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członkowie utworzonego w 2006 roku 
Stowarzyszenia Polska ekologia, które 
grupuje podmioty zajmujące się produkcją 
i dystrybucją żywności ekologicznej, uwa-
żają, że żywność ekologiczna jest lepsza 
od konwencjonalnej. Podobnego zdania 
jest coraz większa liczba konsumentów. 
Grupa wybierających produkty „eko” dy-
namicznie rośnie.

Zapewne liczba zwolenników żywności eko-
logicznej byłaby znacznie wyższa, gdyby nie jej 
ceny – nie na każdą kieszeń. Tak czy inaczej, 
Stowarzyszenie Polska Ekologia reprezentuje 
sektor żywności, który wyszedł już z wąskiej 
niszy i systematycznie się rozwija, o czym świad-
czy rosnąca liczba gospodarstw i przetwórni, 
dysponujących certyfi katami rolnictwa ekolo-
gicznego.

Ta dziedzina rynku spożywczego nie jest 
jednak nowa. Jest tak stara jak samo rolnic-
two. Jeszcze sto lat temu wszystkie płody rol-
ne były przecież… ekologiczne – nie stosowa-
no środków grzybobójczych, owadobójczych, 
chwastobójczych, nawozów syntetycznych, 
a do przetwarzania nie używano produktów 
chemii syntetycznej. Tzw. zielona rewolucja 
z początków dwudziestego wieku przyczyniła 
się do schyłku epoki rolnictwa ekologicznego, 
które – na szczęście – odrodziło się w ostatnich 
dziesięcioleciach i w postaci ekologicznych pro-
duktów wraca na nasze stoły.

Jest to system gospodarowania, w którym za-
miast nawozów sztucznych, pestycydów, her-
bicydów i całego arsenału chemii, aktywizuje 
się biologiczne mechanizmy przyrody i środki 
naturalne. Dzięki temu produkty spożywcze, 
pochodzące z upraw ekologicznych, są zdrow-
sze, a przyroda nie ulega degradacji.

Opracowano wiele metod upraw i hodowli, 
wykorzystujących prawa natury, które stały się 
standardami w gospodarstwach i przetwórniach 

ekologicznych, a ich przestrzeganie wymuszane 
jest przez obowiązujące przepisy prawa.

Nie wolno więc w rolnictwie i przetwórstwie 
ekologicznym stosować syntetycznych środków 
ochrony roślin, a do zwalczania chorób, szkod-
ników i chwastów wykorzystuje się płodozmian, 
środki biologiczne i agrotechniczne. Nie stosuje 
się wielkoobszarowych monokultur, a zamiast 
tego stosuje się uprawy mozaikowe, pooddzie-
lane od siebie uprawami osłonowymi, drzewami 
i krzewami. Zamiast nawozów sztucznych sto-
suje się nawozy zielone, co w połączeniu z obor-
nikiem i przy udziale wapnowania utrzymuje 
żyzność gleby. Używa się tylko takich maszyn 
i narzędzi, które chronią glebę. W hodowli nie 
stosuje się substancji czynnych, takich jak an-
tybiotyki czy hormony. To wszystko powoduje 
jednak, że ceny produktów ekologicznych są cią-
gle jeszcze wyższe od konwencjonalnych.

Dzisiaj mamy więc na świecie dwa zupeł-
nie odrębne rynki żywności: rynek żywności 

konwencjonalnej i rynek żywności ekologicznej. 
Dwa rynki i dwa rodzaje produktów spożyw-
czych. Powstają one na różnych polach, prze-
twarzane przy różnych reżimach technologicz-
nych, sprzedawane są w różnych sklepach albo 
na różnych półkach, są odrębnie oznakowane 
i podlegają różnym przepisom prawa.

Dla konsumenta bardzo istotne jest to, 
że wszyscy producenci ekologiczni, zarówno 
rolnicy, jak i przetwórcy, dobrowolnie poddają 
się surowemu systemowi kontroli, który ma za-
gwarantować, że produkty sprzedawane jako 
ekologiczne rzeczywiście pochodzą z rolnictwa 
ekologicznego.

Stowarzyszenie Polska Ekologia uznaje więc, 
że żywność ekologiczna jest lepsza. Lepsza dla 
Człowieka, lepsza dla Natury. I z takim prze-
konaniem ma zamiar nadal organizować pro-
ducentów ekologicznych i zapraszać do współ-
pracy nowych.

WALDEMAR SADOWSKI

CZy ŻyWnoŚĆ EkoloGICZna jEst lEPsZa oD konWEnCjonalnEj? 

Polska Ekologia – czyli co?
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informator Stowarzyszenia Polska Ekologia

Piknik Poznaj Dobrą Żywność, organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest jedną z imprez o charakterze 

promocyjnym, podczas których – na osobnym stoisku – prezentuje się Stowarzyszenie Polska Ekologia Fot. Bożena Skarżyńska 



in
f

o
r

m
a

c
je

 r
ó

ż
n

e
2   informaTor SToWarZYSZenia PoLSKa eKoLoGia czerwiec 2012

M iło nam poinformować, że Sto-
warzyszenie Polska Ekologia 
wygrało przetarg na organizację 

konferencji szkoleniowych. Dwudniowe 
spotkania odbywały się w czterech różnych 
regionach. Konferencja w Spale odbyła się 
w dniach 27-28 kwietnia. W maju zorga-
nizowano konferencje w: Dolsku (7-8.05), 
Ustroniu Jaszowcu (10-11.05) oraz w Jar-
nołtówku (14-15).

Temat wszystkich spotkań był ten sam: 
„Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013”. Uczestnikami 
konferencji byli rolnicy i przedsiębiorcy, pro-
wadzący ekologiczne gospodarstwa oraz fir-
my przetwórcze z województw: łódzkiego, 
śląskiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Konferencje cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. W każdym z czterech spotkań 
uczestniczył komplet zainteresowanych 
osób z różnych regionów Polski. Wykłady 

prowadzili przedstawiciele z jednostki cer-
tyfikującej – Ekogwarancja, Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Radomiu, Agencji 
Rynku Rolnego oraz Biofuturo Trade.

Wszyscy wykładowcy profesjonalnie i in-
teresująco przedstawili zagadnienia związane 
z PROW 2007-2013 oraz kwestie dotyczą-
ce przygotowywanych zmian w programie 
na lata 2014-2020. Omawiali także nowe za-
sady certyfikacji ekologicznych gospodarstw 
rolnych i perspektyw rozwoju rolnictwa eko-
logicznego. Mówiono o oczekiwaniach prze-
twórców wobec rolników, zajmujących się 
hodowlą i uprawami ekologicznymi.

Żywa dyskusja, sprowokowana porusza-
nymi tematami, wskazuje na konieczność 
częstego organizowania tego typu spotkań 
w innych regionach kraju.

Uczestnicy konferencji mieli okazję 
skosztowania produktów ekologicznych 
podczas przerw kawowych i kolacji.

jolanta lyska

Wdniach 7-9 maja w Warszawie od-
było się 7. Międzynarodowe Spot-

kanie w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży 
Produktów Ekologicznych i Surowców Na-
turalnych oraz Organic Marketing Forum. 
Patronem wydarzenia było m.in. Stowarzy-
szenie Polska Ekologia.

Zgodnie z tradycją z lat ubiegłych utrzy-
mana została przyjemna biznesowa atmos-
fera spotkania, która ułatwiała rozmowy 
z przedstawicielami rynku ekologicznego 
w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nowością było to, że konferencja oraz 
towarzysząca jej wystawa trwały od rana 
do wieczora i odbywały się jednocześnie 8 
maja. Koncentracja tych dwóch wydarzeń 
w ciągu jednego dnia ułatwiła uczestnictwo 

zainteresowanym i przyciągnęła większą 
rzeszę gości. Nowością była także współ-
praca z targami BioFach.

Obsługę cateringową zapewniało Stowa-
rzyszenie Polska Ekologia. ws

od spały do jarnołtówka

organic Marketing Forum

Regionalia 
po raz pierwszy
Produkty regionalne stają się coraz bardziej 

popularne i coraz częściej wykorzystuje się 

je w promocji regionów i poszczególnych 

krajów.

Stowarzyszenie Polska ekologia było 

jednym z patronów pierwszych w Polsce 

targów produktów regionalnych, którym 

nadano nazwę regionalia 2012. Uczestni-

czyło w nich ponad 100 wystawców z Pol-

ski i zagranicy.

Wśród wielu tradycyjnych propozycji nie 

zabrakło żywności ekologicznej. Wystawcy 

prezentowali także wyroby rzemieślnicze, 

stroje i akcesoria inspirowane folklorem 

oraz kosmetyki naturalne. Podczas wyda-

rzenia odbywały się też degustacje, pokazy 

kulinarne i prezentacje mody.

Targi regionalia 2012 odbyły się w 

dniach 20-22 kwietnia w centrum mT Pol-

ska przy ul. marsa w Warszawie.

ws, fot. jl

W nowym sączu 
o wspieraniu
Stowarzyszenie Polska ekologia we współ-

pracy z ministerstwem rolnictwa, jednostką 

certyfikującą Biocert i cDr w radomiu zor-

ganizowało 28 marca br. konferencję pod 

hasłem: „Wsparcie rolnictwa ekologicznego 

w ramach programu rolnośrodowiskowego 

ProW 2007-2013”.

W konferencji, która odbyła się w no-

wym Sączu, uczestniczyło około 300 rolni-

ków i przetwórców ekologicznych z rejonów 

małopolski i Podkarpacia. W spotkaniu brali 

udział także przedstawiciele firm zrzeszo-

nych w Stowarzyszeniu Polska ekologia.

Podczas konferencji omawiano tematy 

z zakresu: perspektywy rozwoju rolnictwa 

ekologicznego, procesy certyfikacji, sprze-

daż bezpośrednia z gospodarstw rolnych 

oraz oczekiwania przetwórców i dystrybu-

torów wobec rolników ekologicznych.

Uczestnicy konferencji mogli skosztować 

potraw przygotowanych z produktów, które 

dostarczyli członkowie Stowarzyszenia Pol-

ska ekologia. ws
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Uczestnicy konferencji w Spale podczas wykładu Fot. Bożena Skarżyńska 
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Zokazji święta 3 Maja 
odbyło się uroczyste 

przyjęcie, wydane przez Parę 
Prezydencką dla około 1000 
osób. Wśród zaproszonych 
gości byli politycy, dyplo-
maci, duchowni, wojskowi, 
sportowcy i aktorzy.

Stowarzyszenie Polska 
Ekologia zostało zapro-
szone do zorganizowania 
poczęstunku z produktów 
ekologicznych. Przygotowa-
nia do przyjęcia rozpoczęły 
się wczesnym rankiem.

W skład naszej ekipy 
wchodzili przedstawiciele 
kilku firm stowarzyszenia, 
w tym m.in.: Jasiołka, Figa, 
Bracia Rudziks, Gospodar-
stwo Rudziewicz, Tłocznia 
Maurer.

Wspólnie z kucharza-
mi z hotelu Hyatt przy-
gotowano wspaniałe dania 
i zastawiono stoły pysznymi 

produktami ekologicznymi, 
dostarczonymi przez człon-
ków Stowarzyszenia.

Prezydent Bronisław 
Komorowski po długich 
rozmowach i pozowaniu 
do zdjęć z gośćmi przyjęcia, 
ze smakiem kosztował dań 
z grilla. Pani Prezydentowa 
Anna Komorowska spróbo-

wała prawie wszystkich pro-
duktów, zachwycając się ich 
smakiem. Żegnając się z Jo-
lantą Lyską, dyrektor Sto-
warzyszenia Polska Ekolo-
gia obiecała, że zadba o to, 
aby produkty ekologiczne 
częściej gościły na stole 
w Pałacu Prezydenckim.

 jl

Stowarzyszenie Polska Ekologia oraz 
Międzynarodowe Targi Łódzkie zapra-

szają do udziału w konkursie na Najlepszy 
Polski Produkt Ekologiczny. Wyróżnione 
produkty otrzymują statuetkę Bociana Bia-
łego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlep-
szych polskich produktów ekologicznych 
oraz ich promocja. Statuetka Bociana Bia-
łego stanowi z jednej strony uznanie dla 
producenta, z drugiej jest wskazówką i re-
komendacją dla konsumentów.

Przy ocenie i wyborze produktów pod 
uwagę brane są przede wszystkim wartości 
odżywcze i smakowe wyrobów oraz estety-
ka i ekologiczny charakter opakowania.

W konkursie mogą brać udział tylko pro-
dukty posiadające aktualny certyfikat ekolo-

giczny. Nagrody przyznawane są produktom 
w następujących kategoriach: produkty zbo-
żowe i wypieki, mleko i przetwory mlecz-
ne, słodycze i desery, soki i napoje, mięsa 
i wędliny, przetwory warzywne i owocowe, 
produkty śniadaniowe, przekąski, przyprawy 
i dodatki do potraw, kosmetyki, środki czy-
stości, przepisy kulinarne.

Firmy wytwarzające nagrodzone produk-
ty otrzymają statuetki Złotego Bociana oraz 
prawo używania znaczka-marki na produk-
cie i w materiałach promocyjnych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyj-
mowane będą do 30 sierpnia 2012 r. Finał 
konkursu i uroczyste wręczenie statuetek 
odbędzie się w dn. 13 października w trak-
cie targów NaturaFood na terenie Między-
narodowych Targów Łódzkich. ws

Ekologiczne przyjęcie

konkurs o nagrodę Bociana Białego

jarmark dla WoŚP

Stowarzyszenie Polska ekologia wraz z mini-

sterstwem rolnictwa 7 i 8 stycznia w War-

szawie zorganizowało jarmark ekologiczny 

z okazji 20. edycji WoŚP.

Przez jarmark przetoczyły się tłumy go-

ści, którzy niemal bez wyjątku zasilali fun-

dację jurka owsiaka bezpośrednimi darowi-

znami lub kupując produkty ekologiczne. 

Zarówno minister rolnictwa marek Sawicki, 

jak i prezes Stowarzyszenia Polska eko-

logia Paweł Krajmas kwestowali na rzecz 

Wielkiej orkiestry lub udzielali informacji 

mediom.

Tematyka żywności ekologicznej poja-

wiała się przez kilka dni w radio, w prasie, 

w telewizji i internecie. Ta promocja spra-

wiła, że wielu mieszkańców stolicy mogło 

spróbować po raz pierwszy w życiu sma-

ku potraw ekologicznych, przyrządzonych 

przez najlepszych warszawskich kucharzy.

 ws, fot. mrirw

nasi na BioFachu
W połowie lutego w norymberdze odbyły 

się największe światowe Targi ekologiczne 

Biofach. Uczestniczyło w nich ponad 40 

polskich firm, które zaprezentowały pro-

dukty naszego rolnictwa ekologicznego. 

Dzięki skoordynowanej współpracy, polskie 

przedsiębiorstwa zgrupowano na wyspo-

wym stoisku o powierzchni ponad 300 

metrów. organizatorami standu były m.in.: 

klaster Dolina ekologicznej żywności, mi-

nisterstwo rolnictwa i rozwoju Wsi oraz 8 

urzędów marszałkowskich. ws

Ekospotkanie
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 28 

maja odbyło się spotkanie samorządowców 

z Prezydentem rP. Bronisław Komorowski 

wręczył odznaczenia za wybitne zasługi 

w działalności na rzecz społeczności lokal-

nej i osiągnięcia w pracy samorządowej.

Dla zaproszonych gości, przybyłych z ca-

łego kraju, Stowarzyszenie Polska ekologia 

we współpracy z centrum Doradztwa rol-

niczego w radomiu przygotowało poczę-

stunek z produktów ekologicznych i regio-

nalnych. Promowano szczególnie produkty 

z: Warmii i mazur, Podlasia, Lubelszczyzny, 

Podkarpacia, małopolski i Śląska. jl

Warunki zgłoszenia produktu do konkursu:
1. aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony 

www.polskaekologia.org i przesłać na adres e-mail polskaekologia@go2.pl 

lub na adres Stowarzyszenie Polska ekologia, ul. Poprawna 76 f, 03-984 Warszawa. 

W zgłoszeniu należy podać nazwę produktu/ów, adres producenta, kopię certyfikatu rolnictwa ekolo-

gicznego i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu. Pod w/w adres należy przesłać 

próbki zgłaszanych produktów w ilości 5 sztuk. 

2. Wpłacić do dn. 30 sierpnia br. opłatę konkursową na konto: 

inG Bank Śląski 55 1050 1621 1000 0023 1116 4269 z dopiskiem „nagroda BB”.

3. Zgłoszenie do konkursu, przesłanie próbki produktów i wpłatę należy zrealizować do 30.08.2012 r.
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Prezydentowa Anna Komorowska spróbowała prawie wszystkich 

ekoproduktów Fot. Jolanta Lyska
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VIMiędzynarodowe Targi Ekologiczne Ekogala odbywa-
ły się w Rzeszowie w dniach 25-27 maja. Ta impreza 
na trwałe wpisała się w cykl wystaw dedykowanych pro-

duktom ekologicznym w Polsce i w Europie. Głównym jej celem jest 
integracja producentów rolnych, przetwórców, konsumentów i dys-
trybutorów żywności ekologicznej z Polski oraz innych krajów.

W Rzeszowie zaprezentowało się 80 wystawców z Polski i Euro-
py. Było wśród nich także Stowarzyszenie Polska Ekologia. Orga-
nizatorzy targów nieodpłatnie udostępnili nam stoisko, na którym 
wystawiliśmy produkty naszych członków oraz zorganizowaliśmy 
degustacje dla odwiedzających targi.

Impreza, której trzydniowy program obejmował liczne pokazy 
i degustacje zdrowej żywności, przyciągnęła tłumy gości. Na stoi-
skach można było posmakować ekologicznych serów, wędlin, chle-
ba, soków i miodów.

Jak zwykle podczas Ekogali nie brakowało także seminariów 
i warsztatów poświęconych tematyce związanej z produkcją żyw-
ności ekologicznej oraz propagowaniem zdrowego trybu życia. 
Zorganizowano ekoforum dla kobiet w ciąży i młodych rodziców, 
które było połączone z degustacją produktów i warsztatami te-
matycznymi. Rozstrzygnięto VII Europejski Konkurs Kulinarny 
oraz liczne konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce ekolo-
gicznej. Przygotowano także pokazy mody ekologicznej i pokazy 
zdrowych posiłków. W ramach Ekogali odbyła się, organizowana 
przez Agencję Rynku Rolnego, konferencja pod hasłem: „50 lat 
Wspólnej Polityki Rolnej”.

Rozstrzygnięto także dwa targowe konkursy – na najładniejsze 
stoisko i najlepszy produkt. Najlepsze produkty Ekogali 2012 to: 
sok z aronii z Zielarni Lawenda w Rzeszowie, ekologiczny miód 
pszczeli z Pasieki Ekologicznej w Krośnie oraz oliwa z oliwek 
z województwa zadarskiego w Chorwacji.

aGnIEsZka WIECZoREk

Rzeszowska Ekogala

Na Stoisku Polskiej Ekologii wszystkie produkty były najwyższej ekologicznej jakości

 Fot. Agnieszka Wieczorek 
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