sposób rozprowadzania paszy, 
gdyż można wybrać wóz z opcją wyrzucania paszy na jedną lub 
równocześnie na obie strony maszyny. Na rynku jest szeroki wy-
bór wozów paszowych oferowanych przez wiele firm. Rolnik, 
przed ostatecznym zakupem, może przetestować sprzęt we wła-
snym gospodarstwie. n

Źródła : 
1. Poradnik Rolniczy - Polskie Mleko, rocznik 2015 i I półrocze 2016 r. 
2. Materiały firm paszowych zamieszczane w Internecie. 
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Edmund Sarnecki 
Oddział Radom

Integrowana produkcja to system gospodarowania, w którym 
w sposób harmonijny wykorzystuje się postęp techniczny 
i biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin. Uwzględ-

nia ona także cele ekologiczne - ochronę otaczającego środowiska, 
krajobrazu i dba o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno producenta, 
jak i konsumenta. Podstawowym elementem systemu jest stosownie 
zasad integrowanej ochrony roślin obowiązujący wszystkich profe-
sjonalnych użytkowników środków ochrony roślin od 1.01.2014 r. 
Natomiast podstawą prawną integrowanej produkcji jest Ustawa 
o ochronie rośli z 8 maja 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 455). 

Większość gatunków owoców sadowniczych producenci mogą 
wytwarzać metodami integrowanej produkcji, jabłka do nich należą. 
Konsumenci poszukują owoców wolnych od pozostałości pestycydów, 
metali ciężkich, itp.). Integrowana produkcja to umożliwia i daje szansę 
wyprodukowania dobrej jakości jabłek zdrowych, smacznych, diete-
tycznych, o dużej zawartości składników mineralnych i organicznych. 
Produkcja jabłek w Polsce kształtuje się w granicach 2,5-3,2 milionów 
ton. Głównie są zbywane jako owoce deserowe, ale wiele trafia do 
przetwórstwa przede wszystkim na koncentraty jabłkowe (około 30% 
produkcji). Sadownicy muszą zwracać również uwagę na plenność, 
łatwość zbytu, przechowywanie, coroczne owocowanie i upodobania 
konsumentów.

Przygotowanie stanowiska
Pole pod sad jabłoniowy musi być właściwie przygotowane. W pierw-

szej kolejności musimy zbadać glebę na zawartość składników pokar-
mowych i kwasowość. Odpowiednim odczynem gleby dla jabłoni jest 
odczyn 6,0-6,7 pH, poziom wody gruntowej dla podkładek karłowych 
- do 100 cm, a dla półkarłowych - do 140 cm. Natomiast najlepsza klasa 
gleby - od I do IV klasy bonitacyjnej.

Sadów jabłoniowych nie należy zakładać w pobliżu zakładów 
przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska. Nie 
można tego robić również na zastoiskach mrozowych i terenach pod-
mokłych. Należy wybierać pod sad siedliska o sprzyjających warun-
kach mikroklimatycznych.

Zakładanie plantacji
Drzewka jabłoni można sadzić wiosną lub jesienią, w zależności 

od warunków pogodowych. Zimą mogą przemarzać. Gęstość sadze-
nia jabłoni to 1000- 3000 szt./ha, w zależności od rodzaju podkładki 
i odmiany, rodzaju gleby oraz posiadanego sprzętu. Najlepsze jest 
pole nie użytkowane sadowniczo. Na rok przed sadzeniem dobrze jest 
zastosować nawozy zielone na przyoranie.

Dobór odmian
Do produkcji integrowanej nadaje się większość odmian jabłek 

polecanych do uprawy w naszych warunkach klimatycznych, biorąc 
pod uwagę wymagania rynku, który poszukuje odmian o trwałych 
i jednocześnie atrakcyjnych owocach - wybarwionych i dobrym sma-
ku.

Dobór odmian jest ważnym elementem IP jabłek, gdyż uwzględ-
nia genetycznie uwarunkowaną podatność odmian na choroby, 

I n teg rowana  p rod ukc j a  j a b ł ek 

szczególnie na parcha i mączniak jabłoni. Najlepiej dokonać go  
w oparciu o najnowszą technologię integrowanej produkcji jabłek. 
Przy wyborze odmian do nasadzeń należy zwrócić uwagę na termin 
zbioru, który może być uzależniony od lokalizacji uprawy. Różnice 
w uzyskaniu dojrzałości zbiorczej owoców pomiędzy stanowiskiem 
ciepłym a zimnym mogą dochodzić od tygodnia do dziesięciu dni, 
co ma szczególne znaczenie przy odmianach wczesnych i późnych. 

Drugim ważnym elementem jest wytrzymałość drzew na mróz. 
Takie kryteria spełniają następujące odmiany: Alwa, Celeste, Dalili, 
Delikates, Elize, Ewereste, Free Redstar, Gala i mutanty, Gloster, 
Gold Milenium, Golden Gem, Idaret i mutanty, Jonagold i mu-
tanty, Ligol, Ligolina, Mutsu, Paulared, Piros, Rajka, Rubinola, 
Szampion i mutanty, Topaz. 

Sadownicy muszą również zwracać uwagę na plenność, łatwość zbytu, 
przechowywanie, coroczne owocowanie i upodobania konsumentów.

Nawożenie i ochrona
Nawozy mineralne i organiczne należy zastosować tylko i wyłącz-

nie na podstawie analizy chemicznej gleby i opracowanych zaleceń 
nawozowych. Wapnowanie najlepiej przeprowadzić na rok przed zało-
żeniem sadu W integrowanej produkcji analiza gleby jest obowiązko-
wa. Dawka nawozów organicznych powinna wynosić do 170 kg/ha.

Chemiczne zwalczanie szkodników należy stosować tylko wtedy, 
gdy ich ilość przekroczy próg szkodliwości (straty większe niż koszt 
zabiegu). Konieczne jest więc systematyczne prowadzenie lustracji 
sadów jabłoniowych pod kątem występowania agrofagów. Jabłka po-
chodzące z sadów, w których stosuje się integrowaną produkcję, są 
kontrolowane na obecność substancji szkodliwych, np. na pozostało-
ści środków ochrony roślin. 

Fauna występująca naturalnie w sadach jabłoniowych odgrywa 
istotną rolę w niszczeniu wielu gatunków szkodników (dobroczynek 
gruszowy - drapieżca przędziorków), dlatego też konieczne jest ograni-
czenie do minimum zabiegów insektycydami oraz akarycydami i sto-
sowanie preparatów selektywnych, dla fauny pożytecznych. Przekro-
czenie dopuszczalnego poziomu pozostałości środków ochrony roślin, 
lub stosowanie niedopuszczonych w integrowanej produkcji, dyskwali-
fikuje producenta owoców. Przy Integrowanej Produkcji nie wolno jest 
stosować także regulatorów wzrostu.

Wykaz środków ochrony roślin do integrowanej produkcji jest co 
roku opracowywany przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, 
a publikowany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych.

Cięcie i formowanie drzew jabłoni
Najlepszą formą drzewa przeznaczonego do sadu jabłoniowego jest 

forma wrzeciona. 
Cięcie zimowe powinno być umiarkowane, aby nie spowodować 

intensywnego wzrost drzew. Korony muszą być dobrze prześwietlo-
ne, aby nie dopuścić do rozwoju patogenów, szczególnie parcha jabło-
ni i mączniaka.

Wskazanie jest cięcie letnie w celu lepszego wybarwienia i lepsze-
go plonowania w roku następnym. 

Integrowana produkcja jabłek jest alternatywą dla produkcji kon-
wencjonalnej, pozwala na uzyskanie plonów wysokiej jakości, przy 
jednoczesnym ograniczeniu stosowania chemicznych środków 
ochrony roślin i racjonalnym nawożeniu. Bardzo duże wymagania 
konsumentów spowodowały, że na rynek trafiają produkty, które mu-
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szą spełniać określone kryteria. Potwierdzeniem ich spełnienia są 
różnego rodzaju certyfikaty i właśnie takim jest certyfikat Integro-
wanej Produkcji Jabłek. n

Izabela Jasińska-Rulska 
Oddział Siedlce

Wśród wielu ciekawych roślin, jakie możemy uprawiać 
w naszych ogrodach, znajdują się również oryginalne 
aktinidie. Rośliny z rodzaju Actinidia występują w kra-

jach Dalekiego Wschodu od Mandżurii po Jawę. Ich owocem jest 
jagoda, podobnie jak pomidor czy agrest, u większości gatunków 
jadalna. Aktinidia jest najczęściej rośliną dwupienną, to znaczy na 
jednych roślinach występują kwiaty męskie, a na innych żeńskie. 

Ten niezwykle interesujący rodzaj obejmuje około 30 gatunków, 
jednak w naszym kraju uprawia się na ogół trzy z nich: aktinidię ostro-
listną (Actinidia arguta), aktinidię pstrolistną (Actinidia kolomikta) 
oraz aktinidię chińską (Actinidia chinensis). Wszystkie rodzą jadalne 
i wartościowe owoce.

Co wybrać? 
Najpopularniejsza jest aktinidia chińska pochodząca z doliny rzeki 

Jangcy w środkowych Chinach. W początkach XX w. sprowadzono 
ją do Nowej Zelandii, gdzie nadano jej nazwę „Kiwi” (ze względu na 
podobieństwo jej owoców do ptaka Kiwi) i zastępując początkową na-
zwę „Chiński agrest”, która zniechęcała klientów. Obecnie uprawiana 
jest na skalę produkcyjną we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Francji oraz 
w Nowej Zelandii, USA, Japonii, Izraelu i Chile. 

Niestety, jej deserowe odmiany są wrażliwe na mrozy i przemarzają 
przy około -10oC. Najodporniejsza odmiana tego gatunku - obupłcio-
wa Jenny - wytrzymuje wprawdzie do -15oC, ale wydaje owoce małe 
i niezbyt smaczne. 

Znacznie wytrzymalszymi gatunkami, które mogą być uprawiane 
w naszym klimacie, są aktinidia ostrolistna, w zależności od odmia-
ny wytrzymująca mrozy od -23oC do -35oC oraz aktinidia pstrolist-
na, znosząca mrozy do -40oC. Obie traktowane są często jako pnącza 
ozdobne, stanowiące świetną osłonę płotów, murów, pergoli i altan. 
Mają smaczne owoce, choć znacznie mniejsze niż aktinidii chińskiej, 
rozmiarem przypominające owoce agrestu czy winorośli. 

W ogrodach działkowych i plantacjach sadowniczych, najwięk-
sze zastosowanie mogą mieć odmiany aktinidii ostrolistnej o sto-
sunkowo dużych, smacznych owocach.

Ważna rzecz - zapylanie 
Jeśli wybierzemy do uprawy odmianę dwupienną, trzeba posadzić 

w pobliżu siebie (najlepiej w odległości 3-5m) roślinę męską i żeń-
ską. Sadząc większą liczbę aktinidii wystarczy posadzić jedną roślinę 
męską na 5-8 roślin żeńskich. Rośliny męskie powinny być rozmiesz-
czone możliwie równomiernie między żeńskimi oraz kwitnąć w po-
dobnym czasie.

Mając miejsce tylko na jedną roślinę, trzeba wybrać odmianę 
obupłciową lub na roślinie żeńskiej zaszczepić pęd męski. Aktinidia 

ostrolistna kwitnie na przełomie V i VI, ma kwiaty małe (średnicy 1-2 
cm), białe. Aktinidia pstrolistna kwitnie 7-14 dni wcześniej niż ostro-
listna, kwiaty ma mniejsze, o delikatnym cytrynowym zapachu.

Kwiaty męskie zebrane są w grona po kilkanaście sztuk, kwiaty żeń-
skie osadzone są pojedynczo lub zebrane po 2-3. W kwiatach żeńskich 
wykształcony jest wyraźny duży słupek, otoczony pręcikami nie za-
wierającymi pyłku. Kwiaty żeńskie są zdolne do zapylenia przez 9-10 
dni. Kwiaty męskie zawierają dobrze wykształcone pylniki, a pyłek 
jest zdolny do zapylenia przez 3-4 dni. Od dobrego zapylenia zależy 
liczba i wielkość owoców. Ważne jest więc, żeby w pobliżu siebie 
zakwitły w tym samym czasie kwiaty męskie i żeńskie. 

Zapylenia dokonują pszczoły i inne owady, a w minimalnym stopniu 
również wiatr. Kwiaty aktinidii są jednak stosunkowo mało atrakcyjne 
dla owadów, dlatego musi być ich dużo, aby nastąpiło dobre zapylenie. 
Gdy nie ma owadów, można dokonać zapylenia ręcznego zrywając 
świeżo rozwinięty kwiat męski i pocierając nim przez 1-2 sekundy 
o kwiat żeński. Jednym kwiatem męskim można zapylić około 5 kwia-
tów żeńskich.

Jakie stanowisko?
Aktinidie, zwłaszcza gatunki i odmiany bardziej wrażliwe, naj-

lepiej rosną w miejscach ciepłych, osłoniętych od wiatru. Należy 
unikać zastoisk mrozowych, bo rośliny są wrażliwe na wiosenne przy-
mrozki. Warto pamiętać, że naturalnym rezerwuarem ciepła są duże 
jeziora lub rzeki. Ściany ogrzewanych domów, również oddając część 
ciepła, zwiększają szansę przezimowania tej wrażliwej rośliny. Naj-
lepsze są stanowiska zachodnie i południowo-zachodnie, zacienione 
przez pierwszą połowę dnia. 

Najbardziej wrażliwe są rośliny przez pierwsze 3-4 lata po posa-
dzeniu. Wtedy pomocne będzie obsypywanie ich podstawy korą czy 
trocinami i staranne zabezpieczenie na zimę. Uprawy w tunelach fo-
liowych nie polecam, gdyż wiosną wcześniej rozpoczynają wegetację, 
co naraża je bardziej na wiosenne przymrozki. 

Aktinidia dobrze rośnie na różnych glebach, choć preferuje gle-
by żyzne, ale lekkie, o miąższości nie mniejszej niż 1-1,5 m. Gleba 
powinna być zdrenowana, wilgotna, ale nie podmokła, o odczynie 
lekko kwaśnym do neutralnego; pH powinno wynosić 5-6,5. Ponie-
waż płytko się korzenią, należy unikać spulchniania gleby. 

Aktinidię powinno się sadzić tak głęboko jak rosły dotychczas, 
w doły zaprawione dobrym kompostem lub rozłożonym obornikiem. 
W czasie uprawy ważne jest silne podlewanie, gdyż aktinidia wyma-
ga dużo wody, zwłaszcza w czasie intensywnego wzrostu lub w czasie 
gorącej pogody.

Wymaga też silnego nawożenia azotowego. Zaczyna się je stoso-
wać od drugiego roku po posadzeniu rozsypując nawóz równomier-
nie u podstawy rośliny, w odległości 20-80 cm od jej pnia. Nawóz 
w dawce 30 g czystego azotu na roślinę, podzielony powinien być 
na trzy dawki podawane w kwietniu, maju i czerwcu. Przez kolejne 
cztery lata zwiększa się dawkę o kolejne 30 g tak, aby w piątym roku 
po posadzeniu i w latach następnych stosować 150 g azotu na dużą 
roślinę. n

Od Redakcji: W następnym numerze napiszemy o cięciu i owocowaniu aktinidii oraz 
przedstawimy najlepsze jej odmiany. 

Akt i n id ia  -  m in i  k iw i  (c z .  1)
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Kazimiera Wołkowska
Oddział Bielice

Rokitnik jest silnie rozgałęzionym krzewem, lub rza-
dziej niskim drzewem, osiągającym wysokość od 1,5 
do 6 m. Rośnie powoli - po 4 latach osiąga wysokość 

około 0,5 m. Ma niewielkie wymagania glebowe, może rosnąć 
na piaszczystych glebach. Jest odporny na mróz, suszę, niezbyt 
silne zasolenie gleby i dobrze znosi zanieczyszczenie powie-
trza. W Polsce dziko rośnie nad Bałtykiem, na wydmach, two-
rząc gęste zarośla. Z uwagi na dość dużą wartość ozdobną jest 
obecnie sadzony jako krzew ozdobny w ogrodach i parkach. 

Rokitnik wymaga stanowisk o pełnym nasłonecznieniu. Jest ro-
śliną dwupienną - męskie kwiaty o żółtozielonej barwie występują 
w pęczkach (od dwóch do pięciu), żółte kwiaty żeńskie występują 
pojedynczo. Wszystkie kwiaty są drobne i zakwitają przed roz-
wojem liści - od marca do maja. Roślina jest wiatropylna. Mło-
de pędy rokitnika są zakończone ostrymi cierniami. Owocami są 
pomarańczowe pestkowce, soczyste, aromatyczne, o charakte-
rystycznym kwaśno-cierpkim smaku. Utrzymują się na roślinie 
przez całą zimę, aż do wiosny. Są niesmaczne, ponieważ zawierają 
mało cukru i wydzielają zapach uważany przez niektórych za nie-
przyjemny, ale po przemarznięciu stają się słodkie. Od niedaw-
na rokitnika wprowadzono go do uprawy jako krzew owocowy. 
Otrzymano już kilka odmian o owocach większych niż u formy 
dzikiej i przyjemniejszym, mniej gorzkim smaku.

Jakie są ich walory? 
Owoce rokitnika zawierają duże ilości witaminy C, bogate są też 

we flawonoidy, kwasy organiczne (głownie maleinowy i szczawio-
wy) oraz wolne aminokwasy, których znaleziono aż 18. W soku 
obecne są 24 pierwiastki chemiczne, m.in.: azot, fosfor, żelazo, 
mangan, bor, wapń i krzem. Owoce cechuje znaczna ilość witamin, 
i tak: witaminy A jest w nich 3 razy więcej niż w marchwi, witami-
ny C – 10 razy więcej niż w pomarańczy, a witaminy E – 4-krotnie 
więcej niż w pestkach słonecznika. Z uwagi na bogate właściwości 
znalazły zastosowanie w kuchni, kosmetyce i medycynie. W ko-
smetyce wchodzą w skład preparatów nawilżających, stosowanych 
przeciw łysieniu i łupieżowi. Wyciągi z owoców wykorzystywane 
są do pielęgnacji skóry uszkodzonej przez promienie słoneczne 
(łagodzą stany zapalne). Używane są także do produkcji środków 
kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry zniszczonej, 
przesuszonej i łuszczącej się. Ze względu na dużą zawartość wita-
miny C, flawonów i flawonoidów są cennym składnikiem prepara-
tów likwidujących przebarwienia skóry oraz wykorzystywane do 
produkcji preparatów do opalania, jako naturalny bloker promieni 
UVA i UVB.

Olej rokitnikowy – samo zdrowie
Na szczególną uwagę zasługuje olej rokitnikowy, zawierający 

bardzo duże ilości flawonoidów (kwercetyny i rutyny), a także 
beta-karotenu. Związki te działają antyoksydacyjnie (chronią ko-

Rok i tn i k  -  ska rb  j es i e n i 

mórki przed zmianami nowotworowymi). Flawonoidy wszech-
stronnie wpływają także na układ krwionośny:
• wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych, 
• zapobiegają utlenianiu się cholesterolu, który w tej postaci zaty-
ka tętnice i ograniczają zakrzepy krwi w naczyniach,
• uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych,
• wiążą metale, które katalizują procesy utleniania,

W medycynie wyciągi olejowe z owoców rokitnika zaleca się 
w chorobach gorączkowych (wywołanych przez wirusy lub bak-
terie), stanach zapalnych układu pokarmowego i chorobie wrzo-
dowej żołądka oraz dwunastnicy. Także w stanach zapalnych 
różnych narządów wewnętrznych, biegunkach, w okresie ciąży 
i karmienia, przy dolegliwościach gośćcowych, niewielkich krwa-
wieniach, zakrzepowym zapaleniu żył, wysokim poziomie chole-
sterolu we krwi, schorzeniach skórnych i wypadaniu włosów. 

Ale to nie wszystko…
Olej z rokitnika w ilościach 1-3 ml, w stężeniu 5%, podawa-

ny jest w iniekcjach domięśniowych jako środek wpływający na 
poprawę samopoczucia i działający regenerująco na organizm 
człowieka. Zewnętrznie wyciągi olejowe z owoców, ze względu 
na duże zawartości karotenów, tokoferoli i kwasów tłuszczowych, 
stosuje się w oparzeniach, odmrożeniach, odleżynach, uszkodze-
niach skóry przez promienie słoneczne i rentgenowskie, trudno 
gojących się ranach, stanach zapalnych skóry, grzybicach, zapale-
niu pochwy i szyjki macicy, nadżerkach oraz do płukania w sta-
nach zapalnych jamy ustnej i gardła. 

Z kolei napary z liści wykorzystuje się pomocniczo w leczeniu 
gośćca, stanów zapalnych przewodu pokarmowego, do przemy-
wania i okładów przy trudno gojących się ranach oraz w schorze-
niach skóry.

Jak skorzystać z tego bogactwa? 
Z uwagi na ogromne pokłady witaminy C zachęcam do sporzą-
dzania przetworów z owoców rokitnika. Doskonale nadaje się 
na dżemy, konfitury, soki i nalewki. Możemy z nich przyrządzać 
koktajle, sałatki, zupy, desery oraz przetwory: Aby wykorzystać 
wyjątkowe właściwości tej rośliny pijmy sok z rokitnika w pro-
porcji 1:4 z wodą lub dowolnym sokiem (np. jabłkowym), a z pew-
nością wzmocni naszą odporność w okresie jesienno-zimowym.
Oto kilka przepisów do wykorzystania: 

Sok z rokitnika na wzmocnienie

Składniki: 1 kg owoców rokitnika, 1 kg cukru.
Wykonanie: Owoce (najlepiej zebrane po pierwszych przymroz-
kach, wtedy są mniej cierpkie), zasypać kilogramem cukru i od-
stawić na 7-8 godzin. Następnie powoli doprowadzić do wrzenia 
i na małym ogniu gotować przez 20-30 minut. Przecedzić sok 
i zlać do butelek. Po pasteryzowaniu odstawić w ciemne miejsce. 
Stosować jako dodatek np. do herbaty w okresie większej zapadal-
ności na grypę i przeziębienia.
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Nalewka z rokitnika 

Składniki: 2 kg owoców, 2,5 l spirytusu (to mocna nalewka, nie-
co słabszą można zrobić z 2 litrów wódki i 0,5 litra spirytusu),  
2 kg cukru, duży 5-litrowy słój z zakrętką.
Wykonanie: Przebrane owoce wsypać do słoika i zasypać cukrem. 
Co jakiś czas wstrząsnąć słoikiem, aby cukier dobrze się rozpuścił. 
Kiedy będzie całkowicie rozpuszczony wlewamy spirytus, miesza-
my i zakręcamy słój. Odstawiamy na około 4-6 miesięcy. Po tym 
czasie odcedzamy owoce, a nalewkę przelewamy do butelek. 

Przecier z rokitnika

Składniki: 1 kg owoców rokitnika, ok. 0,5 kg cukru
Wykonanie: Owoce rokitnika przebrać, umyć, wsypać do pojem-
nika, zmiksować (delikatnie i krótko), przetrzeć przez sito. Moż-
na również wsypać do garnka, rozgotować i przetrzeć przez sito. 
Przecier doprowadzić do wrzenia razem z dodanym do smaku 
cukrem i przelać do słoików. Zamknąć, słoiki przewrócić do góry 

dnem lub pasteryzować. Rokitnik może też być dodatkiem do dże-
mów z gruszek czy jabłek, ma bowiem interesujący kwaskowy 
smak i ananasowy aromat.

Konfitura z rokitnikiem 

Składniki: owoce rokitnika (dowolna ilość), pozbawione pestek 
owoce dzikiej róży (dowolna ilość), jabłka pokrojone w kostkę, 
kawałek startego imbiru, miód.
Wykonanie: Wszystkie owoce wrzucić do garnka, dodać trochę 
wody i gotować na małym ogniu. Czas gotowania zależy od ilości 
składników, ale lepiej gotować trochę krócej, aby owoce zachowa-
ły kształty i teksturę. Na koniec dosłodzić miodem. Rokitnik jest 
bardzo kwaśny, więc miodu wejdzie sporo. Przełożyć do wygoto-
wanych słoiczków i spasteryzować. Konfitura wspaniale smakuje 
z chlebem posmarowanym masłem, a podana z serami dodaje cha-
rakteru pieczonym warzywom. n
Źródło: www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/rokitnik-w-kuchni-
-i-kosmetyce-wlasciwosci-lecznicze-rokitnika

Bożenna Onyszk
Oddział Ostrołęka 

EM – co to jest? EM, czyli Efektywne Mikroor-
ganizmy, to kompozycja mikroorganiczna 
złożona z kultur bakterii kwasu mlekowego, 

bakterii fototroficznych oraz drożdży. Fenomen EM polega na 
„współpracy” szczepów bakteryjnych różniących się sposobem 
odżywiania. Umiejętnie i systematycznie wprowadzane do śro-
dowiska przywracają mu potencjał naturalnej samoodnowy.

Technologię wykorzystującą dobroczynny wpływ mikroor-
ganizmów na środowisko opracował prof. Teruo Higa z Okina-
wy. Umożliwiła ona nowe spojrzenie na ochronę zasobów na-
turalnych. W wielu krajach metoda ta jest stosowana zarówno 
w rolnictwie, hodowli i recyklingu odpadów organicznych, jak  
i w domach, biurach oraz gospodarstwach. Dzięki obserwowaniu 
jej pozytywnego oddziaływania na zdrowotność ludzi, zwierząt 
i roślin poszerza się zakres i intensywność zastosowań EM.

Bez nawożenia ani rusz

W wydaniu handlowym EM to arsenał środków aktywnych biologicz-
nie przeznaczonych do stosowania w wielu dziedzinach życia i gospodarki. 

Kiedy zechcemy stosować EM w ogrodzie, powinniśmy przykła-
dać wagę do zasad odżywiania roślin. Jeśli nasz ogród nawozimy 
kompostem, to stosowanie EM będzie proste.

 

Rok w ogrodzie z EM

Zapach jest wskazówką

To, czy wydanie pieniędzy i stosowanie EM w ogrodzie ma sens 
i czy można oczekiwać lepszego wzrostu roślin, mogą ocenić Pań-
stwo sami, polegając na własnych zmysłach. Jeżeli są tam bujnie 
rosnące i zdrowe rośliny, a tzw. szkodniki nie wyrządzają szkód, to 
zastosowanie EM nie przyniesie wielkich korzyści. Jeśli sprawdza-
jąc zapach ziemi w ogrodzie stwierdzicie, że pachnie leśną ziemią, 
to oznacza, że został osiągnięty optymalny poziom. A jeśli natura 
znajduje się w optymalnym stanie, to niczego nie można zmienić. 
Wtedy można sobie darować wydatki na EM.

Jeśli jednak stwierdzicie, że gleba lekko, lub intensywnie pach-
nie pleśnią, będzie to wskazówką, że skład mikroorganizmów 
glebowych wymaga zmiany i trzeba zastosować EM. 

Wszystko zależy od nas

Właściwego zapachu gleby można się nauczyć wąchając garść 
gleby leśnej pobranej ze skraju lasu, gdzie jest wystarczająca ilość 
powietrza, materii organicznej i wilgoci. Ten zapach pochodzi od 
wielu mikroorganizmów, a zwłaszcza od grzybów. Jeśli macie 
odwagę, to proszę spróbować smaku gleby koniuszkiem języka. 
Dobra gleba ma smak potrawy ze świeżych grzybów leśnych, 
zebranych wczesną jesienią. Taka gleba jest produktywna. 
W niej mikroorganizmy trawią materię organiczną i oddają 
roślinom w optymalnej formie. 

Jeśli chcecie cieszyć się swoim ogrodem, to powinniście stwo-
rzyć w nim właśnie taką glebę. n
 
Źródło: Kwartalnik Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego 
EMEKO.
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Lidia Biernat
Oddział Ostrołęka

Zapach świeżego pieczywa sprzyja powstawaniu przy-
jemnej atmosfery nie tylko w kuchni, ale i w całym 
domu. Domowy chleb na zakwasie może doskonale 

uszlachetnić naszą codzienną dietę, w której - niestety - nie 
brakuje pieczywa pełnego obcych dodatków, polepszaczy 
i spulchniaczy. W porównaniu z nimi użyty przez nas zakwas 
jest porcją zdrowia - naturalna fermentacja wywołana żywy-
mi bakteriami kwasu mlekowego eliminuje związki rakotwór-
cze oraz stymuluje nasz system immunologiczny. Pieczywo, 
obok innych przetworów zbożowych, jest źródłem cennych 
składników odżywczych, jak: błonnik, białko, skrobia, wita-
miny z grupy B oraz mikroelementy.

Pieczenie chleba w domowych warunkach wymaga jednak 
wcześniejszego przygotowania zakwasu, czyli środka, który 
spulchni i zakwasi ciasto. W zakwasie występuje kilkadziesiąt 
bakterii i drożdży, m.in. bakterie odpowiedzialne za produkcję 
kwasu mlekowego i bakterie produkujące kwas octowy. Zakwas 
jest niezbędny, jeśli pieczemy chleb z mąki żytniej, ta wymaga 
bowiem zakwaszenia. Do jego przygotowania potrzebujemy mąki 
(najlepiej razowej, nie oczyszczonej) i wody (dobrej jakości, nie 
chlorowanej).

Robimy zakwas
Garść mąki (ok. 100 g) mieszamy dokładnie z letnią wodą, aby 

otrzymać gęstą papkę. Masę o takiej konsystencji odstawimy 
w ciepłe miejsce (25-30oC). W niższej temperaturze zakwaszanie 
trwa dłużej, a czasem zupełnie się nie udaje, natomiast w wyż-
szej fermentacja jest zazwyczaj wstrzymana. Co 12 godzin należy 
masę dokładnie wymieszać, tak, aby postały pęcherzyki powie-
trza. Następnie znowu przykryć i zostawić w spokoju. Każdego 
dnia - przez około 5 dni - dodajemy garść mąki i trochę wody, aby 
zachować gęstość zakwasu.

A teraz zaczyn
Zwykle w wieczór poprzedzający dzień pieczenia sporządzamy 

zaczyn. Jest to ta część ciasta chlebowego, która powinna być za-
kwaszona, czyli poddana działaniu kultur dzikich drożdży przez 
określony czas, w określonych warunkach. Zakwaszona część 
ciasta chlebowego powinna stanowić 25-50% ogólnej ilości mąki 
wprowadzonej do pieczenia chleba.

Oto jeden ze sposobów przyrządzenia zaczynu: Mieszamy nie-
wielką ilość aktywnego zakwasu, czyli uprzednio wyjętego z lo-
dówki i odświeżonego, dodajemy mąkę i wodę i odstawiamy do 
przefermentowania na co najmniej 8 do 14 godzin. Zaczyn jest 
dojrzały do wypieku, kiedy potroi swoją objętość i zacznie lekko 
opadać. Przy stosowaniu takiego zaczynu chleb wymaga często 
specjalnego formowania i kilkakrotnego przerywania procesu 
wyrastania, celem wzmocnienia jego struktury.

Domowy wypiek chleba 

Kolej na mąkę
Podstawowym składnikiem do wszelkiego rodzaju wypieków są 

różnego rodzaju mąki. Mąka będąca w sprzedaży podzielona jest 
na typy oznaczone numerami. Im numer jest wyższy, tym mąka 
jest ciemniejsza i w swoim składzie zbliżona do składu chemicz-
nego ziarna. Mąka jaśniejsza zawiera niewielkie ilości błonnika, 
soli mineralnych i białka, bo jest bardziej oczyszczona. Im ciem-
niejsza mąka, tym bardziej wartościowa dla organizmu, bo naj-
większa ilość barwników gromadzi się w łupinie ziarna. Podczas 
przemiału część barwników przedostaje się do mąki. Najciemniej-
sze są gatunki mąki zawierające wszystkie składniki ziarna, czyli 
graham i razowa.
A oto typy mąki:
450 do 550 - pasuje do większości ciast, a 550 uchodzi za idealną 
do wyrobu białego chleba i bułek.
650 do 950 - przeznaczona jest do wypieku chlebów mieszanych.
1400 do 1850 - do chleba ciemniejszego i razowego.
2000 - na chleb, bułki i ciasta z pełnego przemiału.

Mąki z innych zbóż: kukurydzy, owsa, jęczmienia, gryki czy 
ryżu są najczęściej używane w wypiekach jako dodatek do mąki 
pszennej i żytniej. Natomiast produkty zbożowe - kasze i płatki 
- wprowadzają urozmaicenie, nadają pieczywu i ciastom cieka-
wy smak oraz są źródłem błonnika. Można ich używać zamiast 
bułki tartej do wysypywania form, jak również do dekoracji 
chleba i ciast. Z kolei otręby owsiane i pszenne można dodawać 
do ciasta przeznaczonego na chleb lub używać do posypywania 
wypieków.

Bierzemy się za pieczenie

Chleb pszenny
Składniki: 500 g mąki pszennej, 200 g zakwasu pszennego, 260 g 
(około) letniej wody, 15 g soli, przyprawy wg uznania.
Wykonanie: Wymieszać składniki i wyrobić ciasto (wodę na-
leży dolewać stopniowo, żeby uzyskać odpowiednią, nie za 
rzadką, konsystencję ciasta). Ciasta pszenne muszą być wyra-
biane dłużej niż żytnie. Przez dłuższe wyrabianie uwalniany 
jest gluten z mąki, który utrzymuje potem kształt chleba. Po 
wyrobieniu odstawić ciasto przykryte ściereczką na 20-30 min, 
żeby „odpoczęło”. Potem ponownie wyrabiać ciasto przez ok. 
1 min. Uformować bochenek, ułożyć bezpośrednio na blasze 
pokrytej papierem do pieczenia lub w koszyczku do wyrośnię-
cia. Ciasto powinno wyrastać w temp. ok. 35oC, aż stanie się 
około 2 razy większe. Piekarnik nagrzać do temp. 240-250oC, 
chleb naciąć, zwilżyć górę, posypać makiem lub sezamem albo 
oprószyć mąką i wsunąć do piekarnika. W piekarniku utwo-
rzyć parę pryskając rozpylaczem. Piec przez ok. 20 min, a po-
tem przez kolejne 40 min w temperaturze 180oC. Na 10 min 
przed końcem pieczenia można za pomocą pędzelka zwilżyć 
skórkę chleba, aby nabrał połysku. Po wyjęciu wystudzić pod 
ściereczką na kratce.
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Henryka Borkowska
Oddział Siedlce

Kasze były podstawą kuchni staropolskiej i gościły na 
naszych stołach nawet częściej niż chleb. Dopiero 
w XVII wieku zaczęły być powoli wypierane przez 

ziemniaki. Jednak moda za zdrowe odżywianie i powrót do 
tradycyjnej polskiej kuchni spowodowały, że wyrównują się 
proporcje między ilością zjadanych przez nas ziemniaków 
i kasz. Choć ziemniaki również są zdrowe i trudno sobie wy-
obrazić ich zniknięcie z polskich stołów, to urozmaicenie co-
dziennej diety w kasze na pewno wyjdzie nam na zdrowie.

Kasze to fundament zdrowej, zbilansowanej diety. Warto po nie 
sięgać dlatego, bo mają cenne wartości odżywcze i dostarczają wielu 
wartościowych składników mineralnych oraz witamin. Są dobrym 
źródłem magnezu, cynku, żelaza, potasu i witamin z grupy B oraz 
cennego błonnika pokarmowego. Im grubsza kasza - tym więcej 
błonnika. Najwięcej znajdziemy go w kaszy gryczanej i pęczaku. 

Sposób na dobre zdrowie 
Kasza jest naturalnym, nieprzetworzonym produktem spożyw-

czym, nie zwierającym żadnych sztucznych substancji konserwu-
jących czy poprawiających smak. Ponadto jest łatwa do przygoto-
wania i ma przystępną cenę Na jej bazie można sporządzić zdrowe 
i smaczne dania na każdą kieszeń.

Kasza to nasiona zbóż oczyszczone z niejadalnych części ziar-
na. W zależności od rodzaju zboża, z którego ją pozyskujemy, 
dzielimy kasze na: jęczmienne, gryczane, owsiane, pszenne, 
z prosa, kukurydziane oraz ryż. Dzięki wysokiej zawartości cen-
nych składników, regularne spożywanie kasz może chronić przed 
nadwagą i otyłością, zaparciami, hemoroidami, kamicą pęche-
rzyka żółciowego, miażdżycą i udarami, a także cukrzycą typu 
II. Wprowadzanie kaszy do jadłospisu może zapobiegać również 
pogorszeniu koncentracji, łamliwości włosów i paznokci, rozdraż-
nieniu, bezsenności, bolesnym skurczom mięśni, kołataniu serca, 
łuszczeniu się naskórka, a nawet niepłodności.

Kto powinien jeść kaszę?
Powinny to robić: 
 osoby z nadciśnieniem i cierpiący na choroby serca i ukła-
du krążenia - kasze mają dużo potasu i bardzo mało sodu (o ile  
ich nie solimy), 
 osoby zagrożone anemią - np. kasza jaglana i gryczana zawierają 
żelazo, kwas foliowy i witaminę E zapobiegające niedokrwistości, 
 osoby żyjące w ciągłym napięciu i mające skłonności do de-
presji - zawarte w ziarnach witaminy z grupy B łagodzą objawy 
stresu, wspomagają pracę układu nerwowego, poprawiają pamięć, 
polepszają nastrój, 
 diabetycy - kasze zawierają dużo skrobi, która łagodnie podno-
si poziom glukozy i insuliny we krwi, 
 dzieci, kobiety w ciąży i karmiące, osoby starsze, rekonwale-
scenci - kasze gotowane na sypko lub rozklejane są lekko strawne.

K a s z e  -  s m a c z n e  i  z d r o w e

Tak więc wzbogacając posiłki w różnego rodzaju kasze, można 
w prosty i smaczny sposób zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie.
A oto kilka sprawdzonych przepisów na dobre dania z kaszą:

Kapuśniak z kaszą jęczmienną
Składniki: 20-30 dag żeberek lub boczku wędzonego, 1 kg ka-
pusty kiszonej, ¾ szklanki kaszy jęczmiennej, 1-2 cebule, łyżka 
smalcu, kilka ziaren ziela angielskiego, nasiona kminku lub ko-
pru, sól, pieprz do smaku.
Wykonanie: Mięso ugotować w 3 l wody z dodatkiem kaszy jęcz-
miennej i przypraw. Cebulę drobno pokroić i podsmażyć na smalcu. 
Kiedy mięso i kasza będą miękkie, wyjąć mięso i dodać do wywaru 
kapustę kiszoną i podsmażoną cebulę oraz drobno pokrojone mięso 
i przyprawić do smaku. Zupę można zagęścić zasmażką. 

Kotlety z kaszy gryczanej i grzybów
Składniki: 2 szklanki kaszy gryczanej, kilka suszonych grzybów, 
2 cebule, 2 jajka, sól, pieprz, majeranek do smaku, tłuszcz do 
smażenia, tarta bułka do panierowania kotletów.
Wykonanie: Grzyby namoczyć w zimnej wodzie. Kaszę i grzyby 
ugotować i zemleć w maszynce. Cebulę pokroić w drobną kostkę, 
podsmażyć na złoty kolor, dodać do farszu i przyprawić do sma-
ku. Formować małe kotleciki, panierować w jajku i w bułce i sma-
żyć na złoty kolor. Podawać ciepłe z surówką z kiszonej kapusty, 
dobrze też smakują z sosem grzybowym. 

Pierogi z kaszą gryczaną i serem
Składniki: 
Farsz: ¾ szklanki kaszy gryczanej, 1,5 szklanki wody, 3 dag ma-
sła, 1 cebula, 1 jajko, 15 dag sera twarogowego, natka pietruszki 
lub koperek świeży albo suszony, sól, pieprz do smaku.
Ciasto: 35 dag mąki, około 3/4 szklanki gorącej wody, 3 łyżki oleju.
Okrasa do pierogów: skwarki z boczku lub masło.
Wykonanie: Kaszę ugotować na sypko, dodając łyżkę masła. Połowę 
kaszy zemleć wraz z serem, dodać pozostałą kaszę, pokrojoną w drob-
ną kostkę i podsmażoną na maśle cebulę, jajko, pokrojoną zieleninę 
i przyprawić do smaku pieprzem i solą. Z mąki, wody oleju i szczypty 
soli sporządzić ciasto pierogowe. Formować pierogi, gotować przez 2-3 
minuty po wypłynięciu. Podawać gorące, polane okrasą.

Sałatka z kaszą bulgur z żurawiną
Składniki: 1 puszka ananasów, kasza bulgur 20 dag, żurawina 
20 dag, polędwica drobiowa 30 dag, pestki słonecznika 15 dag, 
2-3 łyżki majonezu, sól, słodka papryka do smaku, łyżka masła 
do uprażenia słonecznika.
Wykonanie: Kaszę wsypać do garnka, zalać dwiema szklankami 
wrzącej wody i pozostawić na kwadrans, a następnie odsączyć na 
sitku nadmiar wody. Do ugotowanej kaszy kolejno dodawać: po-
krojony w kostkę ananas, polędwicę drobiową, sparzoną żurawi-
nę i uprażone na maśle pestki słonecznika. Wymieszać, doprawić 
majonezem i przyprawami do smaku.

dokończenie na str. 32
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Kasza jaglana zapiekana z twarogiem
Składniki: 2 szklanki kaszy jaglanej, 3 szklanki wody, 3 żółtka, 
1-2 łyżki cukru, 20 dag. twarogu, 2-3 łyżki masła, sól do smaku.
Wykonanie: Kaszę wypłukać kilkakrotnie, sparzyć wrzątkiem, 
osączyć, włożyć do gorącej osolonej wody (2 szklanki wody) i go-
tować aż wchłonie wodę (10-15 min.). Żółtka utrzeć z cukrem, 
wymieszać z twarogiem. W naczyniu do zapiekania ułożyć część 
kaszy, następnie dodać masę twarogową i przykryć pozostałą ka-
szą, polać roztopionym masłem, przykryć naczynie, wstawić do 
rozgrzanego piekarnika i zapiec.

Deser z kaszy manny
Składniki: 0,5 szklanki kaszy manny, 2 szklanki mleka, 1 łyżka 
masła śmietankowego, 4 łyżki cukru, galaretka cytrynowa, 2 łyż-

ki wiórków kokosowych, 4 jajka cukier waniliowy, sok z cytryny, 
owoce: banan, pomarańcza, rodzynki, sól bita śmietana.
Wykonanie: Ugotować kaszę mannę (zalać kaszę 0,5 szklanki mle-
ka i wymieszać). Resztę mleka zagotować z cukrem waniliowym, 
masłem, wlać rozmieszaną kaszę i stale mieszając rozgotować oraz 
wymieszać z wiórkami kokosowymi. Galaretkę rozpuścić w szklan-
ce wody i ostudzić. Żółtka utrzeć z cukrem, białka ubić na sztyw-
ną pianę dodając szczyptę soli. Rodzynki namoczyć na chwilę we 
wrzątku, owoce drobno pokroić i skropić sokiem z cytryny. Kaszę 
wymieszać z utartymi żółtkami, rodzynkami, owocami i przestu-
dzoną galaretką. Na koniec dodać pianę z białek i delikatnie wymie-
szać. Wstawić do lodówki na około 2 godz. Przed podaniem przy-
brać owocami i jeśli ktoś lubi bitą śmietaną. Smacznego! n

Źródła:
1. http://www.lubiekasze.pl
2. http://www.poradnikzdrowie.pl
3. Smaczne potrawy z mąki i kaszy, Kazimiera Pyszkowska

dokończenie ze str. 31

Dziady a Halloween - różnice w tradycjach
Paweł Klejman
Oddział Radom

Dziady to przedchrześcijański obrzęd zaduszny, którego 
istotą było „obcowanie żywych z umarłymi”, a konkret-
nie nawiązywanie relacji z duszami przodków, czyli tzw. 

dziadami, okresowo powracającymi do swoich rodzinnych stron. 
Celem obrzędu Dziadów jest uzyskanie przychylności przodków, 
których powszechnie uważano za strażników i opiekunów rodzin. 
Obrzęd ten jest nazywany dziadami w gwarze ludowej terenów 
Białorusi, Polesia, Rosji i Ukrainy. W innych terenach obrzędy te 
znane są jako pomniki, przewody czy radecznica.

W ramach obrzędów dziadów przybywające na „ten świat” 
dusze należało ugościć odpowiednio, aby zapewnić sobie ich 
przychylność i jednocześnie pomóc im osiągnąć spokój w świe-
cie zmarłych. Podstawą obrządku jest karmienie i pojenie dusz 
podczas specjalnych uczt organizowanych w domostwach lub 
na miejscu spoczynku zmarłego. Głównym aspektem obrzędów 
Dziadów było biesiadowanie domowników razem ze zmarłym, 
w takim sensie, że połowę jadła i napitku wylewano i wyrzu-
cano na ziemię bądź na grób, z przeznaczeniem dla zmarłych. 

Pomocny ogień 
W niektórych rejonach przodkom należało zapewnić także możli-

wość wykąpania się i ogrzania. Ten ostatni warunek spełniano rozpa-
lając ogniska, których funkcja tłumaczona jest niekiedy inaczej: miały 
one oświetlać drogę wędrującym duszom, by nie zabłądziły i mogły 
spędzić tę noc wśród swoich bliskich. Pozostałością tego zwyczaju jest 
zapalanie zniczy na grobach. Ogień, zwłaszcza ten rozpalany na roz-
stajnych drogach, mógł mieć jednak również inne znaczenie. Chodziło 
o to, by uniemożliwić wyjście na świat demonom, które jak niegdyś wie-
rzono, przejawiały w tym okresie wyjątkową aktywność.

W pewnych regionach Polski, np. na Podhalu, w miejscu czyjejś 
gwałtownej śmierci każdy przechodzący miał obowiązek rzucić 
gałązkę na stos, który następnie co roku palono. 

Znaczącą rolę w Dziadach odgrywali ludzie ubodzy i żebracy, 
których również nazywano dziadami, a to dlatego, iż uważano je 
za osoby, które potrafiły komunikować się z zaświatem. Często 
proszono ich, za drobną opłatą w postaci pieniędzy czy żywności, 
o modlitwę za zmarłą duszę i pomoc w osiągnięciu zbawienia.

Z kolei Halloween…
…to święto cieszące się wielką popularnością głównie w Stanach 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Irlandii. Jest związane z kolo-
rową maskaradą, lecz jego geneza - w przeciwieństwie do Dziadów 
- nie jest dobrze znana. Według najpopularniejszej teorii wywodzi się 
z celtyckiego obrzędu Samhain, którym żegnano lato, witając zimę 
i obchodząc dzień zmarłych. Podobnie jak w Dziadach, w ten czas 
linia między światem zmarłych a żywych była bardzo cienka i dusze 
zmarłych przenikały do świata ludzi. Duchy przodków czczono i za-
praszano do domów, zaś złe duchy odstraszano. 

Ważnym elementem obchodów Samhain było również palenie 
ognisk. Na ołtarzach poświęcano bogowi resztki plonów, zwierzę-
ta i ludzi. Paląc ogień chciano dodawać słońcu sił do walki z ciem-
nością i chłodem mającym panować w tym czasie. Wokół ognisk 
odbywały się tańce śmierci. 

Odganianie złych duchów 
Symbolem święta Halloween były noszone przez druidów czarne 

stroje oraz duże rzepy, ponacinane na podobieństwo demonów. Są-
dzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się 
zwyczaj przebierania się w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania 
masek. Stąd też wzięło sie spacerowanie po domach w przebraniach 
i zbieranie fantów. Po roku 835 pod wpływem chrześcijaństwa zwy-
czaj ten zaczął zanikać, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została 
przeniesiona z maja na 1 listopada. n
Źródła:
1. Święto umarłych, Adam Fischer, Lwów 1923.
2. Dziady białoruskie, Olimpia Swianiewiczowa, Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Naukowego na Obczyźnie, 1960-1961.
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Halloween.
4. Dziady. Teatr święta zmarłych, Leszek Kolankiewicz, Gdańsk 1999.
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KONKURS

Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów na różne potrawy. Każdy list wydrukujemy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2016 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy

Przepisy naszych Czytelników

dokończenie ze str. 30

Chleb żytni 
Uwaga: Chleb wykonujemy ze 100% mąki żytniej, ilość ukwaszo-
nej mąki - około 30%.
Składniki: 500 g zakwasu żytniego, 500 g mąki żytniej (najlepiej 
tej samej, z której jest zakwas), 200 g letniej wody, 15 g soli (dość 
płaska łyżka stołowa). Przyprawy wg upodobania (kminek, anyż, 
kolendra, koper włoski).
Wykonanie: Wymieszać dokładnie mąkę z solą i przyprawami (je-
śli je dajemy, bo można i bez nich), wlać do niej zaczyn. Wymieszać 
i stopniowo dodawać wodę, uważając, aby ciasto nie było zbyt rzad-
kie. Dobrze jest mieszać wszystkie składniki przez parę minut, aż 
powstanie jednolita (mocno klejąca) masa. Odstawić na ok. 20 min. 
Po tym czasie ponownie krótko wymieszać i uformować bochenek. 
Włożyć ciasto do piekarnika uprzednio nagrzanego do maks. 50oC 

i wyłączonego. Ciasto powinno podwoić swoją objętość (może to 
trwać nawet do 5 godz. jeśli mamy młody zakwas). Wyjąć wyro-
śnięte ciasto z piekarnika. Piekarnik nagrzać do ok. 230oC, ścianki 
spryskać wodą. Przed włożeniem do piekarnika naciąć chleb, skro-
pić wodą i wstawić do piekarnika na 10 min w temp. 230oC. Następ-
nie obniżyć temperaturę do ok. 200oC i piec przez koleje 10 minut. 
Po tym czasie obniżyć temperaturę do 180oC i piec chleb przez ok. 
40 minut. Na 10 minut przed końcem pieczenia lekko, za pomo-
cą pędzelka, zwilżyć skórkę chleba wodą, aby nabrał połysku. Po 
wyjęciu z piekarnika można upewnić się, że chleb jest upieczony, 
stukając w jego spód i słysząc głuchy, pusty odgłos. n

Źródła:
1/. Domowa spiżarnia, praca zbiorowa. Wydawnictwo PHW „Arystoteles”
2/. Encyklopedia wypieków i pieczenia, Birgitta Rasmusson. Wydawnictwo „REA”

Kiszka kartoflana

Składniki: 3 kg ziemniaków, 2 jajka, 0,5 kg cebuli, 60 dag bocz-
ku, 60 dag podgardla, 20 dag smalcu, 10 dag mąki, jelita, przy-
prawy: sól, pieprz, majeranek.
Wykonanie: Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na smalcu. 
Podgardle pokroić w kostkę i stopić do skwarek. Skwarki przepu-
ścić przez maszynkę o drobnych oczkach. Ziemniaki zetrzeć na 
drobnej tarce, dodać jajka, cebulę, boczek, skwarki i przyprawy. 
Wymieszać masę i luźno nadziewać jelita. Tak przygotowaną ki-
szkę kartoflaną gotować na wolnym ogniu w dużej ilości wody, 
ok. 40 minut lub piec w piekarniku na złoty kolor (przed włoże-
niem do piekarnika należy kiszki nakłuć, aby nie popękały).

Sójki mazowieckie

Składniki na ciasto: 2 kg mąki, 4-5 łyżek oleju, 5 dag drożdży, 
ok. 200 ml letniej wody, 1 łyżeczka cukru, duża szczypta soli, 
1 jajko do smarowania.
Przygotowanie ciasta: Drożdże rozkruszyć, dodać cukier, rozpro-
wadzić letnią wodą, pozostawić w ciepłym miejscu „aż się poru-
szą”, wlać do wymieszanej z olejem i solą mąki. Ciasto wyrabiać 
długo i dokładnie, aż będzie ostawać od ręki.
Składniki na farsz: 2 szklanki kaszy jaglanej, 20 dag grzybów 
suszonych, 30 dag cebuli, 3 kg kwaszonej kapusty „prosto z becz-
ki”, 0,5 szkl. oleju lnianego, sól, czarny pieprz naturalny 
Wykonanie farszu: Kaszę jaglaną ugotować na sypko. Grzyby na-
moczyć na noc w wodzie i ugotować, a ostudzone pokroić w cien-
kie paseczki lub zemleć w maszynce o grubych oczkach. Kapustę 
ugotować, mocno odcisnąć i pokroić na drobno. Cebulę pokroić 

w kostkę i zeszklić na oleju lnianym. Składniki połączyć ze sobą, 
doprawić do smaku solą i pieprzem.
Wykonanie sójek: Ciasto rozwałkować na blacie posypanym 
mąką. Wykrawać większe kółka, nakładać po czubatej łyżeczce 
nadzienia, starannie pozlepiać brzegi. Sójka kształtem powinna 
przypominać duży pieróg, długości ok. 15 cm, na brzegu wykoń-
czony warkoczem albo falbanką. Pierogi układać na blaszce wyło-
żonej papierem do pieczenia i piec przez ok. 35 minut w piekarni-
ku nagrzanym do 2200C. Dla połysku należy posmarować pierogi 
przed pieczeniem rozkłóconym jajem. 

Drożdżówki Honoraty

Składniki: 1 kg mąki, 50 g drożdży, 1 szklanka ciepłego mleka, 1 szklan-
ka cukru, 6 jajek, ½ szklanki oleju, 15 dag masła, szczypta soli.
Wykonanie: Do miski wsypać ok. 1 szklanki mąki. Rozdrobnić 
drożdże w ciepłym mleku, dodając 3 łyżki cukru. Następnie połą-
czyć drożdże i mleko z mąką, wymieszać i odstawić w ciepłe miej-
sce do wyrośnięcia. Kiedy rozczyn urośnie dodać do niego 3 całe 
jajka i 2 żółtka utarte z pozostałym cukrem, wymieszać drewnianą 
łyżką. Ponownie odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Na-
stępnie, gdy ciasto podwoi swoją objętość, dodać stopione masło, 
olej, wyrabiać je rękoma, podsypując mąką. Ciasto odstawić w cie-
płe miejsce, przykryć ściereczką do ponownego wyrośnięcia. Wy-
rośnięte ciasto podzielić na części i formować bułeczki, rogaliki, 
ślimaczki, kwiatki wg upodobań. Ciasto można nadziewać mar-
moladą, makiem, czekoladą wg uznania. Smarować rozmąconym 
lekko posłodzonym jajem, posypać kruszonką, makiem, dekorować 
owocami wg uznania. Piec w temp. 170oC przez. ok. 20 minut. 

Honorata Chróścik, gm. Kałuszyn 
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Tekst: Stanisław Orłowski 
Zdjęcia: Edward Piwowarski 
Oddział Ostrołęka

Czas mija szybko. Wydaje się, że nie tak dawno rozma-
wiano o zorganizowaniu nowej imprezy w Ostrołęce, 
ustalano jej szczegóły, szukano miejsca - a tu za nami 

już dziesiąta edycja Kurpiowskich Targów Rolniczych. Przez 
dekadę impreza na dobre wpisała się w lokalny kalendarz 
i świadomość mieszkańców, którzy chętnie krążą między sto-
iskami i oglądają występy artystyczne. Tym razem Kurpiow-
skie Targi Rolnicze odbyły się 18 września. 

Zdrowa żywność bez konserwantów i ulepszaczy smaku, 
sztuka ludowa i rękodzieło artystyczne (nie tylko kurpiowskie), 
przedmioty kolekcjonerskie – a wszystko wyjątkowe, unikalne, 

nie produkowane taśmowo. Dopisali wystawcy, dopisała pogoda, 
co zaowocowało tym, że ilość zwiedzających teren targowy rosła 
niemal z minuty na minutę.

Na scenie, jako pierwsi, wystąpili muzycy z Kapeli z Zalesia 
grający melodie kurpiowskie. Regionalne utwory zagrała tak-

że kapela „Matyski”, znana już uczestnikom targów. Następ-
nie dwie pary z Klubu Tańca Towarzyskiego FAN, działającego 

X Kurpiowskie Targi Rolnicze

przy Ostrołęckim Centrum Kultury, zaprezentowały tańce laty-
noamerykańskie. Wystąpiły też dzieci z Przedszkola Miejskiego 
Nr 7 „Tęczowa Kraina” w Ostrołęce i Szkoły Podstawowej Nr 10 

w Ostrołęce (zespół taneczny „Dziewczyny w dziesiątkę” i grupa 
wokalna). Występy dzieci, jak zwykle, nagrodzone zostały burzą 
oklasków licznej publiczności. Kolejna grupa – Ostrołęcki Klub 
Karate KYOKUSHIN – pokazała efekt wielomiesięcznych trenin-

gów młodych adeptów sztuki walki, prowadzonych pod okiem do-
świadczonych trenerów. Zaśpiewały także trzy wokalistki ze Stu-
dia Piosenki z Klubu „Oczko” Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Oczywiście nie zabrakło konkursu dla dzieci dotyczącego wie-
dzy o kulturze regionu kurpiowskiego oraz rolnictwie ekologicz-
nym, na który zawsze czekają najmłodsi uczestnicy Targów. Dzie-
ci wypełniały krótki test na stoisku MODR Oddział Ostrołęka. 

Piękne rękodzieło kusiło z daleka

Przedszkolaki z PM Nr 7 Tęczowa Kraina od dziecka 
uczone miłości do folkloru

Występ Kapeli z Zalesia

Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin
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Spośród wypełnionych kart organizatorzy wybierali te, na których 
wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Następnie, już na scenie, 
prowadzący imprezę Stanisław Orłowski (pracownik MODR), 
losował karty przy pomocy „asystenta” (chłopca z publiczności), 
a szczęśliwcy losowali nagrodę. Tym razem wylosowanych zo-
stało 21 nagród (w tym dwie, ufundowane prze Agencję Rynku 
Rolnego), zaś pozostali, którzy także odpowiedzieli prawidłowo 
lecz mieli mniej szczęścia w losowaniu, otrzymali nagrody pocie-
szenia. Kolejne nagrody, czyli rower i 30 nagród pocieszenia, roz-
dał także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, 
w przygotowanym przez siebie konkursie.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali: Janusz Kotowski – 
prezydent Ostrołęki, Grzegorz Płocha – wiceprezydent Ostrołę-

WIEŚCI  MAZOWIECKIE

Stoisko MODR jak zawsze przyciągało mnóstwo dudzi

Oficjalne otwarcie imprezy

ki, Jerzy Grabowski – przewodniczący Rady Miasta, Stanisław 
Kubeł – starosta powiatu ostrołęckiego oraz Wiesław Szczubełek 

– dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Od-
dział Ostrołęka.

Organizatorami Kurpiowskich Targów Rolniczych byli Ma-
zowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołę-
ka, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Prezydent Miasta 
Ostrołęki. n 

tekst i zdjęcia: Bożena Kalkowska
Oddział Bielice

W pierwszą niedzielę października odbyły się w Skrze-
lewie „XVIII Dni Kukurydzy Województw Mazo-
wieckiego i Łódzkiego” połączone z Ogólnopolską 

Prezentacją Odmian Kukurydzy. To rolnicze wydarzenie ma 
na celu wdrażanie nauki i postępu do praktyki. Przybliża pro-
blematykę dotyczącą uprawy kukurydzy, prezentuje dorobek 
naukowy i innowacyjne technologie. 

Chociaż przez lata osiągnięty został duży postęp w upra-
wie tej rośliny, to ciągle pojawiają się nowe zagrożenia. 
Duże straty powodują omacnica prosowianka oraz stonka 
ziemniaczana, a ostatnio w naszym regionie pojawił się ura-
zek kukurydziany. Są to problemy, które wspólnie należy 
rozwiązywać. Dlatego tak ważne jest spotkanie świata nauki 
i praktyki, aby zgłębić wiedzę, wymienić poglądy, zasięgnąć 
opinii i porad.

Już od rana na skrzelewskie pola…

…tłumnie przybywali rolnicy i zwiedzali poletka z nowymi od-
mianami czołowych firm z branży kukurydzianej. Przedstawicie-
le tych firm udzielali im informacji dotyczących poszczególnych 
odmian. Prezentowane były też poletka herbicydowe i nawozowe. 
Producenci kukurydzy mieli okazję oglądać nowoczesne ciągniki 
i maszyny rolnicze nie tylko prezentowane na stoiskach, ale - co 
szczególnie ważne - podczas pracy w polu. Pokazy zbioru kuku-
rydzy z poletek demonstracyjnych i pracy nowoczesnych maszyn 
rolniczych, niezmienne cieszą się dużym uznaniem producentów 
rolnych. 

Dni Kukurydzy w Skrzelewie

dokończenie na str. 36Pokaz zbioru kukurydzy z poletek doświadczalnych
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W tym roku ponad 130 firm różnych branż prezentowało swoje 
produkty. Fachowych porad udzielali specjaliści wielu instytucji 
pracujących na rzecz rolnictwa. Na licznych stoiskach wysta-
wowych można było kupić tradycyjną zdrową żywność, miód, 
wyroby z drewna, wikliny, a także sadzonki drzew, krzewów 
i kwiatów. Polski Związek Producentów Kukurydzy zachęcał do 

degustacji potraw i produktów zawierających kukurydzę. Nie 
zabrakło, oczywiście atrakcji kulturalno-rozrywkowych. Zorga-
nizowano konkursy dla uczestników imprezy, a na zwycięzców 
czekały liczne nagrody. Natomiast na scenie prezentowały się 
Sochaczewska Orkiestra Dęta i Ludowy Zespół „Grzybowianki” 
z gminy Słubice.

Tego rodzaju spotkanie jest okazją…

…aby podziękować szczególnie zaangażowanym w propago-
wanie uprawy kukurydzy i wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. 
Za wyróżniające osiągnięcia w doświadczalnictwie odmianowym 
zbóż i kukurydzy Krzysztof Jurgiel - minister rolnictwa i rozwo-
ju wsi ufundował puchar dla Zakładu Doświadczalnego Oceny 
Odmian w Kawęczynie. Puchar ministra za osiągnięcia w propa-
gowaniu nowych technologii w uprawie zbóż i kukurydzy w Pol-
sce otrzymał również Stanisław Kacperczyk - prezes Polskiego 
Związku Producentów Roślin Zbożowych. 

Za wieloletni wkład w organizację Dni Kukurydzy w Skrzele-
wie wyróżniony został Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-

dokończenie ze str. 35

czego Oddział Bielice. Puchar dla MODR ufundowała Jolanta 
Gonta starosta sochaczewski.

Nagrody dla firm

Jak co roku, wszyscy wystawcy i firmy biorące udział w po-
kazach byli oceniani przez publiczność i komisje konkursowe. 
I miejsce w plebiscycie publiczności na najlepszą prezentację po-
lową użytkowania maszyn rolniczych zajęły firmy KAM-ROL 
i ROLMECH prezentujące opryskiwacz turbinowy i zosta-
ły uhonorowane pucharem marszałka województwa łódzkiego.  
II miejsce w tym konkursie publiczność przyznała również firmie 
KAM-ROL oraz SGGW za siewnik do kukurydzy z agrega-
tem, dla których puchar ufundowany został przez dyrektora Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Najatrakcyjniejsze, zdaniem komisji, było stoisko wystawienni-
cze Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie. 
Natomiast najlepszą prezentację polową użytkowania maszyn rol-
niczych zaprezentowała także firma KAM-ROL we współpracy 
z SGGW. Był to siewnik do kukurydzy z agregatem. W tym roku 
za najbezpieczniejszą maszynę rolniczą uznany został wspomnia-
ny wyżej opryskiwacz turbinowy. 

Jak podkreślali branżowcy, w tym roku warunki do wzrostu 
i plonowania kukurydzy były dobre, ale obecna cena skupu ziarna 
nie jest zadowalająca. Mimo to warto szukać nowych rozwiązań, 
bo kukurydza jest rośliną o dużym potencjale produkcyjnym, któ-
ra znajduje zastosowanie nie tylko w rolnictwie. n

Tłumnie odwiedzano teren wystawowy

Występ zespołu „Grzybowianki”

Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR odbiera puchar
dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Wystawa sprzętu rolniczego
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KĄCIK  DLA DZ IECI

Krzyżówka Nr 10
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

1. Miesiąc z Andrzejkami
2. Przepowiadanie przyszłość, np. z wosku

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 25 li-
stopada 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,  
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 10".

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
- wydawca miesięcznika.

3. Pora roku po jesieni
4. W popularnej wróżbie ustawiamy je kolejno w kierunku drzwi
5. Zaczyna się zaraz po Andrzejkach
6. ………….niewidka
7. Na niej podróżują czarownice
8. Lejemy go przez ucho klucza
9. Z gospodarstwami rolnymi i sołtysem
10. Motyl lecący do światła

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 8 - ZŁOTA RĄCZKA
Nagrody książkowe wylosował: Maciej Lewicki, zam. Warszawa

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.
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Rozwiązanie Rebusu 8 - NAJSTARSZĄ OSADĘ NA MAZOWSZU 
ODKRYTO W KOWNACICY KOŁO GARWOLINA

Nagrody książkowe wylosowała: Gabriela Himstedt, 
gm. Sokołów Podlaski.

Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
25 listopada 2016 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedl-
ce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 10".

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Rebus 10

Krzyżówka „Nr 10” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 

1.          

2.       

3.      

4.      

5.      

6.       

7.        

8.      

9.      

10.    

 

PYTANIA: 

1. Miesiąc z Andrzejkami. 
2. Przepowiadanie przyszłość np. z wosku. 
3. Pora roku po jesieni. 
4. W popularnej wróżbie ustawiamy je kolejno w kierunku drzwi. 
5. Zaczyna się zaraz po Andrzejkach. 
6. ………….niewidka. 
7. Na niej podróżują czarownice. 
8. Lejemy go przez ucho klucza. 
9. Z gospodarstwami rolnymi i sołtysem. 
10. Motyl lecący do światłem. 
 

 Przysłowie listopadowe 2016:  „Pałac Kultury i nauki w Warszawie jest najwyższym budynkiem w Polsce”  
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SPACERKIEM PO MAZOWSZU

Paweł Klejman
Oddział Radom

Miasto leży w województwie mazowieckim, w powiecie 
białobrzeskim, w Dolinie Białobrzeskiej, na prawym 
brzegu Pilicy. Jest siedzibą gminy mającą prawa 

miejskie od ponad 600 lat i liczy niespełna tysiąc mieszkańców. 
A dokładnie, według informacji z roku 2014, Wyśmierzyce mia-
ły 921 mieszkańców, co czyniło je najmniej licznym miastem 
w Polsce. Dla porównania, największa wieś w kraju - Kozy - ma 
ponad 12 000 mieszkańców. 

Ogólna powierzchnia miasta i gminy Wyśmierzyce, według 
danych umieszczonych na oficjalnej stronie miasta, wynosi oko-
ło 10431 ha, co stanowi 16,3% całej powierzchni powiatu bia-
łobrzeskiego. Całą gminę zamieszkuje 2886 osób. Jej obszar jest 
dobrze skomunikowany z układem zewnętrznym, dzięki drodze 
krajowej nr 48, która przebiega przez Wyśmierzyce. Wpłynęło 
na to bezpośrednie połączenie z trasą krajową szybkiego ruchu nr 
7. Lokalizacja Wyśmierzyc jest dobra - do Warszawy jest stąd 70 
km, do Radomia 45 km, a do Białobrzegów 10 km. 

Wyśmierzyce - skąd ta nazwa? 

Trudno jednoznacznie określić jak powstała nazwa Wyśmierzy-
ce. Na oficjalnej stronie miasta możemy jednak odnaleźć wzmiankę 
na temat jej pochodzenia. Otóż w archiwach parafialnych znajduje 
się księga z XVIII wieku, w której nazwę miejscowości zapisywa-
no jako ,,Wyszomierzyce” bądź ,,Wyszemierzyce”. Językoznawcy 
twierdzą, że nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Wyszemi-
ra lub Wyszemiera. Wraz z upływem czasu, imię to wyszło z uży-
cia i zostało zapomniane. Norma fonetyczna języka staropolskiego 
zaaprobowała wymowę: Wyszomierzyce. Etymologicznie nazwa 
Wyśmierzyce oznacza miejsce usytuowane na wzniesieniu, obję-
te ochroną prawną jednocześnie właściciela i władcy.

700 lat historii

Pierwsza pisana wzmianka o Wyśmierzycach dotyczy 12 grud-
nia 1338 r. W roku tym książę czerski Trojden I przekazał kilka 

wsi nadpilickich, m.in. Wyśmierzyce, benedyktynom z Płocka. 
Po upływie 40 lat w Wyśmierzycach utworzono parafię, a pod ko-
niec tego samego wieku otrzymały one prawa miejskie, dokładna 
data nie jest jednak znana. W roku 1657 wojska siedmiogrodzkie 
księcia Jerzego II Rakoczego zniszczyły doszczętnie miejsco-
wość. W roku 1808 ówczesny zaborca austriacki sprzedał Wyśmie-
rzyce Józefowi Teodorowi Makomaskiemu. W roku 1809 zostały 
włączone do departamentu radomskiego Księstwa Warszawskiego. 
Natomiast w roku 1869 roku, po upadku Powstania Styczniowe-
go, Wyśmierzyce utraciły prawa miejskie. Odzyskały je ponownie 
w 1922 roku.

,,Architektura małomiasteczkowa”

Łącznie w Wyśmierzycach znajduje się około 15 ulic. Usytuowa-
ne są przy nich, o uroku z innej epoki, drewniane parterowe domki 
z gankami. Takich obiektów w całym mieście jest około 500, nie-
stety liczba ich wciąż maleje z powodu złego stanu technicznego. 
Niespełna 200 budynków, w szczególności znajdujących się przy 
głównej ulicy, liczy około 100 lat, co czyni je zabytkowymi. Mia-
łem przyjemność zwiedzić parę z tych zabytkowych budowli, co 
zobrazowało mi jak mieszkali i żyli nasi pradziadkowie. 

W miasteczku znajduje się malowniczy rynek, w którego rogu 
stoi kościół o współczesnej bryle, która jest efektem przebudowy 
XIX wiecznej budowli (w 1922 roku) o wystroju głównie baroko-

wym. W kościele znajdują się obrazy Trójcy Świętej i Pokłonu 
Trzech Króli z XVIII wieku, sprzęt i szaty liturgiczne z XVII-
-XVIII wieku. 

Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica o konstrukcji słupo-
wej, pionowo oszalowana. Zbudowana jest na planie zbliżonym do 
kwadratu, a postawiona na dość wysokiej podmurówce. Powstała 
w połowie XIX wieku i według niektórych informacji jest rekon-
strukcją starszej budowli, jednak brak na to jednoznacznych do-
wodów. n

Źródła: 
1. http://www.krajoznawcy.info.pl/wysmierzyce-31471
2. http://www.drewnianemazowsze.pl/wysmierzyce-dzwonnica/
3. http://www.wysmierzyce.pl/art,83,obiekty-zabytkowe.html
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%9Bmierzyce

Wyśmierzyce - najmniejsze miasto w Polsce

Wjazd do Wyśmierzyc drogą krajową 48

Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica oraz pomnik 
błogosławionego ks. Franciszka Rosłaniec
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