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Paszport „Rzeczypospolitej Wiejskiej” 

Rzeczpospolita, czyli wspólna sprawa – tak można 
rozumieć znaczenie słowa. Wspólna – czyli nasza, 
mieszkańców wsi, a zarazem nasza, czyli polska.  

Symboliczny paszport towarzyszący spotkaniu zaprasza 
do świadomego życia w wiejskiej rzeczpospolitej, 
do dumy, współodpowiedzialności, czerpania z bogatych 
źródeł wsi, po prostu – do dbania o wieś. Tej dbałości 
nigdy za wiele – w wymiarze lokalnym, który jest 
tradycyjną troską sołtysa, i w wymiarze całego kraju.  

Obecność Prezydenta Bronisława Komorowskiego 
na spotkaniu „Wiejska Polska” stanowi wyraz 
uszanowania znaczenia wsi, jej wartości, jej dokonań, jej 
przemian. Serdeczne spotkanie uczestników spotkania 
z Dostojnym Gościem, a zarazem „sołtysem całej Polski”, 
daje nadzieję na wspólne działanie dla dobra wsi. O takim 
zobowiązaniu powiedział podczas spotkania Prezydent, 
zapewnił o takim  zobowiązaniu także Ireneusz 
Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów.    

Tradycja, zaufanie, współpraca – to walory, które wieś ma 
do zaoferowania. Nie tylko chleb codzienny, 
ale i krajobraz, kultura, emocje – to oferta, którą wieś
daje. Warto uczyć się wsi, poznawać ją, pracować dla 
niej, dobrze nią rządzić, na poziomie sołectwa 
i mieszkańców wsi, a także na poziomie kraju. Warto też
wracać wspomnieniem do dziecięcych radości zabawy na 
wsi, aby zapewnić tę radość obecnym i następnym 
pokoleniom. Krótko mówiąc: warto wiejską Polskę
pokochać. 
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Tezy i wybrane fragmenty debat i wyst pie . 

Rola i struktura dokumentu. 

Działania wspieraj ce rozwój obszarów wiejskich.

Cel i geneza spotkania WIEJSKA POLSKA 
w odniesieniu do PROW 2007-2013. 

Kontekst rozwoju obszarów wiejskich: europejski, 
krajowy oraz wybrane zagadnienia regionalne

Tekst deklaracji przekazanej Prezydentowi 
Bronisławowi Komorowskiemu przez prezesa 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, 
Ireneusza Niewiarowskiego. 
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1. TŁO  
1.1. Cel i geneza spotkania „Wiejska Polska 

w odniesieniu do PROW 2007-2013” 
1.2. Kontekst rozwoju obszarów wiejskich 

1.1. Cel i geneza spotkania „Wiejska Polska 
w odniesieniu do PROW 2007-2013” 

Spotkanie „Wiejska Polska w odniesieniu 
do PROW 2007-2013” to pierwsze spotkanie 
środowisk wiejskich z całego kraju, przeprowadzone 
w formule zakładającej różnorodność
przedstawianych punktów widzenia na tle 
europejskich wytycznych dla rozwoju obszarów 
wiejskich. Pierwsze – bo założeniem organizatorów 
jest kontynuacja tego projektu w formie dorocznego 
cyklu spotkań. Pierwsze – bo po raz pierwszy 
nastąpiło w tej formule spotkanie środowisk wiejskich 
z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Organizatorzy mają także nadzieję, że to spotkanie 
pozwoli na ukształtowanie trwałej formuły 
„współgospodarzenia” wiejską Polską, w której 
zasadnicze role przypadną najstarszemu 
funkcjonariuszowi publicznemu w państwie – 
sołtysowi oraz najwyższemu urzędowi w państwie – 
prezydentowi. Dlatego też spotkaniu towarzyszyła 
deklaracja formułująca inicjatywę współgospodarzenia 
i stawiania czoła wyzwaniom istotnym dla wiejskich 
środowisk, a zarazem dla całego kraju. Deklaracja 
przekazana Prezydentowi Bronisławowi 
Komorowskiemu ma charakter otwierający oddolną
inicjatywę owego „współgospodarzenia”. 
Pomysł spotkań wiejskich środowisk z 
przedstawicielami najwyższych władz zrodził się na 
przełomie lat 90., kiedy to Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów w istotny sposób przyczyniło się do 
przygotowania „Paktu dla rolnictwa 
i obszarów wiejskich”, tworzącego podstawy czterech 
filarów współdziałania środowisk społecznych i rządu 
(rolnictwo, przedsiębiorczość i praca, rozwój 
społeczny i cywilizacyjny, dialog i partnerstwo – 
czwarty filar, zainicjowany przez KSS). Jednocześnie 
stowarzyszenie zrealizowało oryginalny projekt 
„Polska wieś – europejskie wyzwania”.  
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Projekt polegał na organizacji serii konferencji regionalnych 
i krajowych pod patronatem premiera Jerzego Buzka, 
przygotowanych we współpracy z kilkoma ministerstwami oraz 
z regionalnymi stowarzyszeniami sołtysów. Konferencjom 
towarzyszyły publikacje, rozpowszechnione w całym kraju 
w wielotysięcznym nakładzie.  
Owocem tego projektu było pozyskanie przez środowiska wiejskie 
wiedzy na temat integracji europejskiej, Wspólnej Polityki Rolnej.  
Przyczynił się on także do wzmocnienie znaczenia środowisk 
wiejskich w procesie przygotowań do akcesji.  
Projekt został wyróżniony w konkursie na najlepszą inicjatywę

obywatelską „Pro publico bono”.  
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów podejmowało wiele wysiłków 
na rzecz dobrego przygotowania referendum akcesyjnego. Po 
siedmiu latach członkostwa w Unii Europejskiej i po 10 latach, które 
upłynęły od zakończenia projektu „Polska wieś – europejskie 
wyzwania” projektu, warto przyjrzeć się dokonaniom i sformułować
aktualne wyzwania. 
Obecność prezydenta to wielki zaszczyt dla wiejskich środowisk, 
a zarazem zobowiązanie do współodpowiedzialności za kraj. 
Rosnące znaczenie wsi, a także lepsze wykorzystanie potencjału 
ludzi, wspólnot, cennych wiejskich zasobów – to tylko niektóre 
przesłanki dla owej współodpowiedzialności. Sołtysi i mieszkańcy 
wsi coraz lepiej dbają o rozwój lokalny, są coraz lepiej 
zorganizowani i lepiej przygotowani do współdziałania dla rozwoju 
wielu inicjatyw: obywatelskich, społecznych, gospodarczych, 
kulturowych i ekologicznych. Właśnie te kwestie były tłem 
dla zaprezentowania możliwości wspierania rozwoju oferowanych 
przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
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1.2. Kontekst rozwoju obszarów wiejskich 

Podczas spotkania przypomniano europejskie wytyczne dla 
rozwoju obszarów wiejskich, stanowiące podstawę dla krajowych 
dokumentów strategicznych oraz dla programu operacyjnego, który 
oferuje konkretne wsparcie dla wiejskich inicjatyw. Zgodnie z nimi 
najważniejsze kwestie, które należy w odpowiedni sposób brać
pod uwagę w planowaniu lokalnych i regionalnych rozwiązań, 
dotyczą zwłaszcza przedstawionych poniżej elementów: 

Europejskie wytyczne stanowią tło dla prezentacji, 
jak i debat oraz towarzyszących spotkaniu „Wiejska Polska 
w odniesieniu do PROW 2007-2013”, prezentacji kulturalnych 
i stoisk tematycznych. 
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2. PROW 2007-2013 
2.1. Rola i struktura dokumentu 
2.2. Działania wspierające rozwój obszarów wiejskich 

2.1. Rola i struktura dokumentu 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich odzwierciedla cztery 
osie polityki wobec wsi i rolnictwa w okresie 2007 – 2013, 
precyzując sposób wykorzystania Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Szczególnie istotne dla wiejskich środowisk są osie 3 i 4 
(Leader), ważne dla poprawy jakości życia, tworzenia zasobów 
partnerstwa, promowania współpracy i innowacyjności oraz 
dobrego rządzenia na wsi: 
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2.2. Działania wspierające rozwój obszarów wiejskich 

Oś 3 PROW: Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej, ma się przyczynić
do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszarów wiejskich.  

Wspiera podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, 
domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej 
lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.  

Oś 3 obejmuje działania: 
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
• Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 
• Odnowa i rozwój wsi. 

Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie 
kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców 
oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie 
zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, 
wskutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania 
w system zarządzania danym obszarem. 
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić
się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie 
partnerów społecznych i gospodarczych do planowania 
i wdrażania lokalnych inicjatyw. 

Uczestnicy spotkania poświęcili wiele uwagi założeniom 
podejścia Leader i kwestiom związanym z wdrażaniem tego 
podejścia w Polsce, dostrzegając wiele osiągnięć
w tym zakresie, a zarazem nie szczędząc słów krytyki 
dla deformacji i odstępstw od istoty tego podejścia. 

Zaprezentowane przykłady realizacji projektów były 
świadectwem innowacyjnego i partnerskiego wykorzystania 
środków oferowanych w ramach PROW 2007-2013, 
a zarazem determinacji w przezwyciężaniu biurokratycznych 
utrudnień, przeczących zaleceniom Komisji Europejskiej 
i potwierdzających niepokojące obserwacje Europejskiego 
trybunału Obrachunkowego.  
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3. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

3.1. DZIEŃ PIERWSZY – DEBATY 

3.1.1. RAZEM DLA WSI  
DIALOG, PARTNERSTWO, POMOCNICZOŚĆ, 
HARMONIJNY ROZWÓJ WSI na tle KPS 
i PROW 2007-2013  
Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta RP 

3.1.2. LEADER PO POLSKU i PO EUROPEJSKU – 
IV oś PROW 
Ryszard Kamiński, 
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

3.1.3. FINANSOWANIE SOŁECKICH INICJATYW – 
PROW 2007-2013 i inne programy dla wsi 
Ireneusz Niewiarowski, 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  
Izabela Żaroń, sołtyska wsi  Celestynów, 
pow. otwocki 
Włodzimierz Fraszczyk, wójt gminy Olszówka, 
pow. kolski 

3.1.4. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW WSI – 
komplementarność wsparcia w ramach PROW 
2007-2013 z innymi działaniami  
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej  
Maria Nowak, Stowarzyszenie „Z edukacją
w przyszłość”, Korzecznik, powiat kolski,

3.1.5. AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI – 
wyzwania dla działań wspieranych 
przez PROW 2007-2013   
Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi 
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3.1.6. MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RÓŻNICOWANIE 
WIEJSKIEJ GOSPODARKI – oferta PROW 2007-2013   
dla wiejskiej gospodarki 
Katarzyna Lipowiec, Stowarzyszenie Inkubator  
Łukasz Stankiewicz, animator ekonomii społecznej 
Hanna Beyer, Danuta Łuczak – Spółdzielnia Socjalna 
„Wspólnota”, pow. nakielski 

3.1.7. INTERNET NA WSI – SIECI, SPRZĘT,  UMIEJĘTNOŚCI, 
E-BIZNES – możliwości działania 
w ramach PROW 2007-2013   
Wojciech Cerba, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa  
Janusz Kosiński, INEA 
Cezary Krasowski, wójt gminy Brudzew, pow. turecki 

3.1.8. KULTURA I TRADYCJA NA WSI – korzyści 
z działania ODNOWA i ROZWÓJ WSI 
w ramach PROW 2007-2013 
Klaudia Kluczniok, Związek Śląskich Rolników  
Gabriela Puzik, sołtyska wsi Kadłub, pow. strzelecki, 
Rita Grądalska, sołtyska wsi Rozwadza, 
pow. krapkowicki   

3.1.9. NOWA KULTURA I KREATYWNOŚĆ NA WSI – wielkie 
efekty MAŁYCH PROJEKTÓW w ramach PROW 2007-2013 
Wacław Idziak, innowator społeczny   
młodzież i dorośli mieszkańcy Karwna, 
pow. bytowski 
Ewa Dulewicz, Beata Łozowska, GOPS Czarna Dąbrówka, 
pow. bytowski 



15

3.2. DZIEŃ DRUGI – WYSTĄPIENIA 

3.2.1. PROW 2007-2013 „PO WIELKOPOLSKU” – 
WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 

MAREK WOŹNIAK, 
marszałek wielkopolski 

3.2.2. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – 
WAŻNY DLA CAŁEGO KRAJU 

KAZIMIERZ PLOCKE, 
wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi 

3.2.3. INTEGRACJA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH 
I GOSPODARCZYCH NA BAZIE PROW 
2007-2013 DLA WSI  

HENRYK WUJEC, 
Kancelaria Prezydenta RP 

3.2.4. RZECZPOSPOLITA WIEJSKA – oddolne 
inicjatywy mieszkańców wsi pobudzane 
przez PROW 2007-2013

ANDRZEJ HAŁASIEWICZ, 
Kancelaria Prezydenta RP

3.2.5. BRONISŁAW KOMOROWSKI – PREZYDENT RP 
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3.1.1. RAZEM DLA WSI  
DIALOG, PARTNERSTWO, 
POMOCNICZOŚĆ, HARMONIJNY 
ROZWÓJ WSI na tle KPS  
i PROW 2007-2013   

Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta RP 

Dostałem paszport do rzeczypospolitej wiejskiej. 
No właśnie – dokąd on mnie prowadzi? Co to jest ta 
wieś? Jest taka wieś: Kozy. To gmina 
jednowioskowa, która ma 11 000 mieszkańców. 
Czy to jest wieś? A z drugiej strony jest 
miejscowość: Wyśmierzyce, która ma ok. 900 
mieszkańców. To jest miasto, najmniejsze miasto 
w Polsce. Myśląc o wsi – o czym myślimy? Są różne 
definicje wiejskości. W Polsce zdecydowaliśmy się
na jedną, łatwą definicję, wynikającą z decyzji 
administracyjnej. Rada Ministrów podejmuje 
decyzję, że coś jest miastem, a wszystko, co nie jest 
miastem, jest wsią. Rzeczywistość dzieli się
na miasta i przysiółki, a cała przestrzeń wiejska 
mieści się między tym. Musimy pamiętać, że wieś
jest bardzo różnorodna.    
W tytule mojego wystąpienia jest zawarte hasło: 
razem dla wsi. Razem – ale kto? Na pewno sołtysi 
są razem. Ale jak jest z tymi innymi? Spójrzmy na 
media: w zasadzie sprawy wsi się do mediów nie 
przebijają – można powiedzieć, że w zasadzie one 
obywatela nie interesują. Może dlatego, że świat 
staje się bardziej miejski?  
Uważam, że potrzebujemy wsi. Nasza kultura 
europejska bez wsi, małych miast nie byłaby tym, 
czym jest. Wydaje mi się, że potrzebujemy 
współpracy, potrzebujemy dialogu, by tak się stało. 
Z tym niestety nie jest najlepiej. Ciągle musimy się
uczyć wzajemnego szacunku. Być może wynika to 
z faktu, że w dużej mierze wieś wyrasta z tradycji 
chłopskiej, chłopstwo wiąże się z poddaństwem. 
Wytworzyło się takie podejście, że mieszkaniec wsi 
jest kimś gorszym. Ludzie z miasta często tak 
myśleli i chyba jeszcze niekiedy myślą. I to dotyczy 

3.1. DZIEŃ PIERWSZY – DEBATY 
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chyba nie tylko Polski. Wydaje mi się, że w krajach 
skandynawskich, na przykład w Danii, rolnik nie 
czuje się obywatelem drugiej kategorii. Dlaczego tak 
się stało? Wydaje się, że to jest zasługa edukacji – 
owych uniwersytetów ludowych – która sprawiła, 
że ludzie dzięki wykształceniu mają poczucie, że są
kimś innym. U nas wielu mieszkańców wsi czuje się
obywatelami drugiej kategorii. Musimy się uczyć
poczucia wartości, musimy kształtować dumę opartą
o osiągnięcia, jakie mamy. Ciągle musimy uczyć się
wzajemnego szacunku. Marzy mi się sytuacja, kiedy 
urząd, urzędnik naprawdę stara się pomóc 
obywatelowi w rozwiązywaniu jego problemów. 
To się często zdarza, ale, niestety, nie zawsze. 
Trzeba pamiętać, że ten szacunek powinien być
wzajemny. To nie jest coś, co da się uregulować
przepisami. To jest coś, nad czym musimy 
nieustannie pracować, rozmawiając ze sobą, 
starając się nawzajem zrozumieć. Potrzebny jest 
dialog. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław 
Komorowski, uruchomił platformę dialogu, forum 
„Debaty publiczne”. Wśród siedmiu obszarów 
tematycznych, które to forum obejmuje, jest też ten 
dotyczący wsi. Chciałem zwrócić Państwa uwagę
na jego nazwę: Potencjał obszarów wiejskich 
szansą rozwoju. Nie jest to więc jakiś ciężar, 
problem, tylko to jest bogactwo, które powinniśmy 
umieć wykorzystać. 
Pomocniczość. Starając się zrozumieć, na czym ten 
mechanizm polega, spróbowałbym odwrócić
spojrzenie. Pomocniczość wygląda w ten sposób: 
co mogę zrobić sam, to powinienem zrobić sam. Co 
lepiej można zrobić we dwoje, zróbmy to we dwoje. 
Co lepiej można zrobić całą wsią, zróbmy całą wsią, 
ale jeżeli coś taniej i lepiej można zrobić gminą, 
zróbmy to jako gmina. I tak dalej można to 
poszerzać. Pomocniczość pozwala lepiej 
zaspokajać potrzeby, tańszym kosztem i uzyskiwać
lepsze efekty. Zasada subsydiarności polega 
również na tym, żeby stwarzać lepsze warunki 
do zaspakajania swoich potrzeb przez obywateli, 
rodziny, lokalne społeczności, gminy, kolejne 



19

jednostki samorządu terytorialnego. W tym 
kontekście bardzo ważną rolę mogą odegrać takie 
instrumenty jak fundusz sołecki, podejście typu 
Leader. Metoda Leader oparta o lokalne grupy 
działania, partnerstwo trójsektorowe – to jest coś
niezwykle ciekawego. To naprawdę jest sukces, 
że w tak krótkim czasie udało się stworzyć tyle grup. 
Lokalne strategie rozwoju nie są być może 
strategiami naszych marzeń, ale wiele z tych 
strategii jest przygotowanych bardzo rzetelnie 
i solidnie. To jest spore osiągnięcie i zastanawiajmy 
się nad tym, co zrobić, aby lokalne grupy działania 
lepiej mogły działać i by te strategie były lepsze. 
Leader pokazuje, jak działanie różnych osób 
i instytucji prowadzi do dobrych rezultatów. 
To, że mamy tyle lokalnych grup, to nie jest 
przypadek – to zasługa wielu osób i instytucji, 
organizacji obywatelskich, w dużej mierze również
państwa – ministerstwo podjęło we właściwym 
momencie decyzję, że Leadera realizujemy.  
Dlaczego potrzebujemy dobrej polityki wiejskiej 
i takich instrumentów jak Wytyczne dla wiejskiej 
Europy czy Krajowy Plan Strategiczny, który 
nakreśla ramy wykorzystania środków 
wspólnotowych dla rozwoju wsi? Jeżeli zostawimy 
wszystko normalnym regułom demokratycznym, 
jak zachowają się politycy? Zachowają się tak, żeby 
mieć jak największe poparcie. Głosy są w miastach, 
więc decyzje będą podejmowane w interesie miasta. 
Wieś potrzebuje „obrony mniejszości” – i tu polityki 
wspólnotowe mogą odegrać bardzo ważną rolę.  
Mówiąc o wsi musimy pamiętać o tym, że mniej 
więcej 1/3 mieszkańców wsi jest związana 
z gospodarstwem powyżej jednego hektara i mniej 
więcej 14% mieszkańców wsi wskazuje rolnictwo 
jako główne źródło utrzymania. Wieś przestaje być
rolnicza – to jest inna wieś. Bardzo ważną rolę
odgrywają różne polityki, wspierane przez różne 
fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny 
muszą wspierać zmiany na wsi. Obszary wiejskie 
to jest bogactwo. Jeśli nie będziemy potrafili go 
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wykorzystać, to trudno mówić o rozwoju 
nowoczesnej Polski.  
Mówiłem, że Polska jest zróżnicowana. To oznacza, 
że instrumenty polityki powinny być dopasowane 
do owego zróżnicowania. Myśląc o nowym okresie 
programowania,  powinniśmy jeszcze pełniej 
to zróżnicowanie uwzględnić. Wykorzystując 
te instrumenty, które istnieją, wydaje mi się, 
że powinniśmy mieć regionalne programy rozwoju 
obszarów wiejskich. One pozwoliłyby lepiej 
dopasować interwencję do specyfiki lokalnej 
sytuacji, pozwoliłyby lepiej realizować zasadę
pomocniczości, a jednocześnie upatruję w tym 
szans na lepszą współpracę pomiędzy polityką
strukturalną i polityką rozwoju obszarów wiejskich.  
Współpraca może dać dobre efekty, bo to jest 
właśnie sposób, byśmy bogactwo wsi wykorzystali. 
Najcenniejszym bogactwem wsi są ludzie – to nie 
ulega wątpliwości. Chodzi o to, by ci ludzie mogli 
godnie żyć, ale również pracować, zarabiać
na własne utrzymanie.  
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3.1.2. LEADER PO POLSKU i PO EUROPEJSKU 
– IV oś PROW 2007-2013    

Ryszard Kamiński, 
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich  

Po polsku i europejsku: rzeczywiście są różnice. 
Zaczynaliśmy Leadera w 2004 roku, w tym samym 
momencie, w którym staliśmy się członkiem Unii 
Europejskiej. W Europie Leader pojawił się
po kilkudziesięciu latach prowadzenia Wspólnej 
Polityki Rolnej. Wspólna Polityka Rolna – jak napisał 
w 1996 roku Irlandczyk, O’Reilly – okazała się
niezdolna do wykreowania wewnątrz społeczności 
wiejskich zdolności do stałego, oddolnego rozwoju 
społecznego i gospodarczego. To mówił w czasach, 
kiedy w Irlandii był wielki boom gospodarczy. On był 
w dużych miastach, natomiast wyludnienie 
i wszystkie inne plagi: likwidowane szkoły, 
przedszkola, sklepy, świetlice wiejskie, oddziały 
poczty, infrastruktura transportowa – były poza 
dużymi miastami. Konsekwencją rozwoju 
gospodarczego kraju była dysproporcja w rozwoju 
pomiędzy wsią i miastem. Stwierdzono, że Wspólna 
Polityka Rolna – jakkolwiek wspiera rolników 
i produkcję rolną, jednak prowadzi 
do przyspieszania tych dysproporcji. Pomimo 
wielkich dotacji od lat pięćdziesiątych, co dziesięć
lat w Unii liczba rolników spada o połowę – i tak jest 
do dzisiaj. Program Leader był pewną alternatywą

dla tych wielkich pieniędzy, które płynęły do 
rolników, a pomimo to nie rozwiązywały 
mieszkańców wsi. Leader pojawił się jako pomysł 
inny niż pieniądze z Unii dla rolników.   
Program Leader w Polsce pojawił się jednocześnie 
z pieniędzmi na zakup ciągników, na budowę

obiektów na wsiach, czyli w praktyce my bardzo 
rzadko dostrzegamy różnicę w podejściu: czym jest 
Wspólna Polityka Rolna i wsparcie dla rolników 
i czym jest rozwój wsi. Traktujemy Leadera jako 
jeszcze jedno źródełko, tylko trochę bardziej wątłe, 
finansowania różnych zadań na obszarach 
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wiejskich. Leader zakładał – w odróżnieniu 
od programów głównego nurtu, czyli programów 
Wspólnej Polityki Rolnej – działanie oddolne. Trzeba 
było grupy ludzi, którzy na danym obszarze 
zawiązaliby pewną instytucję nazywaną
partnerstwem trzech sektorów: publicznego, 
prywatnego i społecznego, które razem – w ramach 
zintegrowanego podejścia – opracowują strategię. 
W Europie Leader był też pewnym pomysłem 
na nowe, innowacyjne podejście, szukanie nowych 
rozwiązań dla wsi. U nas preferujemy wręcz 
podejście sztampowe, powtarzalne, takie, które 
wpisuje się w już określone interpretacje, bo jeżeli 
coś jest zgodne z istniejącą interpretacją, to znaczy, 
że tak można, a jak tak można, to zróbmy to jeszcze 
raz.  
Praktycznie poza niewielkimi obszarami lokalne 
grupy działania pokryły terytorium całej Polski. 
Czy dobrze? Na początku w długim procesie – kilku 
lat być może – w wielu miejscach trwało tworzenie 
partnerstw. 140 grup powstało w procesie 
kilkuletnim, a następnie w 2008 roku dołączyło 
następnych dwieście grup i pokryło praktycznie całą
Polskę. Zadajmy sobie pytanie, czy przez trzy 
miesiące następne 200 grup przygotowało 
w odpowiedni sposób to partnerstwo, czy stworzyło 
tę odpowiednią tkankę partnerską i czy ci ludzie 
robili to świadomie czy przypadkiem nie 
zorientowali, że po prostu są jakieś pieniądze do 
wzięcia, no to trzeba założyć jakąś LGD. Załóżmy, 
zarejestrujmy się, napiszmy jakiś dokument albo 
zlećmy komuś napisanie tego dokumentu, który 
będzie nazywany lokalną strategią rozwoju – będzie 
szybciej i pieniądze pozyskamy.  
Po wejściu do Unii Europejskiej pewnym 
wyznacznikiem poprawności lokalnej było 
pozyskanie środków z Unii – dobry był ten, kto 
potrafił pozyskiwać pieniądze z Unii. Dziś warto się
zastanowić, na co są wydawane te pieniądze, czy 
czemuś służą, czy nie sąw jakiś sposób 
marnowane.  
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Problemów i absurdów Leadera jest wiele. Pierwszy 
z nich polega na tym, że Leader jest traktowany tak 
samo, jak inne programy.  
Leader: duma, że udało się wprowadzić i wstyd, jak 
to wprowadziliśmy.  
Program Leader miał służyć budowaniu kapitału 
społecznego. Najlepszą drogą do dobrobytu jest 
wykorzystanie kapitału społecznego i tej jego cechy, 
którą jest zaufanie. To, co się zdarzyło w programie 
Leader, jest zaprzeczeniem zaufania wszystkich 
do wszystkich. Urzędnicy nie ufają beneficjentom,  
wprowadza się mechanizmy wielokrotnych kontroli, 
które podważają wzajemne zaufanie. Trudno mówić, 
żeby tak skonstruowany program budował zaufanie 
społeczne. Biurokracja zjada nam ten entuzjazm 
i zaufanie – nie tylko do Unii Europejskiej, ale 
również do polskich urzędów.  
Europejski Trybunał Obrachunkowy przygotował 
raport, z którego wynika, że kłopoty z Leaderem są
powszechne w całej Europie. Jest zbytnia 
koncentracja na monitoringu projektów, a utrata 
celów strategii jest zjawiskiem powszechnym.  
Zorientowano się w Unii Europejskiej, że włączenie 
Leadera do głównego nurtu to była ślepa uliczka. 
Leader, który miał przez oddolne podejście 
uaktywnić działania w pozostałych trzech osiach, 
właściwie został wchłonięty i przytłumiony przez 
pozostałe działania.  
Jakie są dzisiaj propozycje na przyszłość. Co ma się
dziać po roku 2013? 

• na danym terenie będzie istniało jedno 
lokalne partnerstwo (obejmujące 
przedstawicieli sektora publicznego, 
prywatnego i społecznego), które opracuje 
jedną, zintegrowaną strategię rozwoju 
danego obszaru,  a następnie – do jej 
realizacji – będzie mogło czerpać środki 
z różnych funduszy,

• rozwój lokalny w podążaniu za potrzebami 
wspólnot lokalnych  „jeden obszar – jedna 
strategia”, 
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• Leader powinien bardziej przyczynić się
do innowacyjności i dobrego rządzenia,  

• więcej „wolności” dla LGD w wyborze 
projektów, które najlepiej przyczyniają się
do osiągania celów LSR,  

• jasny podział zadań między LGD 
a instytucjami wdrażającymi, 

• więcej uwagi dla animacji i budowaniu 
oddolnego potencjału,  

• wzmocnienie zaangażowania sektora 
prywatnego (biznesu), 

• przywrócenie funkcji sieciowania LGD 
na poziomie europejskim i krajowym, 

• beneficjenci współpracują tylko z jednym – 
dobrze zdefiniowanym partnerem  

• rozszerzenie możliwości współpracy 
na obszarach podmiejskich i z małymi / 
średnimi miastami w ramach LGD 

Podejście Leader broni się tam, gdzie lokalne grupy 
pasjonatów, idealistów starają się w skrajnie 
nieprzychylnym środowisku biurokratycznym 
realizować swoje plany zapisane w strategiach 
i wypełniać obietnice składane społecznościom. 
Polska wieś potrzebuje oddolnych programów 
i systemowego wsparcia liderów lokalnych – 
a nie tylko spontanicznych zrywów, żebyśmy 
udowodnili, że coś dobrego potrafiliśmy zrobić.  
  
Magdalena Bawej, prezeska LGD Solna Dolina, 
pow. kolski 

Potrzebny jest zapał, ale i dobry klimat. Mieszkańcy 
wsi boją się papierów. Boją się dokumentacji, 
rozliczeń, sprawozdań – to jest bariera. Bez 
partnerstwa i współpracy nic nie będzie możliwe 
do zrobienia, bo tylko to pozwoli na efekty. 
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3.1.3. FINANSOWANIE SOŁECKICH INICJATYW – 
PROW 2007-2013  i inne programy dla wsi 

Ireneusz Niewiarowski, 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  
Izabela Żaroń, 
sołtyska wsi  Celestynów, pow. otwocki  
Włodzimierz Fraszczyk, 
wójt gminy Olszówka, pow. kolski 

Ireneusz Niewiarowski, 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  

PROW 2007-2013 daje duże możliwości wsparcia 
obszarów wiejskich. Skupię się na funduszu 
sołeckim, który niejako uzupełnia te możliwości. 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów od lat kilkunastu 
szukało mechanizmu, który by mógł uaktywnić, 
pomóc, dać sołectwu fundusze do własnej 
dyspozycji. 
Po szeregu kompromisach udało się taką ustawę

przeforsować. Zawarto ją w zgodzie z korporacjami 
samorządowymi, między innymi ze Związkiem Gmin 
Wiejskich RP. Z jednej strony te kompromisy 
osłabiły projekt, ale z drugiej strony można 
powiedzieć, że teraz, poprzez dyskusje, poprzez 
praktyczne działania możemy dojść do rozwiązań
najlepszych. Prowadzimy monitoring 
funkcjonowania tej ustawy. Naszym zdaniem 
fundusz może stanowić podstawę piramidy wsparcia 
mieszkańców wsi. Wieś podlega bardzo szybkim 
przemianom cywilizacyjnym. Jest widoczny pewien 
kryzys obszarów wiejskich, wieś się starzeje, mimo 
że liczebność ludności wiejskiej nie spada. Młodzież
szuka miejsca pracy w innym miejscu, nie tylko 
w kraju. Wykształcenie – mimo, że rośnie – jednak 
jest wyraźnie niższe niż w mieście, także gorsze 
jakościowo. Te sytuacje wzmacniają postawy 
roszczeniowe mieszkańców wsi, a te są z kolei 
hamulcem podejmowania działań, które służyłyby 
podnoszeniu jakości życia na wsi. Na wsi się mniej 
czyta, słabiej korzysta z internetu – można mnożyć
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te przykłady. Ale jednocześnie na wsi żywe są
tradycje i wartości, na których można budować. 
Wieś nie jest tak zatomizowana jak miasto. Na wsi 
jest silna, wielopokoleniowa rodzina. Jest silna więź
z parafią, powszechna religijność – zatem na tle 
tych wcześniej wymienionych zagrożeń te wartości 
– jeśli zostaną dostrzeżone i odpowiednio użyte – 
dają wsi podstawę do znalezienia się w tym szybko 
zmieniającym się świecie i spowodować, że wieś – 
jak niektórzy wieszczą – nie wyludni się ani też
nie zamieni się w małe miasta.  
Musi toczyć się dialog pomiędzy mieszkańcami wsi 
a różnymi podmiotami, powinno pojawić się
zaangażowanie i uczenie właściwych postaw. 
Muszą być podejmowane działania o charakterze 
wspólnotowym, także w życiu gospodarczym. Wieś
musi to czynić sama, trzeba jej tylko pomóc. 
Potrzeba zbudowania zintegrowanego systemu 
wsparcia wspomagającego aktywność wsi.  
W pierwszym roku 1096 gmin wprowadziło fundusz 
sołecki, w roku następnym 1122 – to ok. 52% gmin. 
Rekordzistą jest województwo opolskie – prawie 
80% gmin, a najsłabszy wynik osiągnęło 
województwo podlaskie – 35%. To zestawienie 
opolskiego i podlaskiego jest znamienne. 
W województwie opolskim działa metoda odnowy 
wsi od lat 90., więc ludzie są umiejętni, aktywni, 
chcą korzystać i myślę tu zarówno o mieszkańcach 
wsi, jak i władzach samorządowych. Z kolei ci, 
którzy są bierni, są nieufni, czekają, nie wierzą
w swoje możliwości.  Tam, gdzie są silne tradycje, 
gdzie wspólnoty są silne, jak na przykład 
na Podkarpaciu (mimo, że tam nie działał wcześniej 
program odnowy wsi), wykorzystanie funduszu 
sołeckiego sięga 70%. W części środowiska wójtów 
występuje niechęć do funduszu – myślę, 
że w części wynika to z trudnej sytuacji gmin, ale też
w części z niechęci do dzielenia się władzą. 
W dużym stopniu centralizm gminny nadal panuje. 
Nierzadka też jest postawa wśród mieszkańców wsi 
polegająca na tym, że owszem, fundusz się należy, 
ale nasz wysiłek będzie minimalny – niech gmina to 
zrobi – czyli postawa roszczeniowa. Tu też ma 
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miejsce brak zrozumienia idei funduszu. Bardzo 
dużo zależy od postaw mieszkańców. Dużo także 
zależy od władz, od wójta – także, jeśli chodzi 
o kształtowanie postaw, zrozumienie tej idei. 
Potrzeba zatem informacji, promocji dobrych praktyk 
i edukacji, potrzeba też wsparcia.  

Włodzimierz Fraszczyk, 
wójt gminy Olszówka, pow. kolski 

Myśmy od początku wprowadzili ten instrument. 
Uznaliśmy, że mieszkańcom trzeba podać rękę – 
czyli wykorzystać ich aktywność. Myślę, że ten 
instrument dał możliwość uzupełnienia tej 
aktywności. Odbywam z mieszkańcami wiele 
spotkań. Dzięki temu jest możliwość – dzięki 
metodom wsłuchiwania się w ich głosy – wybrania 
pewnych segmentów, by były one jak najbardziej 
akceptowalne. Gmina uczestniczyła w wielu 
programach, jest budowany kapitał społeczny. 
Z czego wynika niechęć części środowiska 
samorządowego do funduszu? Chyba 
z pierwotnego rozwiązania, kiedy gminy 
potraktowały go jako próbę „wyjęcia” części środków 
bez rekompensaty. Oczywiście w toku prac 
parlamentarnych zostało to uzupełnione i gdyby 
w przypadku najuboższych gmin ten zwrot był 
jeszcze większy, pewnie ta idea znalazłaby wielu 
popularyzatorów. Gmina ma określone zdolności 
ekonomiczne, ma pewne zobowiązania 
i wyodrębnienie tego funduszu ogranicza możliwości 
pozyskania środków na inne zadania. Nasze 
podejście jest nieco inne. Dzielimy się władzą
z jednej strony, z drugiej strony budujemy 
aktywność społeczną. Często są debaty – dlaczego 
robimy to, a nie coś innego. Traktujemy środki 
funduszu jako uzupełnienie finansowania różnych 
działań, na przykład w ramach odnowy wsi. 
Sprawny urząd – jeśli współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, jeżeli udziela pomocy, jeżeli jest 
przyjazny różnego typu środowiskom, to jest 
w stanie pomóc wielu aktywnym ludziom. 



28

Izabela Żaroń, 
sołtyska wsi Celestynów, pow. otwocki  

U nas, zanim był fundusz sołecki, w 2006 roku 
zostało przywrócone sołectwo w Celestynowie. 
Na rok 2011 sołectwo, które ma ok. 5 tys. 
mieszkańców, otrzymało 18 tys. złotych. No i cóż
zrobić z takimi pieniędzmi? Po wielu dyskusjach 
doszliśmy do wniosku, że dofinansujemy „akcję lato” 
dla dzieci z sołectwa. Zakupimy namiot, łóżka, 
materace. Zostały jeszcze pieniądze – na cóż te 
pieniądze przeznaczyć? Na spotkania dla 
mieszkańców, bo przecież mieszkańcom też
potrzeba jest tego „życia” – kulturalnego, 
oświatowego, ekologicznego. Od zeszłego roku 
weszliśmy we współpracę z lasami państwowymi. 
W tym roku odbył się czwarty piknik ekologiczny. 
Od świąt Wielkanocnych sprzątamy śmieci 
na terenie gminy Celestynów. Włączają się w to 
wszystkie sołectwa. Na terenie Celestynowa 
zebraliśmy 220 worków śmieci, zaoszczędziliśmy 
prawie 20 tys. zł. w budżecie gminy. Mieliśmy piknik 
ekologiczny. Weszliśmy w program „Czyste lasy na 
Mazowszu”. W Centrum Edukacji Leśnej odbyła się
majówka-potańcówka. Było to przyjemne dla 
wszystkich, bo nie mamy śmieci, zaczynamy dbać
o ekologię i utylizację odpadów; po ciężkiej pracy 
pojedliśmy, po jedzeniu porozmawialiśmy, a po 
rozmowie potańczyliśmy i wyszło to z korzyścią dla 
wszystkich.  
Chciałabym ten program ekologiczny pociągnąć
dalej. Wciągnęliśmy w to najmniejsze dzieci. Dzieci 
muszą być dowartościowane, dzieciom trzeba 
pokazać. Dzieci jadą w nagrodę za pracę – za 
zbieranie śmieci: naszych, nie naszych, niczyich – 
do Centrum Nauki Kopernik. Mamy zamówione 51 
miejsc, z funduszu sołeckiego będą zakupione 
następne bilety.  
Na naszym terenie mieszka i żyje do dziś Hilary 
Koprowski, wynalazca szczepionki przeciw chorobie 
Heinego-Mediny. Z funduszu sołeckiego – we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi – został 
wydany biuletyn i nakręcony film. 
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Ireneusz Niewiarowski, 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  

Należy postawić kropkę po wystąpieniu pani sołtys, 
bo wszystkie obszary rozwoju wsi zostały tu 
uwzględnione. Na rzecz takich działań staramy się
odpowiednio „ustawić” fundusz sołecki. 
Wymienię cztery zmiany, które proponujemy, które 
usprawnią fundusz, uczynią go jeszcze lepszym 
narzędziem budowania wspólnoty na wsi: 

• Odstępujemy od wymogu lokalizacji 
przedsięwzięcia w danym sołectwie. 
Oznacza to, że może się pojawić
współpraca między dwiema-trzema wsiami 
i one wspólnie mogą swoje dzieło 
kontynuować. 

• Dopuszczamy zmianę w trakcie roku 
budżetowego w przedsięwzięciu, które 
w ramach funduszu sołeckiego się realizuje. 
To oznacza, że jeśli zaoszczędzimy, 
to z zastosowaniem tej samej procedury 
można będzie jeszcze te pieniądze 
wykorzystać. 

• W ustawie o wojewódzkich ośrodkach 
doradztwa rolniczego dopisujemy zadanie: 
edukacja i kształcenie w zakresie funduszu 
sołeckiego. Jest wyraźna potrzeba 
eksperckiego, edukacyjnego wsparcia tej 
idei, żeby była zrozumiała. Myślimy nie tylko 
o wsparciu w pisaniu wniosków, tylko 
właśnie o ukazaniu całej idei. 

• W ustawie o zbiórkach publicznych 
zdejmujemy biurokratyczne zakazy co do 
takiej zbiórki w obrębie sołectwa. Jeśli 
będzie wola wsi, to sołtys lub wskazana 
przez niego osoba będzie mogła 
przeprowadzić zbiórkę na rzecz działania 
związanego z wykorzystaniem funduszu 
sołeckiego. 
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3.1.4. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW WSI – 
komplementarność wsparcia w ramach 
PROW 2007-2013 z innymi działaniami

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej  
Maria Nowak, Stowarzyszenie „Z edukacją
w przyszłość”, Korzecznik, pow. kolski 

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej  

Co mamy w „Programie rozwoju edukacji 
na obszarach wiejskich”? Zadaniem ministra 
edukacji jest koordynowanie – ten program zbiera 
informacje z wielu resortów. Co konkretnego na 
rzecz edukacji wiejskiej się dzieje? Staramy się nie 
tylko mieć program, ale także co roku sporządzać
sprawozdanie, dokonywać korekt, informować
o tym.  
Jaka jest idea tego programu? Chodzi o to, 
by zwracać uwagę na to, co, w jaki sposób można 
robić, aby eliminować różne bariery w dostępie 
do edukacji, aby były kształtowane postawy otwarte 
na rozwój, na kształcenie się przez całe życie, 
aby jakość edukacji rosła, szczególnie tam, gdzie 
występuje największa potrzeba podnoszenia 
jakości.  
Co konkretnie się udaje? Szczególnie dumna jestem 
z tego, że udało nam się doprowadzić do wzrostu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
W ostatnich trzech latach to prawie 250 000 miejsc 
więcej w przedszkolnej edukacji. Oczywiście na wsi 
jest mniej miejsc niż w mieście, ale na wsi podwoiła 
się liczba miejsc. Zawsze mówię: może być jeszcze 
więcej, starajmy się, żeby nadal liczba miejsc 
edukacji przedszkolnej rosła. Szczególnie ważne są
małe formy edukacji przedszkolnej, które stanowią
uzupełnienie oferty na terenach wiejskich. 
Wprowadziliśmy też zmiany prawne związane 
z innymi formami edukacji przedszkolnej, co też tę
dynamikę wspomogło.  



31

Nowa podstawa programowa, która wchodzi 
stopniowo od 2009 roku, jest obliczona na 
sześcioletni okres wdrażania. Na przykład język 
obcy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, 
z czym była trudność, szczególnie na terenach 
wiejskich, to mechanizm wyrównania szans, 
otwierania na świat. Coraz lepiej pochylamy się nad 
uczniem słabym, coraz mniej mamy uczniów 
osiągających najsłabsze wyniki. Moglibyśmy mieć
jeszcze więcej uczniów osiągających najlepsze 
wyniki – chcemy dbać o uczniów zdolnych, 
Ministerstwo Edukacji w tym roku zwraca uwagę
szczególnie na szkoły, które dbają o odkrywanie 
talentów. Powstała mapa szkół – odkrywców 
talentów, gdzie kilkoro nauczycieli coś robi dla 
ucznia zdolnego. Są tam również małe szkoły, które 
dbają o to, żeby rozwijać zainteresowania, 
zdolności, żeby wzmacniać uczniów. Wszędzie się
rodzą dzieci zdolne i misją szkoły jest to, żeby 
zadbać o pomoc dzieciom, wyławianie 
najzdolniejszych i przygotowanie dla nich 
dodatkowej oferty. Nowa podstawa programowa 
zakłada, by pracować w bardziej 
zindywidualizowany sposób – pomagać
w przezwyciężaniu trudności i w rozwijaniu 
zdolności.   
Warto zwrócić uwagę na różne programy 
finansowane z funduszy europejskich, które dały 
szansę młodzieży, na przykład program „Młodzież
w działaniu”, różne programy wymiany, współpracy, 
otwierania się na świat – można podać sporo 
przykładów aktywności lokalnej. Różne programy 
rządowe mają swoje komponenty adresowane 
do obszarów wiejskich. Pomagamy w zakresie 
dożywiania, w tym na wsi, jest szereg programów 
stypendialnych, są stypendia prezesa rady 
ministrów, ministra edukacji, jest wsparcie 
narodowego funduszu stypendialnego dla jednostek 
samorządu terytorialnego, program „Wyprawka 
szkolna”, który można oferować nie tylko uczniom 
spełniającym kryteria socjalne, ale dyrektor szkoły 
może do 10% uczniów zgodnie z własną oceną
dofinansować.  
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80% szkół jest wyposażonych w miejsca zabaw, 
zabawki dydaktyczne – z programu „Radosna 
szkoła”. 
Chcę powiedzieć, jak ważna jest współpraca 
z organizacjami pozarządowymi. Mamy konkurs 
„Otwarta szkoła”, w którym rokrocznie staramy się
wyróżniać i nagradzać dobre partnerstwa współpracy 
szkół, przedszkoli i organizacji pozarządowych. 
Staramy się pokazywać dobre przykłady (wiele jest 
w ostatnich latach nagrodzonych szkół z małych 
miejscowości) lokalnej aktywności ludzi, którzy się
organizują i coś ciekawego się dzieje. Chodzi o to, 
żeby szkoła się otwierała, żeby wychodziła 
na zewnątrz i by organizacje wchodziły do szkoły. 
Mamy ustawową możliwość przekazywania małych 
szkół i placówek organizacjom, chcielibyśmy 
to jeszcze szerzej otworzyć, żeby w drodze różnych 
konkursów na zadania publiczne szerzej móc 
te zadania przekazywać. 
Cenna jest aktywność organizacji w organizowaniu 
wyjazdów edukacyjnych, wakacyjnych – wiele tysięcy 
dzieci skorzystało z tych wyjazdów w ramach akcji 
letniej, także w związku z powodzią. Im więcej 
aktywności lokalnej w szkole, tym bardziej szkoła ma 
szansę stawać się miejscem skupiającym lokalną
aktywność, a nie tylko realizującym ramowy plan 
nauczania. Aktywności obywatelskiej dzieci 
i młodzież muszą się uczyć i poprzez współpracę
dorosłych na terenie szkół mogą się tego uczyć.  

Maria Nowak, Stowarzyszenie „Z edukacją
w przyszłość”, Korzecznik, pow. kolski 

Pochodzę z małej miejscowości Korzecznik 
w gminie Kłodawa, gdzie powstało Stowarzyszenie 
„Z edukacją w przyszłość”. Początkowo 
stowarzyszenie miało wspierać istniejącą szkołę
samorządową, ale w wyniku zmian demograficznych 
szkoła została zamknięta. To problem, który dotyka 
bardzo wielu szkół na obszarach wiejskich. 
Stowarzyszenie otworzyło nową szkołę w 2004 roku. 
Kolejnym problemem obszarów wiejskich jest 
również wspomniana edukacja przedszkolna. Dzisiaj 
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wielu – właściwie większość – mieszkańców widzi 
potrzebę zapewnienia edukacji przedszkolnej dla 
dzieci. Przedszkoli na terenach wiejskich było bardzo 
mało. Miejscowość, w której mieszkam, jest oddalona 
o 15 km od najbliższego miasteczka, gdzie było 
gminne przedszkole. Kiedy założyliśmy szkołę, 
naszym kolejnym krokiem było powołanie 
przedszkola i edukacja małych dzieci. Mamy już trzy 
oddziały, które uczą się w trzech różnych miejscach. 
Skorzystaliśmy w funduszy unijnych, aby to rozwinąć.  
Widzę dużo większy problem w edukacji osób 
dorosłych – właśnie mieszkańców wsi, którzy mają
przeróżne bariery i mają problemy z tym, żeby 
edukację podejmować. Staraliśmy się wyjść
naprzeciw oczekiwaniom dorosłych mieszkańców. 
Mamy centrum kształcenia ustawicznego, w którym 
jest sześć zaocznych szkół ponadgimnazjalnych. Jest 
bardzo mało szkół społecznych dla osób dorosłych. 
Na rynku są albo szkoły samorządowe albo szkoły 
prywatne, najczęściej zlokalizowane w mieście. 
Potrzeba, by takie szkoły znajdowały się na terenach 
wiejskich, jest bardzo duża. Szkoła społeczna ma 
nieco inne zadania i trochę inne podejście 
do klientów, jakimi są słuchacze.  
Parę lat temu, kiedy powstawał Leader na naszym 
terenie, mieliśmy ogromne oczekiwania. Mieliśmy 
kilka pomysłów na to, jak te środki wykorzystać. Jakie 
małe projekty, na jaki temat? Chcieliśmy rozwijać
edukację regionalną, wydawać publikacje na temat 
historii naszej miejscowości. Chcieliśmy zająć się
edukacją ekologiczną, informatyczną, mieliśmy 
nadzieję na uzupełnienie bazy naszej szkoły. I co się
okazało? Jak do tej pory żadnego projektu nie 
złożyliśmy. A nie złożyliśmy z tej prostej przyczyny, 
że procedury są tak skomplikowane, pieniądze 
stosunkowo małe, że postanowiliśmy, że naszą
energię i czas skierujemy w inną stronę. Dużo łatwiej 
i prościej jest skorzystać na przykład z wielkopolskiej 
odnowy wsi i stamtąd realizujemy pewne działania. 
Potrzeb na terenie takich miejscowości jest bardzo 
wiele. Najważniejszą jest chyba inny rodzaj pracy 
z młodzieżą i zaangażowanie młodzieży w to, co się
robi w tych miejscowościach.  
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Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej 

Myślę, że edukacji nigdy za wiele. Bardzo się cieszę
z tego przykładu związanego z edukacją dorosłych. 
Pracujemy nad rozwiązaniami ustawowymi, żeby 
unowocześnić kształcenie ustawiczne. Tak jak 
wyróżniamy się w Europie wskaźnikami związanymi 
z tym, że coraz więcej młodych ludzi kończy szkoły 
wyższe, że nie opuszcza szkół, tak niestety mamy 
bardzo słabe miejsca jeżeli chodzi 
o upowszechnienie edukacji przedszkolnej 
i o odsetek dorosłych, którzy się kształcą, którzy chcą
podnosić kwalifikacje, zdobywać nowe zawody. 
Tu mamy spore wyzwanie – jak to unowocześniać, 
zachęcać do tego, żeby to było bardziej dostępne 
i bardziej atrakcyjne. Myślę, że takie doświadczenia 
mogą być pomocne – to są konkretne, sprawdzone, 
dobre praktyki.      
Będę wdzięczna za podpowiedzi z Waszego 
środowiska: Jak definiować tak zwaną wiejskość? 
Mamy wsie, które są przedmieściami wielkich miast, 
które mają wskaźniki w pełni wielkomiejskie. Z kolei 
mamy dzielnice wielkich miast, które mają problemy 
i sposób zorganizowania edukacji w pełni wiejskie.  
Z mojego punktu widzenia ogromna jest rola 
partnerstw w edukacji. Ogromna rola lokalnych 
liderów. Taka jest jakość edukacji, jaka jakość liderów 
edukacji. To szalenie ważne – myślenie o kryteriach 
wyboru liderów, powierzaniu zadań edukacyjnych, 
uważam, że świetnie był dobrany przykład 
Korzecznika. Czy uczestniczy Pani 
w programie Leader czy nie, to jest Pani liderem 
lokalnej oświaty i im więcej takich liderów, 
rozpoznających potrzeby i wychodzących im 
naprzeciw, tym lepiej dla edukacji. Dzięki serdeczne 
wszystkim liderom oświaty i tym, którzy widzą
te projekty dla dzieci: przedszkolne, świetlicowe, 
opiekuńcze. My tylko tworzymy ramy prawne, 
a wszystko zależy od lokalnych liderów.    
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3.1.5. AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 
SPOŁECZNOŚCI – wyzwania dla działań
wspieranych przez PROW 2007-2013    
Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi  

Wszystko się bardzo gwałtownie zmienia. Coraz 
mniej ludzi pracuje w rolnictwie. Młodzi ze wsi 
wyjeżdżają. Świat się zmienia dookoła. Trudno 
nadążyć. Społeczność wiejska nam się zmienia. 
Każda wieś ma taką grupę ludzi, która wyjeżdża 
rano, przyjeżdża wieczorem. Trudno jest tych ludzi 
zintegrować i my wszyscy – liderzy, sołtysi, ludzie 
z organizacji pozarządowych – stajemy wobec tych 
nowych wyzwań. Jak mamy integrować tę
społeczność, skoro połowy z tych ludzi przez cały 
dzień nie ma, wracają zmęczeni i nie chcą? 
Jak mamy integrować tych ludzi, jak nam wypada 
całe pokolenie ludzi, którzy, kiedy idą do szkoły 
średniej, znikają – przyjeżdżają na weekend. 
To pokolenie, które zniknęło. Trzeba zachęcać tych 
młodych, żeby wrócili, żeby część tego, czego się
nauczyli, nam oddali.  
Nigdy wieś, nigdy ludzie nie byli poddawani takiej 
presji zmiany, jak teraz. Mało tego: w ogóle nie 
wiemy, jaka ta przyszłość będzie. 
Ludzie integrują się wokół celu. To musi być
wspólny cel, przedyskutowany. Następnym 
elementem, żeby była aktywizacja i integracja 
społeczności – oprócz tego celu, który jest jasny 
i zrozumiały przez wszystkich – jest lider. Lider musi 
rozpoznawać intencje ludzi, musi wyczuć u każdego 
człowieka każdy jego sygnał. Motywy ludzi są różne 
– trzeba te motywy poznawać.  
Następny element to projekt. Ważne jest osiągnięcie 
pierwszego sukcesu. Musimy mówić ludziom, 
że osiągnęliśmy sukces. Ta rola lidera czy sołtysa 
jest dzisiaj zupełnie inna. Musimy doceniać ludzi. 
Potrzeby ludzi są inne: oni mają mniej czasu, 
musimy się lepiej z ludźmi komunikować, musimy 
więcej wiedzieć. Ludzie, z którymi lider pracuje – 
nasi sąsiedzi – to nie są nasi pracownicy, musimy 
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stosować zupełnie inne metody niż wobec 
pracowników.    
Jak w aspekcie odnowy wsi wygląda aktywizacja 
ludzi? Beneficjentem odnowy wsi może być
organizacja pozarządowa, która ma status 
organizacji pożytku publicznego. Znam bardzo mało 
organizacji wiejskich, które mają ten status. Ten 
status jest bardzo skomplikowaną rzeczą dlatego, 
że nakłada na działających społecznie ludzi 
ogromną ilość obowiązków, a z drugiej strony 
ogromną odpowiedzialność. Trzeba pisać
sprawozdania, zatrudnić księgowego, pilnować
terminów. Trzeba zmieniać statut odpowiednio 
do zmian wprowadzanych w prawie. Jak ludzie 
działający społecznie na wsi mają mieć na to czas, 
wiedzę na to potrzebną? To jest przeszkoda 
w odnowie wsi. Trzeba mieć wkład własny. Jaka 
organizacja wiejska ma wkład własny?  
Na czym polega istota Leadera? To, co realizujemy 
w Polsce, to nie jest program Leader. Lokalna grupa 
działania opracowuje strategię, ta strategia składa 
się z projektów. O tym, czy one będą realizowane, 
nie decyduje lokalna grupa działania – decyduje 
ktoś wyżej. Na przykład decyduje, że pięć projektów 
ma być realizowanych, a dziesięć – nie. W tym 
momencie zawala się cała strategia, bo ona jest 
całością, kiedy jest piętnaście projektów. A zdarza 
się tak, jak w jednym z województw (jak mi 
powiedzieli ludzie stamtąd): mieliśmy lokalną
strategię rozwoju, dwanaście projektów, urząd 
marszałkowski przyznał pieniądze na jeden, 
wzięliśmy te pieniądze, zrealizowaliśmy ten jeden, 
a teraz urząd marszałkowski przychodzi i mówi: 
oddajcie pieniądze, boście nie zrealizowali celów 
lokalnej strategii. To są jakieś absurdy. Wszystkie 
pieniądze powinny być dane lokalnym grupom 
działania. Ma być lokalny grant na realizację lokalnej 
strategii działania. Jeśli ma być Leader, to lokalna 
grupa działania ma mieć lokalny grant na realizację
lokalnej strategii. Leader to jest proces – musi się
toczyć bez przerwy. Lokalna grupa działania ma 
zebrać swoich członków, ma ocenić, co w tej 
strategii idzie dobrze, ma przerobić tę strategię
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i znowu robimy – jeszcze raz. W ten program jest 
wpisane ryzyko, że coś się nie uda. Ale w wydaniu 
polskim tego ryzyka ponieść nie można. Nie ma 
finansowania oddolnego, nie tu zapada decyzja, 
gdzie trzeba, nie ma miejsca na ryzyko.  
Myślę, że zdrowo ponad połowa lokalnych grup 
działania to nie są partnerstwa, bo tam przeważa 
samorząd. Organizacje w tym partnerstwie są słabe. 
Samorządowcy się umawiają: mamy milion złotych, 
to my zrobimy taką lokalną strategię, żeby dla tych 
naszych pięciu gmin było po dwieście tysięcy i tak ją
ułożymy, żeby ta strategia składała się z tych 
kawałków po dwieście tysięcy – i nazywają to 
Leaderem… Ta metoda jest trudna, nowa, ale to nie 
znaczy, że ona jest w Polsce nie do ugryzienia. 
Ale chodzi o to, żeby były spełnione warunki jej 
realizacji. 
Jeżeli nasza wieś czy powiat ma się rozwijać, 
to przede wszystkim musimy – i to się powinno robić
w strategiach lokalnych – ocenić zasoby. W każdej 
naszej wsi mamy ludzi, którzy są lepiej lub gorzej 
wykształceni – to jest zasób ludzki, mamy ileś
pieniędzy, które możemy uzyskać z różnych źródeł, 
jak je uruchomimy – to będzie kapitał finansowy, 
mamy infrastrukturę, która jest nazywana kapitałem 
wbudowanym (drogi, wodociąg, telefony) i mamy 
kapitał polityczny. Kapitał polityczny organizacji czy 
ludzi na wsi jest niezwykle słaby. Dlaczego? 
Dlatego, że jesteśmy w większości klientami gminy. 
Mówimy: wójt nam da, rząd nam da, państwo nam 
da – nie liczą się z nami. Kapitał polityczny polega 
na tym, że powinniśmy mieć zdolność wpływania 
na wszystkich, żeby nam te zasoby dawali. 
No i kapitał społeczny – to znaczy, czy ludzie sobie 
ufają. Na przykład czy mogę zostawić rower pod 
kościołem, przyjdę za dwa dni – czy on tam będzie 
stał, czy też zniknie. Co się dzieje w Leaderze? 
Jakie tam jest zaufanie? Każą nam zabrać
wszystkie dokumenty pod pachę i jechać do urzędu 
marszałkowskiego 100 czy 80 kilometrów, żeby przy 
urzędnikach te faktury zostały podstemplowane. 
Z góry się zakłada, że ludzie oszukują. 
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Na samej górze jest kapitał kulturowy. I to jest rzecz 
najważniejsza, bo kapitał kulturowy to są wszystkie 
nasze tradycje, sposoby zachowania, odnoszenia 
się do siebie, które w naszej społeczności mamy. 
Jeżeli wszystko to będziemy uruchamiać, to będzie 
się rozwijała społeczność lokalna. 
Mówiłem o tej naszej zależności – że jesteśmy 
właściwie traktowani przez urzędy źle. 
To oczywiście zależy w dużej mierze od tego, 
jakiego mamy wójta. Ale proszę zwrócić uwagę: 
ile jest tych organizacji, które zajmują się pomocą
dla wsi. Ktoś powiedział: w mieście są głosy. Ja bym 
powiedział tak: w miastach są głosy, na wsi są
pieniądze – jest dużo pieniędzy na rozwój obszarów 
wiejskich. I co obserwujemy? Proszę zwrócić
uwagę, ile tych organizacji się rozbudowuje. Do tych 
lokalnych organizacji to już trafiają jakieś grosze – 
taka odwrócona piramida. Im niżej, tym coraz mniej 
pieniędzy. To trzeba w jakiś sposób odwrócić, 
trzeba nad tym dyskutować.  
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3.1.6. MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I RÓŻNICOWANIE WIEJSKIEJ 
GOSPODARKI – oferta PROW 2007-2013  
dla wiejskiej gospodarki  

Katarzyna Lipowiec, Stowarzyszenie Inkubator, 
pow. świecki, 
Łukasz Stankiewicz, animator ekonomii społecznej, 
pow. nakielski, 
Hanna Beyer, Danuta Łuczak – Spółdzielnia 
Socjalna „Wspólnota”, pow. nakielski 

Katarzyna Lipowiec, Stowarzyszenie Inkubator, 
pow. świecki 

Jakie możliwości stwarza Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dla rozwoju 
przedsiębiorczości? Ma on dwa działania, które są
skierowane na tworzenie i rozwój małych firm na 
terenach wiejskich. Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej ma na celu tworzenie 
pozarolniczych źródeł dochodu, żeby promować
zatrudnienie poza rolnictwem na obszarach 
wiejskich. Wiadomo, że sytuacja na rynku pracy 
na terenach wiejskich jest trudna i bardzo często 
właśnie działalność gospodarcza jest alternatywą

stworzenia źródła dochodu. Rozporządzanie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i załącznik 
do niego określa według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, jakie rodzaje działalności mogą
korzystać ze wsparcia. Ten zakres jest bardzo 
szeroki. Kto może się ubiegać o przyznanie pomocy 
w ramach tego działania? Każda osoba fizyczna, 
która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 
jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik – czyli 
wszystkie osoby, które są ubezpieczone w KRUS 
przez minimum 12 miesięcy mogą z tego działania 
korzystać, jeżeli zamierzają rozpocząć działalność
gospodarczą albo prowadzą już taką działalność
gospodarczą na terenie wiejskim. Pomoc jest 
udzielana na zasadzie refundacji poniesionych 
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kosztów. Trzeba najpierw inwestycję zrealizować, 
później dostajemy zwrot, maksymalnie 50% kosztów 
kwalifikowalnych danej inwestycji. Maksymalna 
wartość pomocy to 100 tys. złotych. Można 
przeznaczyć  te pieniądze na wszelkie inwestycje 
związane z działalnością gospodarczą: budowy, 
przebudowy, remonty, modernizację budynków, 
zagospodarowanie terenu, zakupy maszyn, 
urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu 
komputerowego, w ograniczonym zakresie środki 
transportu, raty leasingowe i koszty ogólne, czyli te, 
które są związane z przygotowaniem danej 
inwestycji, poniesione nawet  przed złożeniem 
wniosku. Finansowanie nie obejmuje podatków 
od towarów i usług. Nie ma możliwości zakupu 
rzeczy używanych.  
W podobnym zakresie funkcjonuje drugie działanie: 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 
To działanie jest skierowane do osób, które 
funkcjonują poza KRUS. Działanie jest skierowane 
do osób, które zamieszkują na terenach wiejskich 
albo chcą otworzyć działalność na terenach 
wiejskich albo prowadzą już taką działalność przy 
zatrudnieniu do 10 osób i poniżej 2 mln euro obrotu 
w roku poprzednim. Warunkiem jest zamieszkiwanie 
na terenie gminy wiejskiej. Mogą się też ubiegać
istniejące firmy: osoby prawne, wspólnicy spółek 
cywilnych, inne spółki prawa handlowego, które nie 
posiadają osobowości prawnej. Tu mamy wyższy 
poziom wsparcia: do 300 tys. złotych, również 50% 
kosztów kwalifikowalnych, również stosowana jest 
refundacja poniesionych kosztów. Można ubiegać
się o środki w Agencji Restrukturyzacji Modernizacji 
Rolnictwa, ale jest też druga ścieżka: 
za pośrednictwem lokalnych grup działania.  
Projekt, który był realizowany przez Stowarzyszenie 
„Inkubator” nazywa się „Wiejskie inkubatory 
przedsiębiorczości” w ramach działania 6.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Wymyśliliśmy, że stworzymy satelity istniejącego 
w Świeciu inkubatora przedsiębiorczości. 
Utworzyliśmy na terenie każdej gminy punkt 
kontaktowy, żeby dotrzeć do mieszkańców wsi 
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z informacją, z pomocą, żeby mieli ułatwiony kontakt 
z osobami, które znają. Powstało 10 wiejskich mini-
inkubatorów przedsiębiorczości, które pomagały 
nam rekrutować osoby do projektu, udzielać im 
informacji, pomagać im przy okazji szkoleń. To się
sprawdziło, realizujemy kolejną edycję tego 
projektu. Powstało 25 mikroprzedsiębiorstw 
na terenach wiejskich. Każdy otrzymał do 40 tys. 
złotych na uruchomienie firmy, pomoc 
na sfinansowanie przez 6 miesięcy bieżących 
kosztów takich jak ZUS, lokal, księgowość. 
Zapewniliśmy wsparcie szkoleniowo-doradcze, 
pomagaliśmy pisać biznes plany. Były też osoby 
po 50 roku życia, niektórym się wydawało, że nie 
będą w stanie znaleźć się na rynku pracy, a jednak 
im się udało i teraz z satysfakcją mówią, że nie tylko 
utworzyły firmę i mają własne dochody, ale także 
zmieniło się ich życie i mają teraz motywację
do tego, żeby działać i dalej funkcjonować.  

Hanna Beyer – Spółdzielnia Socjalna „Wspólnota”, 
pow. nakielski  

Jestem prezesem Spółdzielni Socjalnej „Wspólnota” 
z Mroczy. Nasza droga była bardzo długa, ponieważ
okres dwóch lat pokazał nam, że nie jest tak lekko. 
Byłyśmy beneficjentami projektu w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy, 
jako osoby bezrobotne, bez szans na rynku pracy. 
Spotkaliśmy na swojej drodze pracownika 
socjalnego, który pokazał nam inną drogę – 
że można czuć się dowartościowanym, że można 
podjąć jakieś działania – no i zaczęło się. 
Zauważyliśmy, że nie stowarzyszenie, a spółdzielnia 
socjalna będzie szansą pracy dla nas. Wszystkie 
wychodzimy z otoczenia popegeerowskiego, ze wsi. 
Przekonaliśmy radnych, burmistrza, że te działania, 
które podejmujemy, są dobre.    

Łukasz Stankiewicz – animator ekonomii 
społecznej, pow. nakielski  
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Spółdzielnia socjalna świadomie zrezygnowała 
ze środków z Funduszu Pracy, choć mogła te środki 
podjąć. Byłą to konsekwencja pewnej strategii 
działania. Uczestnicy wyszli z klubu integracji 
społecznej i założeniem było partnerskie 
dochodzenie do celu, które rozwiąże ich życiowe 
problemy. Dlatego ta droga była tak długa. 
Uczestnicy poznawali ludzi z innych spółdzielni 
socjalnych w różnych regionach. Potem poszli 
do pracy w porozumieniu z dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy – dostały prace 
interwencyjne. Na tym etapie wykruszyli się
mężczyźni. W tym czasie, po zakończeniu prac 
interwencyjnych – po pół roku – koncepcja 
biznesowa została wykrystalizowana. Jednym 
z podstawowych problemów na terenach wiejskich 
jest dostosowanie tego, co chce się robić
z możliwościami lokalnego rynku. To nie jest łatwe.   

Danuta Łuczak – Spółdzielnia Socjalna „Wspólnota”, 
pow. nakielski  

Dla mnie najważniejsze było to, że chciałam 
pracować. Teraz pracujemy razem z koleżankami – 
sami dla siebie.   

Hanna Beyer – Spółdzielnia Socjalna „Wspólnota”, 
pow. nakielski  

Chciałam namówić Państwa, żebyście tworzyli 
spółdzielnie socjalne na terenach wiejskich, 
aby mieszkańcy wsi sami dla siebie byli 
pracownikami, szefami i zadbali o godność
i szacunek dla każdego człowieka. 

Łukasz Stankiewicz – animator ekonomii 
społecznej, pow. nakielski  

Na początku spółdzielnie socjalne powstawały tylko 
w miastach. Teraz spółdzielnie socjalne z miast 



43

przenoszą swoją działalność na tereny wiejskie. 
Tam są mniejsze koszty i – paradoksalnie – lepszy 
dostęp do fachowców. Fachowcy są na miejscu, 
tylko że nie mają pracy. W ten sposób wytwarzają
oni produkty na terenach wiejskich, a sprzedają
w mieście. 

Katarzyna Lipowiec, Stowarzyszenie Inkubator 

Na terenie wiejskim wszystko powinno być
systemowym rozwiązaniem. Teren wiejski jest 
terenem specyficznym i bardzo często jest dużo 
osób, które mogłyby podjąć działalność, a brakuje 
im informacji, dostępu do internetu. Brakuje im 
czasami takiego powiedzenia: Spróbuj, na pewno ci 
się uda! Przede wszystkim trzeba też zapewnić
źródła finansowania, trzeba pomóc tym osobom 
pozyskać dotacje, pomóc im napisać biznes plan, 
wytłumaczyć im, gdzie mają się udać, jak mają to 
zrobić – to popycha te osoby do działania. Trzeba 
kojarzyć wielu różnych partnerów, żeby zapewnić
tym osobom kompleksowe wsparcie. To na pewno 
owocuje, bo te firmy, które powstały w ramach 
pierwszej edycji wiejskiego inkubatora i te, które 
funkcjonują od lat w ramach inkubatora 
przedsiębiorczości to firmy, które funkcjonują już
parę lat, zatrudniają pracowników, rozwijają się. 
Sens tego wsparcia jest. 
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3.1.7. INTERNET NA WSI – SIECI, SPRZĘT,  
UMIEJĘTNOŚCI, E-BIZNES – 
możliwości działania w ramach PROW 
2007-2013   

Wojciech Cerba, 
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, 
Janusz Kosiński, INEA, 
Cezary Krasowski, 
wójt gminy Brudzew, pow. turecki 

Wojciech Cerba, 
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, 

Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej 
obejmuje teren całego województwa 
z wyszczególnieniem obszarów, które były 
wykluczone cyfrowo, czyli takich, gdzie dostęp do 
internetu był bardzo utrudniony. Sieć jest oparta 
o wytyczne europejskie, krajowe i strategie 
regionalne. Nadrzędnym dokumentem jest 
Europejska Agenda Cyfrowa, która wyznacza cele, 
które powinny być przez poszczególne państwa 
członkowskie zrealizowane. Do roku 2013 wszyscy 
obywatele Unii Europejskiej powinni mieć dostęp 
do szerokopasmowego internetu. Do roku 2020 
wszyscy obywatele Unii Europejskiej powinni mieć
dostęp do szerokopasmowego internetu o prędkości 
ponad 30 Mb/s, a przynajmniej połowa europejskich 
gospodarstw domowych winna mieć dostęp do 
połączeń o przepustowości przekraczającej 100 
Mb/s. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa będzie 
te warunki spełniać. Wielkopolska Sieć
Szerokopasmowa oparta na światłowodach łączy 
wszystkie powiaty i oferuje 576 punktów 
dostępowych. Inwestycja jest w 85% finansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
pozostałe 15% to wkład własny województwa, 
finansowany przez konsorcjum w ramach zawartej 
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z województwem umowy. Koniec 2014 roku to 
termin końcowy realizacji inwestycji.  
W 2015 roku będzie możliwość dostępu praktycznie 
dla wszystkich w Wielkopolsce. Możliwe stanie się
wdrażanie powszechnie dostępnych e-usług, w tym 
e-administracja, e-edukacja, e-zdrowie, e-praca. 
Szerokopasmowy dostęp umożliwi wyrównanie 
dysproporcji w rozmieszczeniu firm. Firmy 
na wsiach będą mogły w pełnym zakresie korzystać
z dostępu internetowego. Upowszechnienie 
internetu ma być bodźcem do rozwoju nowoczesnej 
gospodarki opartej głównie na wiedzy.  

Janusz Kosiński, INEA 

INEA jest największym operatorem alternatywnym 
w województwie wielkopolskim. W naszym zasięgu 
jest ponad 200 tys. gospodarstw domowych, 
a Wielkopolsce jest ich ok. 1 mln. WiMAX to internet 
bezprzewodowy do stosowania głównie 
stacjonarnego. Do tego internetu wystarczy zawiesić
parę anten – nie trzeba kopać. Nasze zobowiązanie 
mówi, że do 2013 roku pokryte zostanie 70% 
powierzchni województwa. 
INEA to laureat kilku prestiżowych nagród. 
Najbardziej dumni jesteśmy z godła TERAZ 
POLSKA i z ANTENY, którą dostaliśmy za dostęp 
światłowodowy do internetu z usługami dla biznesu. 
Sieci WiMAX umożliwiają dostęp do internetu i usług 
telekomunikacyjnych tam, gdzie nieopłacalne są
standardowe rozwiązania przewodowe. Prędkość
przepływu jest do 8Mb/s. 

Cezary Krasowski, 
wójt gminy Brudzew, pow. turecki 

Z Brudzewa pochodził Wojciech z Brudzewa, 
nauczyciel Kopernika, matematyk, fizyk i astronom. 
Myślę, że był prekursorem informatyki. Bardzo się
cieszę, że w Brudzewie już funkcjonuje stacja 
WiMAX. Młodzież miała takie powiedzenie: panie 
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wójcie, kto rano wstaje, ten pierwszy łączy się
z internetem. Dzisiaj mogę powiedzieć: kochana 
młodzieży, kto rano wstaje, w południe wstaje 
i w nocy wstaje, zawsze bez problemu połączy się
z internetem. Dążymy do tego, by mieszkańcy 
z terenów wiejskich, również z terenów 
popegeerowskich, czuli się tak samo jak ci, którzy 
mieszkają w mieście. Już dzisiaj mamy tablice 
interaktywne w każdej szkole, by dzieci mogły 
pracować na tych tablicach. Do tablic 
interaktywnych jest potrzebny internet, a najlepiej, 
jak jest to internet szerokopasmowy.  
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3.1.8. KULTURA I TRADYCJA NA WSI – 
korzyści z działania ODNOWA i ROZWÓJ 
WSI 
w ramach PROW 2007-2013    

Klaudia Kluczniok, Związek Śląskich Rolników  
Gabriela Puzik, sołtyska wsi Kadłub, pow. strzelecki, 
Rita Grądalska, sołtyska wsi Rozwadza, pow. 
krapkowicki 

Klaudia Kluczniok, Związek Śląskich Rolników  

Jak można wykorzystać [mimo wszystko, ten 
bolesny dla wszystkich] PROW do wspierania 
kultury i tradycji? Nasza koncepcja jest taka, że 
jeżeli ktoś ma dobry pomysł – nowy i kreatywny czy 
oparty na tradycji – to pieniądze zawsze się znajdą. 
„Uciecha jest, jak PROW coś da”, ale niezależnie od 
wszystkiego swoje trzeba robić, o swoje tradycje 
i kulturę trzeba dbać. Jednym ze sposobów jest 
projekt „targów panieńskich” z 2010 roku, po 
siedemdziesięciu latach przywrócony w gminie 
Ujazd. W okresie międzywojennym w miasteczku 
była knajpka, która żyła m.in. z tego, 
że organizowała bale kotylionowe – gdzieś partnera 
do małżeństwa trzeba było znaleźć. Wymyśliliśmy, 
że trzeba by było wrócić do tego pomysłu. To się
bardzo dobrze sprzedaje, można to też obejrzeć
w ogólnopolskich mediach. Jeżeli ma się dobry 
pomysł, to media dosyć dobrze współpracują. 
Projekt składał dom kultury w ramach małych 
projektów osi Leader. Uważam, że małe projekty 
z Leadera są dla „zaprawionych w boju”. 
W projektach kulturalnych ważne jest hasło 
marketingowe, nazwa projektu. Tu temat jest 
chwytliwy. Targi panieńskie, gdzie można pannę
„kupić” czy kawalera „dostać”, zawsze się
sprzedają.  
Drugi projekt jest realizowany przez wiejski dom 
kultury i dotyczy zachowania rękodzieła. W naszym 
regionie są tradycje wykonywania kroszonek. 
W latach 60. podjęto próbę zachowania dziedzictwa 
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– ludowych wzorów zdobniczych – nie tylko 
wykonywanych na jajkach wielkanocnych, ale 
spróbowano przenieść tę tradycję na ceramikę. 
Pierwsze pomysły dekorowania ceramiki opolskiej 
opierały się też na drapaniu talerzy. Z czasem to 
udoskonalono i wykonywano ceramikę malowaną. 
Mamy jednak kłopot z wypalaniem ceramiki. Pomysł 
domu kultury polegał na tym że złożyli wniosek na 
zakup pieca ceramicznego. 
Chcę powiedzieć o innych działaniach tego domu 
kultury. Zgłosili się do projektu „Dom Kultury+” 
i korzystają ze szkoleń dla swoich pracowników 
z zakresu ceramiki i ze współpracy – wybrali sobie 
Bolesławiec jako centrum ceramiki i tam będą
jeździć na wizyty studyjne i na nich będą się
wzorować tworząc pracownię ceramiczną. Jak 
Państwo wiedzą, procedury są niestety bolesne 
i długotrwałe – rok prawie mija od złożenia wniosku, 
w tej chwili są już po podpisaniu umowy i we 
wrześniu ma być utworzona pracownia. Projekt to 
nie tylko utworzenie pracowni. Wartość dodana 
projektu to stworzenie edukacyjnej jednostki dla 
domów kultury i zainteresowanych stowarzyszeń, 
są także organizowane plenery dla rękodzieła.   

Gabriela Puzik, sołtyska wsi Kadłub, pow. strzelecki, 

U nas najważniejszą imprezą są od 1999 roku dni 
Kadłuba, ale to nie znaczy, że tylko robimy imprezę
i bawimy się. Podczas tych dni „sprzedajemy się”, 
zapraszamy gości – mamy podpisane z umowy 
partnerskie z Czechami, Amerykanami z Teksasu.  
Mamy dużo naszych zespołów: mażoretki, zespół 
„Na chwilę”, orkiestrę dętą i to wszystko pokazujemy 
ludziom na dwudniowej imprezie. Przez 11 lat 
musieliśmy pozyskiwać pieniądze od gminy i od 
sponsorów. Na dwunaste dni Kadłuba napisaliśmy 
wniosek do LGD, udało nam się przez to przejść, 
było bardzo, bardzo trudno. Wpisaliśmy tam też
postery – ramy do przygotowania wystawy o historii 
Kadłuba. Mamy projekt trasy rowerowej „Ocalić od 
zapomnienia” – kadłubskie miejsca modlitwy. Mamy 
też urządzoną izbę tradycji OSP.  
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Rita Grądalska, sołtyska wsi Rozwadza, 
pow. krapkowicki 

Podczas szkolenia z odnowy wsi usłyszałam: 
Poszukajcie czegoś, czego nie ma w innych 
wioskach. Zaczęłam się więc zastanawiać
i znalazłam. Blisko remizy OSP znajduje się duża 
piekarnia GS. Przy okazji dożynek pojawił się
pomysł na konkurs wypieku kołocza śląskiego. Jest 
to produkt regionalny. Zorganizowaliśmy najpierw 
gminny konkurs wypieku kołocza. Przyjechały panie 
z całej gminy, ze wszystkich sołectw, zaczęły 
wypiekać, otrzymały za produkty zwrot pieniędzy. 
Uczestnicy przy kawie i kołoczu biesiadowali. 
Zainteresowaliśmy tym media, wszyscy zaczęli 
do nas ściągać: radio, telewizja, gazety. Okazało się
– pomysł trafiony. W kolejnym roku 
zorganizowaliśmy powiatowy konkurs wypieku 
kołocza. W następnym roku zorganizowaliśmy 
wojewódzki konkurs wypieku kołocza śląskiego. 
Honorowym patronatem objął go wojewoda opolski. 
W tym roku mieliśmy uczestników z województwa 
śląskiego, jak widać, konkurs rozszerzył się na 
następne województwo. Po wypieczeniu 
wymieniamy doświadczenia, nawiązujemy kontakty, 
zapraszamy się wzajemnie, odwiedzamy się w 
ciągu roku – tak partnerstwo i integracja się
rozwijają. To bardzo trafiony pomysł. Promujemy 
produkt regionalny i chcemy w przyszłości uczynić
Rozwadzę jako wioskę kołocza śląskiego. Z piekarni 
chcemy utworzyć piekarnię artystyczno-edukacyjną, 
żeby zacząć zarabiać na tym cały rok. Wciągamy 
w to młodzież, żeby ta tradycja nie zaginęła. Trwa 
dobra współpraca z producentami kołocza 
śląskiego. Oni są zadowoleni z tego, co robimy, 
bo przy okazji promujemy ich produkt. Oni są też
członkami jury, które ocenia kołocze. Jeśli to jest 
przedsięwzięcie wypromowane, to łatwiej uzyskać
środki, bo każdy chce się przy okazji tego 
przedsięwzięcia wypromować. To projekt, który 
otrzymał  2010 roku pierwszą nagrodę ministerstwa 
rolnictwa i rozwoju wsi za promocję produktu 
regionalnego.    
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3.1.9. NOWA KULTURA I KREATYWNOŚĆ NA 
WSI – wielkie efekty MAŁYCH 
PROJEKTÓW w ramach PROW 2007-2013  
  

Wacław Idziak, innowator społeczny   
Ewa Dulewicz, Beata Łozowska, 
GOPS Czarna Dąbrówka, pow. bytowski,
młodzież i dorośli mieszkańcy Karwna, 
pow. bytowski  

Wacław Idziak, innowator społeczny   

Widzieliśmy, co można robić w bogatej, zasobnej 
wsi opolskiej z długoletnią kulturą. Podziwialiśmy to 
wszyscy – jestem pod wrażeniem. Co robić we 
wsiach, które mają mniej bogatą kulturę, we wsiach 
leżących gdzieś na uboczu, we wsiach, w których 
nie ma domu kultury, szczęściem jest, jeżeli jest 
mała świetlica, we wsiach, w których jest jeden 
autobus na dzień, we wsiach, w których kiedyś
wszyscy pracowali w gospodarstwie państwowym, 
a teraz nikt nie pracuje. Taką wsią jest wieś Karwno.  
Kiedy mówimy o kulturze, a szczególnie o nowej 
kulturze, to warto sobie zdać sprawę z tego, 
że kultura ma wiele wymiarów. Kultura wzbogaca 
życie. Ktoś, kto gra na instrumencie, maluje, 
zajmuje się sztuką – więcej potrafi zrobić. Jeżeli 
mamy zespół w naszej wsi, jeżeli ktoś śpiewa, 
to jest to oczywiste wzbogacenie życia. Kultura 
warunkuje też zachowania ekonomiczne. Ludzie 
kulturalni szybciej się pogodzą, szybciej wejdą
w interes, bo znają zasady. Ludzie, którzy wierzą
sobie, którzy sobie mogą zaufać, to ludzie 
wychowani na kulturze. Kultura może być wartością
gospodarczą, na kulturze można zarobić. Kultura 
staje się surowcem, zasobem. Dziedzictwo 
kulturowe określa współczesność: to, jak żyli nasi 
dziadowie, ojcowie, wpływa także na nas. Kiedy na 
Opolszczyźnie mamy tradycję przekazywaną
z pokolenia na pokolenie, nowe pokolenia 
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zachowują się trochę inaczej. Kiedy na ziemiach tak 
zwanych odzyskanych mamy świeżą tradycję ludzi, 
którzy przyjechali z różnych krańców Polski i świata, 
nie zawsze z własnej woli, wtedy trudno o przekaz 
tradycji.  
Kultura warunkuje też zachowania polityczne. 
Ludzie kulturalni, ludzie uprawiający kulturę mają
szersze horyzonty, łatwiej wchodzą w politykę i w tej 
polityce mają coś do powiedzenia. Wreszcie kultura 
wpływa na solidarność społeczną i zrzeszanie się. 
Jeżeli ktoś występuje w orkiestrze dętej, śpiewa, gra 
w zespole, to już w tym zespole uczy się pracy 
zespołowej, to już ma coś w sobie. Jeżeli dzieci 
od małego uczone są pracy zespołowej, wtedy 
łatwiej się zrzeszają jako dorośli. Łatwiej mogą
sobie zaufać, więcej mogą zrobić.  
W grudniu wieś Karwno urządziła imprezę
mikołajkową, ale urządziła tak, żeby na tym zarobić. 
Zaprosiła na tę imprezę ok. 300 dzieci i dorosłych. 
Gdzie można zrobić w grudniu imprezę na 300 osób 
we wsi, w której nie ma świetlicy? Na przykład 
w jałowniku. W jałowniku, w którym do tej pory były 
powystawiane drzwi i okna, ale udało się jakoś
zagacić, zaizolować słomą, trochę wyremontować, 
posprzątać. W jałowniku prowadzone były zajęcia 
„koraliki”, młodzież grała, ktoś zaśpiewał. Jeżeli nie 
można grać w świetlicy, bo za głośno, bo ktoś
u góry mieszka, to młodzież gra na podwórku. 
To wieś, w której zaczęliśmy robić „coś z niczego”.  

Pani Sylwia, 
mieszkanka wsi Karwno, tańczy taniec Hula 

Taniec zaczął się trzy lata temu. Przyjechała do nas 
pani, która zaczęła nas – kilka pań – uczyć tańca 
hawajskiego Hula. Ciężko było, bo zimowa pora, 
w końcu zebrałyśmy się z paniami i zaczęłyśmy 
ćwiczyć. Najbardziej ten taniec zainteresował mnie 
i nawet kilka razy sama uczyłam. Na pozór to jest 
tylko taniec, ale osoby, które do nas przyjeżdżały 
i zaczęły się uczyć, powiedziały, że jednak warto. 
Człowiek po prostu o wszystkim zapomina, wchodzi 
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w każdego z nas taka dobra energia. Dla mnie to 
jest coś cudownego.  

Wacław Idziak, innowator społeczny   

Można zadać pytanie: czy na wsi wolno tańczyć
taniec Hula? Spotykałem się z opinią profesorów, 
którzy mówili, że nie wolno, bo tradycja… Tutaj 
mamy taką wieś, w której trudno mówić o tradycji. 
Coś z tej tradycji jednak jeszcze zostało… 

Wacław Idziak, innowator społeczny   

Jak to się zaczęło? Pani Sylwia powiedziała, że 
podczas projektu. Jak na to na początku 
reagowaliście? 

pan Kazimierz, mieszkaniec wsi Karwno,  

Byłem przeciwny, w ogóle się nie podejmowałem 
tego, nie chodziłem, nie słuchałem, bo mnie to nie 
interesowało. Ale jak przyszli do mnie realizatorzy 
projektu, panie z GOPSu, jak mnie to wciągnęło, 
drodzy Państwo, to naprawdę gorsze niż narkotyki. 
Zacząłem przypadkiem robić ptaszki, takie 
z drewna. Przypadkiem dlatego, że z chłopakiem 
cięliśmy drzewo na opał i takie coś wyszło, że z tego 
zrobiła się podobizna ptaka, i to mnie tak 
zainspirowało. To jest coś miłego: przywieźć
kawałek drewna z lasu i tworzyć, tworzyć, a on 
w domu na stole ożywa, jak się pomaluje – żywy 
ptaszek. Przynajmniej mnie się tak wydaje. To mnie 
wciąga i lubię to, co robię i będę to robił dalej.  

Wacław Idziak, innowator społeczny   

A panią Mirkę co wciągnęło? 
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Pani Mirka, sołtyska Karwna 

To był projekt „Kuchnia kaszubska z cateringiem” – 
i tak zaczęło się. Zapisało się nas osiem tylko, 
a później było coraz więcej chętnych. Powstało koło 
gospodyń wiejskich, jeździliśmy na różne spotkania 
do Gdańska, do urzędu marszałkowskiego 
z naszymi pokazami, nasze imprezy 
obsługiwaliśmy. Tak się zaczęło i tak jest.  

Wacław Idziak, innowator społeczny   

A co wciągało młodzież? Jak patrzyliście 
na początek projektu? 

młodzież z Karwna 

Z początku wydawało mi się, że przyjechał pan 
Wacław – no i co z tego? I tak będę robił to, co 
robię. No, ale później namówili mnie koledzy, 
koleżanki: chodź, spróbujemy. No i animatorzy pana 
Wacława przyjechali, pokazali nam, co oni potrafią – 
i wciągnęło mnie granie na bębnach. Trochę
na początku może wydawało mi się głośne, bez 
sensu, ale kiedy grałem na nich, było super, 
bo nauczyłem się dużo nowych rytmów. Dzięki 
pomysłom pani z GOPSu, doktora Wacława mniej 
może przesiadujemy na przystankach. Kiedyś
to tylko było tak: przystanek, sklep, przystanek, 
jezioro, a teraz więcej czasu spędzamy w rozwoju 
wsi.   

Wacław Idziak, innowator społeczny   

A jak to jest wtedy, kiedy inni na was patrzą, 
wy występujecie? 
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młodzież z Karwna 

Wydaje mi się to głupie. No, ale mam tego 
świadomość, że za kilka lat oni będą przesiadywać
bez pracy, a my możemy uczyć ich jako animatorzy.   

Wacław Idziak, innowator społeczny   

Krzysiek, kiedy zaczynaliśmy, miałeś lat 13, 
wchodziłeś pomału do zespołu, teraz już grasz, ale 
jeszcze pomagasz ojcu w rzeźbieniu. Czym dla 
ciebie jest to zajęcie, ten projekt? 

Krzysiek 

Dla mnie projekt jest miłym spędzeniem czasu, 
mogę się nauczyć lepszych, nowych rzeczy. 
Ostatnio uczę się kręcić na kijach i grać
na bębnach. 

Wacław Idziak, innowator społeczny   

Projekt rozpoczął się dlatego, że panie 
reprezentujące GOPS w Czarnej Dąbrówce 
postanowiły trochę inaczej poprowadzić pracę
socjalną na wsi.  

Ewa Dulewicz, Beata Łozowska, 
GOPS Czarna Dąbrówka, pow. bytowski

Karwno spędzało nam sen z powiek, bo to wioska 
popegeerowska i mnóstwo problemów. A teraz jak 
spojrzycie na tych ludzi, czy zauważyliście, że rodzą
się pasje? Ci ludzie – nasi klienci – odzyskują
godność. Godność człowieka. Wydaje mi się, że to 
jest jedna z najważniejszych rzeczy. W tym kierunku 
przede wszystkim powinna iść praca socjalna, żeby 
ci ludzie stawali się samodzielni. Ekonomia 
społeczna jest bardzo ważna, ale ona przyjdzie 
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z czasem. Oni niebawem zaczną zarabiać. My już
widzimy taki moment, że ci ludzie patrzą, kiedy 
wreszcie staną się samodzielni. Ale wydaje mi się, 
że to chyba nie jest aż takie najważniejsze. 
Najważniejsze jest to, że oni odzyskali poczucie 
własnej wartości i urodziły się w nich pasje i to się
będzie rozwijało. To przyniesie na pewno sukces.  

Jako pracownicy socjalni jesteśmy przede 
wszystkim nosicielami zmian, wydaje mi się, 
że proces tworzenia wioski tematycznej jest taką
zmianą, która zaszła w tym środowisku i mam 
nadzieję, że jest to zmiana nieodwracalna, bardzo 
pozytywna i dużo szersza niż na wstępie 
zakładaliśmy. To nie tylko ci bezpośredni uczestnicy 
projektu, ale cała wieś się zaangażowała i po części 
pewnie też dlatego, że czerpie z tego finansowe 
korzyści. Ale też są dumni z tego, że mieszkają
w Karwnie – to jest naprawdę niesamowita 
przemiana i ten proces cały czas trwa. Kolejne 
osoby znajdują swoje miejsce, włączają się w ten 
proces.  

Wacław Idziak, innowator społeczny   

Dzięki temu do Karwna przyjeżdżają też różni 
ciekawi ludzie. Na przykład w zeszłym roku 
przyjechała tam grupa sambowa z Sochaczewa. 
Dwudziestu pięciu młodych ludzi, dzielnych, 
kolorowych, grających na bębnach. Przez to, 
że wieś była już do tego przyzwyczajona, nikt ich 
stamtąd nie wyganiał. Spali u pana Kazika w stodole 
i tam też grali. Jak to było z tą młodzieżą? 
  
pan Kazimierz, mieszkaniec wsi Karwno, 

Hotel wybrali sobie sami. Było z tym dobrze, że nikt 
nie błądził po pokojach, bo było wszystko razem. Co 
robili? Grali, śpiewali, no, nie, nie pili, dobrze się
bawili, rzeźbili – to, co potrafili, to robili, a co nie 
potrafili, to się uczyli, bo młodzież przychodziła z 
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Karwna. Było bardzo wesoło na tym moim małym 
podwórku. Było pełno ludzi. Zachęcam do Karwna. 
I to jest takim motorem: im więcej ludzi przyjedzie, 
tym więcej będzie zachęty, żeby zaangażować
naszą młodzież.  

Wacław Idziak, innowator społeczny   

Zapraszam do Karwna szczególnie tych, którzy 
chcieliby inaczej wychowywać swoje dzieci, może 
nie dzieci z miasta, ale dzieci ze wsi. Przyjmujemy 
tam grupy młodzieży, która przez trzy dni jakoś się
zmienia. Przyjeżdżają i mówią: w tej wsi nic nie ma, 
po cośmy tu przyjechali? A potem co mówią? 

Pani Sylwia, mieszkanka wsi Karwno, 

Była taka grupa, wysiadają z autokaru i mówią: 
Panie doktorze, ale na pewno tu mieliśmy 
przyjechać? Przecież tu nic nie ma. Poszliśmy do 
świetlicy, nasz młodzież zaczęła ich uczyć, była 
nocna gra terenowa. Po trzech dniach, kiedy mieli 
już wyjeżdżać, bardzo się zaprzyjaźnili z naszą
młodzieżą, w ogóle nie żałowali, że tu przyjechali. 
Powiedzieli, że na pewno jeszcze kiedyś wrócą.  

Wacław Idziak, innowator społeczny   

Potem dowiedziałem się: to była młodzież z miasta 
Goleniów. Taka trudna młodzież, której nie 
wpuszczają tam do domu kultury. A teraz 
ta młodzież obok domu kultury prowadzi swoje 
zajęcia – w dużej mierze te zajęcia, których nauczyli 
się w Karwnie. Młodzież i dorośli z Karwna stają się
też nauczycielami. Nie tylko produkują, nie tylko 
występują, ale także uczą. To jest ta ważna zasada: 
żeby nauczyć się uczyć i oddziaływać na emocje, 
bo wtedy wchodzimy do tej gospodarki, o której się
mówi, że jest gospodarką wiedzy, gospodarką
emocji. I możemy na wsi nie mieć nic, nic takiego 
ważnego – i sami to możemy wytworzyć. W starym 
jałowniku, na podwórku. Podwórko pana Kazika 
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zamienia się w podwórko fantazji. Pan Kazik 
pobudował małe zamki. Przyjechali studenci, którzy 
tam mieli zajęcia z robienia gier terenowych. 
Na podstawie tego podwórka opracowali grę
„Alchemik”. W zamczysku mieszkał kiedyś alchemik 
uwięziony przez króla. Chciał się wyzwolić. Wymyślił 
eliksir, który pozwala się zmniejszyć i stać
niewidzialnym. Ale czarownica, która mieszka obok 
– rzeczywiście mieszka, zrobiona przez pana 
Kazika – wytrąciła mu to z ręki, eliksir się rozlał 
i całe królestwo zrobiło się małe. I teraz jesteście w 
niebezpieczeństwie – mówimy do tych, którzy 
przyszli. Bo ta czarownica wszystko słyszała 
i musicie uważać, żeby Wam się nic nie stało. 
Żebyście przeżyli, musicie przejść tutaj szkolenie 
w zakresie radzenia sobie z nieprzewidywalnym. 
Może was na przykład porwać wir powietrzny i żeby 
wiedzieć, jak spadać, poćwiczymy skoki na siano. 
Trzeba być silnym – poćwiczymy przeciąganie liny. 
Trzeba się najeść, kiedy zostaniemy w lesie – tutaj 
macie taki mały piecyk chlebowy i będziemy się
uczyli piec podpłomyki. Potem trzeba zrobić masło 
w słoiku – i wszystko to w zasadzie mamy pod ręką. 
I w ten sposób, w zasadzie nic nie mając, 
co robimy? – zaczarowujemy świat. Pamiętacie, jak 
bawiliście się chowanego? Ten świat był 
zaczarowany, prawda? Ten świat pomału przez tę
nowoczesność stał się normalny, a dalej nam 
potrzeba tego, żeby świat był zaczarowany, a po co 
nam tego potrzeba? 

Do szczęścia.  

Dlaczego nam potrzeba zaczarowanego świata do 
szczęścia?  

Bo to jest w naszych sercach. 

A jak coś jest w naszych sercach, to wtedy… 
potrafimy więcej zrobić. Samym rozumem zrobimy 
tylko tyle, ile widzimy, a sercem zrobimy dużo 
więcej.  
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Rozumem zrobimy to, co widzimy, a sercem 
zrobimy to, co czujemy. 

Co jest silniejsze? 
Uczucie. 
Ktoś to porównał do jeźdźca na słoniu. Jeździec to 
rozum, a słoń to uczucia. Kto potrafi więcej? 

Uczucie. 

Czy rozumem słonia zawrócimy? Nie da się. 
Kiedy nauczymy się pracować nad swoimi 
uczuciami, kiedy nauczymy się rozum na chwilę
wyłączyć… widzimy, że ta wieś jest, jaka jest. 
Ale możemy ją zaczarować. Nie trzeba jej malować, 
możemy ją zaczarować… fantazją. I dlatego ta wieś
nazywa się Fantazją. I gdybyśmy teraz spytali 
o sens istnienia takiej wsi – bo pytamy o sens 
istnienia wsi, kiedy te wsie zamierają – to sensem 
istnienia Karwna jest…  

Fantazja. 

Co możecie dać światu? 

Radość. 

Fantazję, radość – tak bardzo nam tego potrzeba. 
Z pierwszej ręki, a nie z telewizji.  
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3.2. DZIEŃ DRUGI – WYSTĄPIENIA 



60



61

3.2.1. PROW 2007-2013  „PO WIELKOPOLSKU” – 
WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI  

MAREK WOŹNIAK, Marszałek Wielkopolski  

Chciałbym się skoncentrować na wielkopolskiej 
odnowie wsi jako na jednym z elementów, które 
zaproponowaliśmy regionowi jako uzupełnienie, 
wzmocnienie działań w kierunku środowiska 
wiejskiego, ponieważ uznaliśmy, że sam program 
unijny nie jest wystarczający. Stąd pomysł, 
by przyjąć regionalny program i finansować go 
z własnego budżetu.  
Trwa dyskusja w Polsce i w Europie, jak obszary 
wiejskie należy widzieć i kształtować
w nadchodzącej przyszłości. 
Wielkopolska odnowa wsi to program, który przede 
wszystkim ma pobudzić środowiska wiejskie. 
Wiemy, że dzisiaj są one zupełnie innymi 
środowiskami niż jeszcze jakiś czas temu. 
Co zrobić, by życie w środowisku wiejskim uczynić
nie gorszym niż w środowisku miejskim czy 
podmiejskim? Co zrobić, aby dawać poczucie, 
że jakość życia w tych środowiskach jest możliwa 
do osiągnięcia na wysokim poziomie?  
Uznaliśmy, że najważniejsi są liderzy. Tak jak 
w wielu przedsięwzięciach, najważniejszą
inwestycją są ludzie. Nie wystarczą dobre pomysły, 
projekty, nie wystarczą pieniądze – potrzebni są
ludzie. Bez liderów, bez ludzi, którzy potrafią
zainspirować innych do działania, nic się nie może 
udać. Z tego już sobie wszyscy zdajemy sprawę, 
więc trzeba zainwestować w ludzi i trzeba stworzyć
im warunki i instrumenty do działania. Podjęliśmy 
program pilotażowy wielkopolskiej odnowy wsi 
w roku 2009, przeznaczając na ten cel 600 000 
złotych z budżetu województwa. Celem było 
zaktywizowanie mieszkańców wokół odnowy wsi 
i skupienie na wspólnych celach. Program spotkał 
się od początku z dużym zainteresowaniem. Idea 
była już znana, bo to Krajowe Stowarzyszenie 
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Sołtysów postulowało i wnioskowało, abyśmy się
zajęli tym programem. Pierwszy zwiastun zakończył 
się przyjęciem 148 projektów w konkursie, którego 
kapituła wyłoniła 54 laureatów: 49 gmin i 5 
organizacji pozarządowych. Jak na pierwszą
odsłonę, wydawało nam się, że jest to bardzo dobry 
efekt. W następnym roku przeznaczyliśmy na ten 
cel 3 200 000 złotych, uznając, że najwyraźniej jest 
taka potrzeba, a w roku 2011 w budżecie mamy już
3 600 000. Zastanawiamy się, gdzie jest ta granica 
naszych możliwości finansowych, ale jest wola, aby 
utrzymywać go na tym poziomie, myślę, 
że z tendencją wzrostową.  
Dlaczego ten program jest ważny i dlaczego go tak 
traktujemy? Jest to program niewątpliwie 
stymulujący dla środowiska wiejskiego. Jakie 
elementy stymulacji obejmuje?   
Powstawanie nowych miejsc rekreacji i integracji – 
z przeglądu wniosków naprawdę imponująco 
wyglądają te propozycje, bardzo ciekawe, 
pomysłowe, pełne inwencji środowisk lokalnych. 
Trzeba naprawdę podziwiać tę inwencję i pomysły 
osób tam mieszkających i działających.  
Poprawa estetyki wsi – rzecz niewątpliwie ważna, 
ponieważ chodzi nam o to, żeby jakość życia była 
dobra, więc estetyka jest niezwykle ważna. 
Waloryzacja przestrzeni wiejskiej, zarówno jeśli 
chodzi o infrastrukturę, elementy kultury, obiekty 
sakralne – to wszystko się w tym mieści. To też
polepsza przestrzeń życiową.  
Krzewienie lokalnej tradycji – rzecz niezwykle 
istotna. W Wielkopolsce bardzo mocno stawiamy 
na to, żeby nasz rozwój, naszą przyszłość, naszą
nowoczesność opierać na korzeniach wynikających 
z tradycji, z historii, z dumy bycia Wielkopolaninem, 
z dumy z tego, co nasi przodkowie czynili.   
I oczywiście kreowanie liderów, wyszukiwanie, 
szkolenie, przygotowywanie do misji liderów, bo bez 
liderów nie ma sukcesu. Wśród liderów pojawiają
się – jako pierwsza i podstawowa grupa – sołtysi. 
To oni mają szansę osiągnąć najszybciej sukces 
jako osoby uznane, mające legitymację
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demokratyczną do pełnienia funkcji lidera i to oni są
w stanie zintegrować społeczność wiejską wokół 
wspólnych celów – a chcielibyśmy, aby  te cele były 
celami przemyślanymi, wynikającymi z przyjętych 
strategii, wspólnych planów na przyszłość. 
Bo najgorsze, co nam może grozić w środowiskach 
wiejskich, to bierność. Bierność, dezintegracja 
lokalnych społeczności, uzależnienie się wyłącznie 
od dotacji zewnętrznych bez własnych inicjatyw 
i bez własnego wysiłku, również finansowego. 
Nie mówiąc o tym, że najbardziej obawiamy się
upadku lokalnych tradycji i wzorców, bo to 
powodowałoby pewne dążenie ku globalizacji, 
ku takiemu stanowi, który by powodował, że własną
tożsamość byśmy zatracili w tych środowiskach, 
a to byłoby chyba największą szkodą.   
Powodzenie wymaga długofalowych działań – długa 
perspektywa jest najbardziej istotna – i efektywnego 
i konsekwentnego stosowania instrumentów 
wsparcia odnowy wsi. Tego naszego instrumentu 
i tych instrumentów, które pozwalają
na wykorzystanie środków Unii Europejskiej. 
Przekształcenie lokalnych społeczności 
w aktywnych i świadomych aktorów życia 
społecznego, kulturalnego, gospodarczego jest 
największą wartością, którą możemy osiągnąć. Stąd 
ta nasza szczególna pieczołowitość.  
Jak ten program realnie się kształtuje?   
Bloki szkoleniowe – żeby się przygotować
do realizacji, trzeba najpierw posiąść pewną wiedzę, 
a potem już właściwy program, który ma kilka 
odsłon.  
Najważniejszy jest konkurs adresowany do gmin, 
w którym mogą brać udział gminy wiejskie, gminy 
miejsko-wiejskie i gminy miejskie do 10 tysięcy 
mieszkańców. Kwota dofinansowania wynosi 45 000 
zł na jeden projekt. 
Konkurs dla organizacji pozarządowych polega 
na powierzeniu zadań województwa związanych 
z promocją idei odnowy wsi. Wartość projektu jest 
do 25 000 zł.  
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Trzeci z konkursów: Wieś wielkopolska wsią
europejską – to konkurs wyłaniający najlepszych 
i nagradzający w trzech kategoriach:  
• najpiękniejsza wieś,  
• najlepsze przedsięwzięcie związane 

z procesem odnowy, 
• najlepszy projekt. 
Trzy zasady kierują wielkopolską odnową wsi: 
• oddolność – zaangażowanie i odpowiedzialność

społeczności lokalnej, 
• partnerstwo – współpraca sołectwa z gminą

oraz  organizacjami pozarządowymi, bo to 
partnerstwo jest kluczem do powodzenia, 

• współgranie czynników rozwoju lokalnego, czyli 
przywództwo, akceptowany przez mieszkańców 
plan odnowy miejscowości oraz wsparcie 
ze strony gminy. 

Zakładane rezultaty to wykorzystanie potencjału, 
który w każdej społeczności tkwi – tylko trzeba go 
wydobyć, wyłuskać i ukształtować – i  uruchomienie 
tego potencjału jako czegoś trwałego dla poprawy 
jakości życia na terenach wiejskich.  
Chciałbym, aby Państwo przyjęli podziękowania 
za to, co Państwo do tej pory zrobili i przyjęli 
życzenia, aby te przedsięwzięcia się powiodły ku 
zadowoleniu Waszemu, Waszych sąsiadów 
i współmieszkańców, aby wielkopolska wieś
wzrastała i aby żyło się w niej coraz lepiej.   
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3.2.2. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – 
WAŻNY DLA CAŁEGO KRAJU  

KAZIMIERZ PLOCKE, 
wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi 

Obszary wiejskie – leżące poza granicami 
administracyjnymi miast – stanowią (łącznie 
z lasami) ponad 93% powierzchni kraju. Na tym 
terytorium mieszka ponad 45% naszych obywateli. 
Czy 45% naszych rodaków może być
odpowiedzialnymi za zrównoważony rozwój całego 
kraju? Nie – stąd też obszary wiejskie muszą
uzyskać większe wsparcie finansowe na rozwój 
inwestycji, na rozwój edukacji, aby mogły mieć taki 
sam rozwój jak obszary miejskie. Jest to proces, 
który się rozpoczął. 
W PROW mamy różne działania. Najważniejsze 
dotyczą modernizacji gospodarstw rolnych, bo to 
zwiększa konkurencyjność sektora, a także 
wspierania grup producenckich. Dla 
samorządowców podjęliśmy działania w zakresie 
budowania rynku lokalnego. Program „Mój rynek” 
dedykujemy samorządom. Beneficjentem programu 
może być gmina, związek międzygminny, 
jednoosobowa spółka gminy. Chcielibyśmy objąć
wszystkie powiaty, żeby na terenie każdego powiatu 
powstał bazar lub targowisko. Dla jednego powiatu 
chcielibyśmy przeznaczyć kwotę ok. 1 mln złotych, 
żeby stworzyć warunki do sprzedaży żywności, 
która jest wytwarzana w gospodarstwach, metodą
tradycyjną.  
Drugie zadanie, które jest ważne dla samorządów 
i organizacji pozarządowych, to działalność
związana z osią czwartą, czyli lokalne grupy 
działania, lokalne strategie rozwoju w ramach osi 
Leader. Ten program był z jednej strony 
oczekiwany, z drugiej nie do końca jest 
satysfakcjonujący – z różnych powodów. Dążenie, 
aby bardziej usamorządowić czy też bardziej 
regionalizować program, jest ze wszech miar 
logiczne i słuszne. Lokalne Grupy Działania 
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i Lokalne Grupy Rybackie w perspektywie – jestem 
o tym przekonany – doprowadzą do regionalizacji. 
Chodzi o to, aby zwiększyć aktywność społeczności 
lokalnych, lokalnych organizacji pozarządowych, 
aby ze środków publicznych uzyskać jak najwięcej 
dobrych efektów.  
Zadanie ważne do spełnienia  to kwestia internetu 
szerokopasmowego – zadanie trudne, choć mam 
wątpliwości, czy do końca tej perspektywy zadanie 
zostanie zrealizowane, przede wszystkim 
ze względów technicznych. 
Czy rzeczywiście obszary wiejskie są szansą? Tak. 
Obszary wiejskie są szansą na modernizację całej 
gospodarki państwa polskiego, a także stworzenia 
jak najlepszych warunków dla rozwoju 
i funkcjonowania mieszkańców, którzy na obszarach 
wiejskich mieszkają.  
Obserwujemy pewien trend: liczba mieszkańców 
obszarów wiejskich się zwiększa, choć ludności 
rolniczej ubywa. Jakie będą najważniejsze 
wyzwania dla Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich? Będziemy się koncentrować
na budowaniu inwestycji związanych z ochroną
klimatu. Będą też inwestycje związane z melioracją, 
energią odnawialną (budowa biogazowni), ochroną
przyrody na terenach Natura 2000. I co jeszcze? 
Edukacja na obszarach wiejskich – na każdym 
poziomie. Myślę, że projekty, które będą
przygotowane przez rząd, będą zaspokajały 
te potrzeby, które dla mieszkańców, w tym dla 
młodych mieszkańców obszarów wiejskich, będą
bardzo ważne. 
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3.2.3. INTEGRACJA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH 
I GOSPODARCZYCH NA BAZIE PROW 
2007-2013  

HENRYK WUJEC, Kancelaria Prezydenta RP 

Skąd to pojęcie ekonomia społeczna? Początkowo 
wydawało się, że wystarczy postępować zgodnie 
z prawami ekonomicznymi i rozwój mamy 
zapewniony. Ale doświadczenie pokazało, że to się
nie sprawdza. Jednym słowem, są takie procesy, 
których skutki mogą być szkodliwe i konieczna jest 
oprócz ekonomii jeszcze pewna myśl społeczna, 
polityka społeczna.  
W naszej konstytucji funkcjonuje termin „społeczna 
gospodarka rynkowa”. To się dobrze sprawdza 
w warunkach wiejskich. Wieś z natury rzeczy to jest 
wspólnota, więc działania wspólne, społeczne, 
są najbardziej racjonalne, najwięcej dają korzyści.  
W XIX wieku na terenie Wielkopolski, a również
na terenie Galicji, rozwijały się instytucje, które wieś
sama z siebie organizowała, żeby chronić swoje 
interesy, na przykład towarzystwa ogniowe. Trzeba 
było znaleźć pewnego rodzaju porozumienie, żeby 
w wypadku katastrofy mieć środki na pomoc tym, 
którzy zostali tą katastrofą dotknięci. Tworzono 
spółdzielnie pracy, banki spółdzielcze, towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnościowych lub też kasy 
oszczędnościowo-kredytowe. To były naturalne 
elementy ekonomii społecznej, które rozwinęły się w 
warunkach wiejskich, bo sam „pojedynczy” rolnik 
niewiele mógł zrobić. 
W ostatnich latach wprowadzono ustawę

o spółdzielniach socjalnych. Przygotowywana jest 
ustawa o przedsiębiorstwie społecznym. Ktoś, kto 
prowadzi działania w obszarze ekonomii społecznej, 
będzie miał wsparcie przez pewien okres. Żeby 
wspierać takie działania, założyliśmy instytucję: 
Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej. 
Czym jest ekonomia społeczna? To są instytucje, 
przedsiębiorstwa, organizacje, które starają się
realizować cele społeczne przy użyciu instrumentów 
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rynkowych. Jeżeli mamy jakąś organizację
pozarządową, która realizuje cele poprzez granty, 
filantropię – to nie jest podmiotem ekonomii 
społecznej. Podobnie przedsiębiorstwo, które 
realizuje cele rynkowe, też nie jest podmiotem 
ekonomii społecznej. Ale jest bardzo wiele 
charakterystycznych podmiotów ekonomii 
społecznej: spółdzielnie – klasyczny podmiot, 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, banki 
spółdzielcze. Następuje pewien renesans i wiele 
spółdzielni działa bardzo aktywnie. To są tak zwane 
„stare” podmioty ekonomii społecznej. Nowe 
podmioty to na przykład spółdzielnie socjalne. 
Na przykład mamy niepełnosprawnych – nie są to 
ludzie, którzy łatwo sobie radzą, ale można stworzyć
spółdzielnię socjalną, którą właśnie tworzą osoby 
niepełnosprawne – i jest wiele takich przykładów. 
To na przykład spółdzielnia zajmująca się
gromadzeniem i segregacją odpadów. Dzięki temu 
wielu niepełnosprawnych dobrze funkcjonuje, mają
satysfakcję z pracy. Tego typu działalność jest 
wspomagana, przez pewien okres są ulgi 
podatkowe.  
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3.2.4. RZECZPOSPOLITA WIEJSKA – oddolne 
inicjatywy mieszkańców wsi pobudzane przez 
PROW 2007-2013   

ANDRZEJ HAŁASIEWICZ, Kancelaria Prezydenta RP

To, że tutaj zebraliśmy się w takim gronie 
z udziałem prezydenta, pokazuje, jak wieś jest ważna. 
Rzeczpospolita wiejska, której paszport dostaliśmy 
wczoraj, – a dzisiaj pan prezydent – to naprawdę
niezwykle ważna część Rzeczypospolitej.  
Kto wie, czy nie potrzebujemy lepszej definicji 
wiejskości. Nie wiadomo, czy jedna definicja problem 
rozwiąże – być może potrzebne są różne.  
Wieś to niezwykłe bogactwo zasobów. Przede 
wszystkim ludzie, niezwykle interesujący, ciekawi. Ten 
zasób jest często niewykorzystywany – musimy 
poszukiwać sposobu, jak go lepiej 
zagospodarowywać. Kultura na wsi – to niezwykle 
interesująca część naszej narodowej kultury. Wiele 
dóbr kulturowych jest pod opieką mieszkańców wsi. 
No i wreszcie środowisko – coś niezwykle istotnego, 
coś, co musimy przechować i przekazać następnym 
pokoleniom w nienajlepszym stanie. Wymieniam 
jeszcze infrastrukturę, bo często mówimy, że rozwój to 
jest rozwój w miastach. A ja pytam: czy te domy na wsi 
mają się rozsypać, a w miastach musimy budować
nowe? Czy to jest niezbędne rozwiązanie? A może 
warto poszukiwać innych rozwiązań.  
Wieś się zmienia i to widać gołym okiem. To widać
kiedy patrzymy na statystyki. Bez wątpienia przede 
wszystkim rolnicy, ale nie tylko rolnicy, efektywnie 
wykorzystują środki Unii Europejskiej, efektywnie 
wykorzystujemy fakt, że jesteśmy członkiem Unii 
Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że tylko 1/3 
mieszkańców wsi jest związana z gospodarstwem 
powyżej 1 ha. A jak spojrzymy na chyba jeszcze 
ważniejszy wskaźnik: ile osób utrzymuje się
z rolnictwa, to okazuje się, że jest to niecałe 14%, 
a więc ten stereotyp, że wieś to tylko rolnictwo, już
absolutnie nie działa. Na wsi są niezwykle ważne 
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społeczności lokalne, które są zdolne do wspólnego 
działania.  
Są również dostępne pieniądze, ale czasami czegoś
brakuje. Mamy fundusz sołecki, mamy podejście Leader 
z małymi projektami, które wspiera lokalne inicjatywy, 
mamy odnowę wsi. Mam nadzieję, że będziemy mieli 
fundusz inicjatyw lokalnych, który jest częścią projektu 
ustawy zwiększającej udział mieszkańców w życiu 
lokalnym. Brakuje wsparcia logistycznego, 
przygotowywania ludzi, żeby byli w stanie z tych 
środków skorzystać. W tym kontekście ważną rolę
może odegrać Leader. Ta nazwa to pierwsze litery 
francuskiej nazwy programu oznaczającego powiązania 
między działaniami na rzecz rozwoju gospodarki 
wiejskiej. Leader w kontekście społeczności lokalnych 
jest bardzo ważny dlatego, że patrzy na sprawy 
z perspektywy konkretnego obszaru. W Leaderze 
rozwiązuje się sprawy poprzez finansowanie 
i zarządzanie lokalne, uwzględnia się powiązania, 
patrzy się w sposób zintegrowany, stosuje się
innowacyjne metody. Niezwykle ważną rolę odgrywa 
partnerstwo, które przyjmuje formę lokalnej grupy 
działania. I to jest znakomity mechanizm, by wspierać
oddolne inicjatywy. Leader to innowacyjność
i poszukiwanie nowych rozwiązań.  
Wieś się zmienia, ale musimy myśleć również
o przyszłości. Musimy szukać nowych rozwiązań
starych problemów. Potrzebujemy podejścia twórczego, 
podejścia z wyobraźnią. Widzimy, że mieszkańcom wsi 
tej wyobraźni nie brakuje. Chodzi o poszukiwanie 
lokalnych rozwiązań dopasowanych do  danej sytuacji. 
Musimy wykorzystać bogactwo i różnorodność naszej 
wsi. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach wieś – jak 
nigdy – ma dużą szansę rozwojową. Czasy się zmieniły 
– dzisiaj już nie jest niezbędna koncentracja zasobów 
w jednym miejscu, można myśleć o rozwoju przy 
rozproszonych zasobach. Dzięki nowym technologiom, 
dzięki możliwości komunikowania się warto myśleć, jak 
wykorzystać zasoby wsi bez konieczności 
przeprowadzania się w inne miejsce. Wieś jest dobrym, 
ale może być jeszcze lepszym miejscem do życia 
i pracy. Potrzebujemy dobrego rządzenia, aby bogactwo 
wsi wykorzystać.  
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POWITANIE PREZYDENTA 

IRENEUSZ NIEWIAROWSKI, Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów 

Panie Prezydencie, 
jesteśmy ogromnie wdzięczni, dziękujemy 
za wypełnienie obietnicy, że Pan nas odwiedzi jako 
Prezydent Rzeczypospolitej. Jest to dla nas 
zobowiązanie do pracy na rzecz wsi, również
zobowiązanie do współpracy z Panem Prezydentem.  

Panie Prezydencie, 
jest Pan prezydentem wszystkich Polaków, wszystkie 
drzwi są przed Panem otwarte, niemniej w sposób 
symboliczny pragnę przekazać Panu Prezydentowi 
paszport Rzeczypospolitej Wiejskiej. Witamy 
w Rzeczpospolitej Wiejskiej!  
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BRONISŁAW KOMOROWSKI – PREZYDENT RP 

Jest mi bardzo miło, że mogłem – aczkolwiek kryło się
za tym pewne ryzyko natury wyborczej – spełnić swoją
zapowiedź, że jako prezydent zjawię się razem 
z sołtysami, też jako „sołtys całej Polski”, tutaj, 
w Licheniu, ponownie. Spotkaliśmy się
w ubiegłym roku w trudnym okresie, bo w okresie 
kampanii i w okresie głębokiego kryzysu w państwie 
polskim spowodowanego dramatem katastrofy 
smoleńskiej. Dlatego dzisiaj mogę serdecznie 
podziękować za słowa otuchy, także i zachęty, które 
padły tutaj, w Licheniu. Odbierałem je nie tylko jako 
wsparcie w okresie trudnej walki o wybór 
na stanowisko prezydenta, ale również traktowałem 
i traktuję jako swoiste zobowiązanie wobec państwa 
ze względu na nadzieje ulokowane właśnie wtedy, 
w okresie kampanii wyborczej. Do tego zobowiązania 
się w pełni poczuwam.  
Chciałem serdecznie podziękować za paszport. 
Na wszelki wypadek sprawdziłem, czy nie ma wizy. 
Nie ma – to znaczy, że sprawy idą w dobrą stronę.  
Chciałem też podziękować za to, że mogę się
zanurzyć w bardziej swojskie klimaty – a nie ma nic 
bardziej swojskiego niż klimat polskiej wsi – co wcale 
nie oznacza, że jest to klimat tylko i wyłącznie 
tradycyjny, sielankowy. To jest klimat wsi zmieniającej 
się, rwącej się również ku nowoczesności, 
ku modernizacji.  
W czasie rozmów z dwudziestoma prezydentami – 
a był wśród nich prezydent Stanów Zjednoczonych – 
z ogromną satysfakcją odnotowywałem słowa 
kierowane pod adresem całego polskiego 
społeczeństwa, całego polskiego dorobku 
modernizacyjnego tych dwudziestu już przeszło lat: 
słowa uznania, podziwu, czasami zazdrości. 
Formułowane były przez prezydentów krajów, które są
gdzieś na pół drogi albo na początku drogi koniecznej 
transformacji, zarówno w wymiarze ustrojowym (od 
totalitaryzmu czy braku demokracji ku 
demokratycznym rozwiązaniom), jak i przekształceń
wolnorynkowych. Na początku drogi, na początku 
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marzeń o szansie na integrację z całą Europą, 
z sensowniejszym, lepiej zorganizowanym, 
logiczniejszym i bogatszym fragmentem naszego 
świata. Słuchałem tego z dumą i – siłą rzeczy – 
myślałem, co nam się udało, co nam nie poszło. 
Myślałem: dlaczego patrzą na nas, na Polskę, 
przedstawiciele tak licznych krajów europejskich 
i pozaeuropejskich jako na kraj ludzi, którym się udało, 
kraj ludzi z sukcesem, kraj ludzi, którzy mogą
powiedzieć z dumą: możemy stać się zbiorowym, 
wielkim, dobrym przykładem. Możemy rozkładać to 
na czynniki pierwsze, możemy mówić o przyczynach 
tego sukcesu, widzieć w nim i wytężoną pracę, 
i odwagę w walce o wolność, w walce o zmiany w 
Polsce. Możemy mówić o tysiącu różnych spraw, ale 
jeżeli się przyjrzymy sobie nawzajem, to myślę, że to 
nasze, polskie szczęście i polska droga do sukcesu 
była o tyle ułatwiona, że myśmy mieli skarb, którego 
w innych krajach, które przechodzą okres 
transformacji, jest mniej. To są ludzie – ludzie aktywni, 
to są elity, które przetrwały zły czas komunizmu. Elity 
zarówno na szczytach państwa polskiego – niezależne 
elity kulturalne, naukowe, ale także elity lokalne 
i autorytety lokalne – także autorytety wiejskie. 
Odcinamy z historii kupony: przetrwało indywidualne 
rolnictwo, przetrwała przedsiębiorczość prywatna, 
przetrwał niewielki handel, przetrwał niezależny 
kościół, przetrwały środowiska, które myślały 
niezależnie, często niepokornie. I tu bym upatrywał 
wielkiego źródła polskiego sukcesu: nam łatwiej było 
przekształcać Polskę, bo byli ludzie do tego 
przygotowani – mentalnie, a często i fachowo. 
Chciałem w tym miejscu oddać szczególny hołd tym, 
którzy mieli odwagę stawiać na zmiany, 
na unowocześnienie wsi polskiej.  
Słusznie jeden z moich poprzedników wymienił – jako 
wielkie zadania czy też wielkie bloki tematyczne, 
istotne dla przyszłości wsi polskiej – wymienił na 
pierwszym miejscu ludzi. Jacy to ludzie przekształcali 
i przekształcają wieś polską? To są ludzie wsi, ale to 
też jest pojęcie bardzo szerokie. Zastanawiali się
Państwo, gdzie jest granica miedzy miastem a wsią. 
Warto się zastanowić: a gdzie jest granica między 
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ludźmi wsi a ludźmi miasta? Zawsze to mówię, 
bo lubię to i sam to czuję: my wszyscy jesteśmy 
w dziewięćdziesięciu procentach społeczeństwem 
ze wsi. Jedni z dworu, drudzy z chaty – ale wszyscy ze 
wsi. Tradycje mieszczaństwa polskiego były bardzo 
ograniczone i to jest też drugi skarb, który chciałbym 
wskazać jako wielką szansę – także dla przyszłości 
wsi polskiej. Ludzie wsi to nie tylko mieszkańcy wsi. 
To także ci, którzy zachowali wrażliwość dla 
problemów wsi polskiej. Wrażliwość i zdolność
docenienia tego, co wieś polska reprezentuje i co 
może reprezentować w przyszłości. Ludzie wsi 
polskiej, w różnych miejscach struktury społecznej 
ulokowani, są ogromnym atutem. Wśród ludzi wsi 
trzeba wskazać na tych, którzy z natury swojej, ale 
także z natury wyboru demokratycznego, są zawsze 
liderami. Trzeba powiedzieć: tak – sołtys to jest 
najbardziej naturalny lider lokalny. Sołtys jest liderem. 
Od niego wiele zależy, jeśli chodzi o kształtowanie 
ambicji, aspiracji, uruchamiania aktywności 
obywatelskiej. Chciałbym – obok wszystkich mądrych 
opinii o potrzebie rozbudowywania infrastruktury, 
stawiania na kulturę – ja bym chciał się skoncentrować
na tym: stawiać trzeba na aktywność obywatelską
na wsi polskiej. Pierwszą podstawową formą

aktywności obywatelskiej jest właśnie sprawowanie 
funkcji sołtysa. Musimy razem postarać się
wykorzystać szanse na zwiększenie tego potencjału 
z tytułu aktywności obywatelskiej na wsi. 
Wspomniano tu o funduszu sołeckim. Jest on nie tylko 
szansą na zbudowanie aktywności czy wspomożenie 
tej aktywności, ale to to także jest probierz aktywności. 
Po trzech latach funkcjonowania funduszu sołeckiego 
z możliwości stworzenia funduszu skorzystało 51% 
sołectw. Można mówić, że szklanka jest do połowy 
pełna albo że jest pusta do połowy. Jesteśmy pod tym 
względem na połowie drogi. Warto się zastanawiać, 
dlaczego „drugie pół” środowisk sołeckich 
i środowisk wiejskich nie skorzystało z tych 
możliwości. Pewnie przyczyn jest wiele i pewnie 
Państwo je lepiej znają niż ja. Myślę, że korzystają
ludzie i środowiska, którzy są aktywni, którzy chcą
łapać szanse. I są ludzie, którzy uciekają
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od odpowiedzialności: lepiej nic nie mieć, bo wtedy nikt 
nic nie będzie chciał, nie będzie o nic miał pretensji. 
Myślę, że stoi przed nami wielkie zadanie jeszcze 
większego wzmocnienia aktywności obywatelskiej na 
wsi.  
W kancelarii prezydenckiej powstaje projekt ustawy 
o pogłębieniu mechanizmów samorządności. Jest 
stara myśl o tym, aby sołectwo uczynić podstawowym, 
najniższym szczeblem samorządu polskiego. To nie 
jest łatwe, do tego trzeba będzie jeszcze pewnie 
dążyć, ale już w tej ustawie chcemy zapisać, coś, 
co według mnie mogłoby wspierać aktywność ludzką
i obywatelską. To jest między innymi prawo inicjatywy 
uchwałodawczej dla zebrań wiejskich. Tu jest szansa 
na to, ażeby aktywni sołtysi, skupiając aktywnych 
obywateli, mieli realny wpływ także na to, co się dzieje 
w wymiarze gminnym ojczyzny. I do tego serdecznie 
zachęcam. Możemy szukać także innych rozwiązań, 
które by sprzyjały aktywności, budowaniu postaw 
obywatelskich.  
Tak się złożyło, że o wsi się dowiaduję nie tylko 
od moich szacownych niezwykle współpracowników, 
ale także od moich córek, bo obie zaangażowane są
m.in. w szkolenie liderów. Zawsze pytam, jak to 
wygląda na gruncie wiejskim. Wspomniał o tym pan 
senator, że jest coraz więcej kobiet aktywnych, także 
kobiet-sołtysek. Z mojego rodzinnego punktu 
obserwacji wiem, jak to wygląda w wielu miejscach, 
że też na szkolenia liderów bardzo łatwo jest pozyskać
kobiety. O czym to świadczy? Można na to patrzeć
przez pryzmat pewnej mody: teraz wszyscy oceniają
świat wedle tego, ile jest kobiet. A ja chciałbym ocenić
to z innego punktu widzenia, mianowicie to jest dowód 
na to, że na wsi są jeszcze wielkie rezerwuary ludzi 
aktywnych. Trzeba do nich docierać. Kobiety są takim 
wielkim rezerwuarem. Kto zna realia życia wsi, wie, 
jak dużą rolę odgrywa w ogóle sama obecność kobiet, 
jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie rodziny, 
gospodarstwa. Chciałem to podkreślić, że tu mamy 
do czynienia z wielką szansą związaną
z wykorzystaniem tego, co jest: trzeba to wydobyć
bardziej i uruchomić. 
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Wieś się zmienia – to państwo wiedzą najlepiej. 
Ale warto czasami wracać myślą do czasu, kiedy się
baliśmy: jak to będzie z tą biedną wsią polską. Gdzieś
w nas została taka chęć i pokusa myślenia 
o wsi jako obszarze zaniedbania, obszarze 
anachronizmu, beznadziejności. Wydaje mi się, 
że w interesie całej Polski, ale także w interesie 
budowy dumy ludzi wsi jest naprawdę potrzeba 
mówienia głośno o sukcesach wsi na drodze 
ku nowoczesności. Tutaj padło zdanie, że 14% 
mieszkańców wsi żyje wyłącznie z rolnictwa. Kiedyś, 
gdyby ktoś to powiedział, to byłby uznany nieomalże 
za zdrajcę: no jak to, to znaczy, że ginie tradycyjna 
wieś polska. Każdy, kto jest zatroskany o dobrą
przyszłość wsi wie, że to jest zmiana korzystna. 
Bo za tym się kryje zwiększenie areału gospodarstw 
i szukanie nowych szans na dobre życie 
w otoczeniu rolnictwa i wiele innych mechanizmów, 
które będą powodowały, że życie na wsi będzie coraz 
lepsze. Wydaje mi się, że jest zadaniem takich 
organizacji jak stowarzyszenie sołtysów, takich 
środowisk, jakie państwo tworzą, zadaniem wszystkich 
ludzi wsi polskiej, także tych, którzy ze wsi się
wywodzą – tym wielkim zadaniem jest głoszenie 
chwały zmian. Oczywiście, trzeba mówić także o tym, 
co boli, co jest kłopotem, co się nie udało. Ale jest 
czas, jest pora, żeby skutecznie próbować zmienić
negatywny stereotyp wsi polskiej jako obszaru tylko 
i wyłącznie zapóźnienia cywilizacyjnego. Są na to 
dowody, są na to silne argumenty. Słyszałem echa 
postrzegania procesu modernizacji wsi polskiej w tych 
pochwałach dwudziestu prezydentów z całej Europy 
środkowo-wschodniej i prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Nauczmy się też sami chwalić, sami 
promować i być szczęśliwym z tego, co nam się udało 
osiągnąć. 
To jest coś czasami dziwnego, że łatwiej nas 
doceniają z zewnątrz, patrzą czasami na nas jak na 
szczęściarzy, a my sami gdzieś mamy tendencję, żeby 
głównie widzieć szare i czarne barwy. One są zawsze 
w życiu, bo życie jest i kolorowe, i radosne, jest 
i smutne. Wiele się rzeczy udaje, niektóre się nie 
udają, ale trzeba mieć – nie ze względu 
na sentymenty, nawet nie ze względu na dobry 
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charakter, tylko ze względu na wyrachowanie 
polityczne – trzeba mieć odwagę pokazywania tych 
dobrych barw zmieniającej się Polski, zmieniającej się
także wsi polskiej. Tego Państwu życzę.  
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IRENEUSZ NIEWIAROWSKI,  

Wielce rad jestem z podkreślenia potrzeby aktywności, 
bo przecież Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów po to 
powstało, od początku taką działalność prowadzi 
i nawołuje – nie tylko na wsi, ale szeroko w naszym 
kraju – do takiej aktywności.  
Wspomnę, że myśmy już w latach 90. postulowali 
wyodrębnienie funduszu na rzecz sołectwa. 
Stawialiśmy też kwestię podmiotowości tego sołectwa.  
Kilkanaście lat było potrzeba, żeby fundusz sołecki 
powstał. On częściowo realizuje nasze marzenia 
o w pełni rozwiniętej aktywności. Rzeczywiście jest 
tak, że czasami  nie potrafimy dostrzec tego, co jest 
dobre, piękne i tego, jak nasz kraj się zmienił.  
Wspomnę, jak bardzo zabiegaliśmy, żeby Polska 
w Unii się znalazła. Widzę w tym też narzędzie 
potrzebne dla naszego rozwoju, dla rozwoju 
aktywności. Na przykład w tym miejscu, w 2001 roku 
odbyło się wielkie zgromadzenie, które wieńczyło 
projekt „Polska wieś – europejskie wyzwania”. Później 
– myślę, że mogę to powiedzieć – mieliśmy swój udział 
w tym, że Polska weszła do Unii. Dzisiaj możemy 
powiedzieć, że korzystamy z owoców tego wejścia, 
cieszymy się z tego. A osoba, która wtedy nam 
patronowała – tu wspomnę profesora Jerzego Buzka, 
ówczesnego premiera – dba o interesy całej Europy w 
Parlamencie Europejskim. To też pokazuje, jaką drogę
pokonaliśmy.  

Panie Prezydencie, 
serdecznie dziękuję za to słowo do nas skierowane, za 
obecność.   
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4. Tekst deklaracji przekazanej Prezydentowi 
Bronisławowi Komorowskiemu przez prezesa 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Ireneusza 
Niewiarowskiego

Wiejska Polska – to Polska, w której żyjemy na co 
dzień. Tu przeżywamy naszą codzienność, troszczymy 
się o przyszłość. Nie tylko naszą. Przyszłość Polski 
jest naszą szczególną troską. Dostatniej, zadbanej, 
uśmiechniętej. Wykształconej, bezpiecznej, solidarnej. 

Przywykliśmy do gospodarzenia. Gospodarz – 
znaczy na wsi wiele. Gospodarzyć, to tyle, co dbać, 
zabiegać, a przede wszystkim – pracować. Godnie 
pracować. I żyć godnie. Gospodarz – to ktoś, 
kto decyduje o swoim gospodarstwie, troszczy się
o domowników, o wieś.  

Mamy na wsi sołtysa, najstarszego funkcjonariusza 
publicznego w państwie. To jeden z nas i wiele 
naszych trosk obarcza go na co dzień. Coraz częściej 
wybieramy na tę funkcję kobietę, choć w tradycji 
zazwyczaj funkcje publiczne powierzaliśmy 
mężczyznom. Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie, 
grupa odnowy wsi, lokalna grupa działania – to nasze 
demokratyczne gremia. Często wspieramy je przez 
wiejskie stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, 
organizacje strażackie. Mamy od niedawna swój 
sołecki fundusz, narzędzie realizacji lokalnych zadań. 

Niektóre wsie mają swoje godło, swój hymn, swoje 
miejsce w internecie. Mamy swoją muzykę, swój teatr, 
swoje tańce, mamy i pomniki, i rzeźby, 
i parki. Mamy swoje plaże, swoje góry i pagórki, 
jeziora, rzeki, stawy. 

Nasze pomysły i kreatywność rozwijamy z pasją, 
próbujemy pozyskiwać dla nich wsparcie. Wiele 
z nich to dzieło kobiet, napawa nas też dumą

zaangażowanie młodych mieszkańców wsi.  
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Wiele naszych spraw idzie innym torem niż
w mieście. Trudniej tu o opiekę dla dzieci, zajęcia dla 
młodzieży. Trudniej dotrzeć do szkoły, 
na uniwersytet. Trudniej zarządzać – potrzebny jest 
bardziej powszechny współudział mieszkańców i ich 
obywatelskich organizacji w decydowaniu 
o ważnych sprawach wsi, także w skali regionu 
i kraju. Biurokracja związana z realizacją wiejskich 
inicjatyw przekracza niekiedy granice rozsądku, wbrew 
konstytucyjnej zasadzie pomocniczości. Niełatwo 
o pracę, trudno niekiedy utrzymać wiejski sklep, 
prowadzić warsztat albo biuro. Trudniej dotrzeć na 
czas do lekarza. Książki zniknęły z wielu wiejskich 
bibliotek, bo tych często już nie ma. Kontakt 
z prawdziwą sztuką na wsi to wielka rzadkość. 

Nasza przyroda, zasobna w lasy, ptaki i ciszę, jest 
zagrożona cywilizacyjną inwazją. Coraz trudniej 
sprzątać zaśmiecone lasy, brzegi jezior, góry. Niełatwo 
obronić wiejskie tereny przed agresywnymi 
inwestycjami. 

Gospodarz winien podejść do tych wyzwań
z troską i odpowiedzialnością. Potrzebujemy zarazem 
współdziałania w gospodarzeniu. Pragniemy 
współgospodarzyć – pragniemy znaleźć formułę
współdziałania najstarszego i najwyższego w państwie 
urzędu. Formułę współgospodarzenia wiejską Polską. 

Budujmy wspólnie Polskę, w której będziemy wspólnie 
dbać o ważne dla wiejskiej Polski 

• przyjazne prawo,  
• pomocniczość urzędów,  
• instytucjonalne i programowe wsparcie,  
• kadry dla wsi,  
• dialog i partnerstwo,  
• promocję wiejskiej Polski. 
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