
 

  

 

Bądź częścią RWS! 
Warsztat o Rolnictwie Wspieranym Społecznie 

 Czym jest grupa RWS? 

 Jak ją założyć? 

 Jak następnie utrzymać i rozwijać grupę RWS. 

 

12-13 stycznia 2019, 

Wrocław, EkoCentrum ul.św.Wincentego 25a,c 

 

Bądź częścią RWS! 

Zapraszamy na warsztat poświęcony tematowi Rolnictwa Wspieranego Społecznie.  

Rolnictwo Wspierane Społecznie to współpraca między rolnikami  a lokalną społecznością,  

w ramach której dzielone są obowiązki, ryzyko i korzyści z upraw. 

Grupy RWS powstają niezależnie w różnych miejscach świata z inicjatywy aktywnych mieszkańców  

i mieszkanek zaangażowanych w lokalną produkcję organiczną i gwarantują rodzinom rolników 

stabilność, dostęp do rynków oraz wsparcie w sytuacjach tego wymagających.  W ostatnich 

dziesięcioleciach RWSy okazały się skuteczne w tworzeniu nowych miejsc pracy związanych  

z lokalnymi społecznościami  oraz są odpowiedzią na problemy środowiskowe, klimatyczne 

i społeczne. W tym kontekście Fundacja EkoRozwoju zaprasza na 2-dniowy kurs szkoleniowy, mający 

na celu poznanie RWS z wielu perspektyw. Będzie czas na teorię związaną z prowadzeniem grupy 

RWS, czas na wymianę doświadczeń z osobami zaangażowanymi w działające już RWS na Węgrzech 

i w Czechach, oraz co najważniejsze, czas na wymianę doświadczeń między uczestniczkami  

i uczestnikami warsztatu.  Warsztat przeznaczony jest dla osób już współpracujących na linii rolnik-

konsument jak również zainteresowanych zainicjowaniem takiej grupy w swoim środowisku. 

Uczestnikom i uczestniczkom w ramach udziału w spotkaniu zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów 

dojazdu. 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać do 28.12.2019 wypełniając formularz: 

https://goo.gl/forms/lyBiXULrR2ftMKk13 

 

Kontakt w sprawie udziału i rekrutacji: 

Monika Onyszkiewicz 

Fundacja EkoRozwoju 

ul.św.WIncentego 25a,c Wrocław 

monika@eko.org.pl 

tel.0502 987 207 

https://goo.gl/forms/lyBiXULrR2ftMKk13
mailto:monika@eko.org.pl


 

 

PROGRAM: 

12.01.2019 godz.14-20 Warsztat Bądź częścią RWS 

1. Teoria i praktyka RWS 

Znamy historię RWS, ich pochodzenie, zapoznanie się ze słownictwem oraz wewnętrzną i zewnętrzną 

dynamiką RWS. 

2. Jak rozpocząć RWS? 

Wartości, zasady, cele, narzędzia i metody ułatwiające tworzenie społeczności. 

3. Utrzymanie i codzienne życie RWS 

Facylitacja, budowanie społeczności, zarządzanie konfliktami są podstawą opieki nad ludźmi w społeczności. 

4. Wizyta terenowa 

Ważne aspekty, o których należy pamiętać podczas produkcji rolnej i funkcjonowania RWS poprzez 

bezpośrednią wiedzę w tej dziedzinie. 

 

13.01.2019 godz.9-15 Wizyta w gospodarstwie, Nowina k/Henrykowa 

Wyjazd ok.9 z Wrocławia, powrót planowany ok.15. 

Wyjazd do Nowiny k/Henrykowa na spotkanie z lokalną społecznością. Jest to grupa osób, rodzin 

uprawiających żywność metodami ekologicznymi (dynie, nowo założony sad ze starych odmian, porzeczki, 

produkty z mleka koziego). Cyklicznie odbywają się tam róznego rodzaju wydarzenia (warsztaty, spotkania, 

spacery przyrodnicze) inicjowane czy to przez samych mieszkańców czy też odwiedzających to miejsce osób. 

Na miejscu oglądanie gospodarstw, poznanie lokalnych mieszkańców, rozmowy związane z budowaniem 

społeczności, sprzedażą bezpośrednią produktów i inne według potrzeb uczestników i uczestniczek 

spotkania. 

 
Koszty podróży 
Istnieje możliwość pokrycia kosztów związanych z dojazdem na warsztat. W tym celu przy 
zgłoszeniu proszę o zaznaczenie takiej opcji i oszacowanie wysokości kosztów. 
Wyżywienie 
Podczas warsztatu oraz na wizycie w Nowinie zapewniamy obiad. 
Nocleg 
Osoby wymagające zapewnienia noclegu z 12 na 13 stycznia proszone są o uwzględnienie tego w 
formularzu. Istnieje możliwośc pokrycia kosztu noclegu ze środków organizatora. 
 
 
 

 

       

 



 

PROWADZĄCY warsztat „Bądź częścią RWS“ 

 

Monika Onyszkiewicz, Od 2006r prowadzę warsztaty  
z osobami dorosłymi  zarówno w Polsce jak i za granicą  
dotyczących szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju: 
tematyka konsumencka, edukacja odpadowa, tworzenie 
planów rozwoju dla lokalnych społeczności.  Od  2013 
współtworzę I prowadzę zajęcia edukacyjne dla szerokiej 
grupy odbiorców EkoCentrum Wrocław. Moje 
zainteresowania i aktywność skupia się na aktywizacji 
społeczności w miastach na polu  zrównoważonego rozwoju: 

miejskie ogrodnictwo, świadoma konsumpcja, edukacja ekologiczna oraz tzw. small scale living.  
Od 2014r aktywnie pracuję w ramach międzynarodowej sieci URGENCI z aktywistami z całej Europy 
nad rozwojem współpracy między konsumentami i lokalnymi producentami w ramach tzw. Grup 
RWS (Rolnictwa Wspieranego Społecznie, z ang. CSA- Comunity Suported Agriculture). Bardzo bliska 
jest mi koncepcja lokalnych społeczności opartych o ekonomię społeczną i solidarną, gdzie dostęp 
do dobrej, lokalnej żywności jest podstawowym prawem każdej osoby. 
 

Emilia Ślimko, Od 2008 roku zaangażowana w działania organizacji 
pozarządowych związanych z edukacją ekologiczną oraz 
współpracą rozwojową. Wieloletnia współpracowniczka Polskiej 
Zielonej Sieci, w której prowadziła kampanie WYŻYWIĆ ŚWIAT na 
rzecz suwerenności żywnościowej oraz KLIMAT DLA ROLNIKÓW o 
zrównoważonym rolnictwie obejmujące również Rolnictwo 
Wspierane Społecznie. Zafascynowana ideą zrównoważonego 
rozwoju od czasów studenckich. Maksymę „myśl globalnie – 
działaj lokalnie” stosuje w praktyce – angażuje się w 
międzynarodowe kampanie, jednocześnie promując lokalne 
rozwiązania problemów globalnych. Prowadzi wykłady, warsztaty, 

spotkania z rolnikami i młodzieżą. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia 
Humanistyczne na UJ. 

Goście specjalni: 

Jana Kožnarová, Praga Rozpoczęłam pracę dla 
Stowarzyszenia lokalnych inicjatyw żywnościowych we 
wrześniu 2017 r. Razem z moimi wspaniałymi kolegami, 
koordynując inicjatywy żywnościowe związane z RWS, 
robimy warsztaty i konsultacje, mapujemy rolników 
i grupy RWS oraz kształcimy dzieci i dorosłych. 
Zarządzam również europejskim projektem Solid Base 
Erasmus + dla Czech. Tam tworzymy modele finansowej 



samowystarczalności i stabilności dla rolników i koordynatorów CSA wraz z naszymi kolegami z 
Węgier, Niemiec, Belgii, Austrii i Polski. Pracuję również jako audytorka i konsultantka w 
międzynarodowym projekcie Eco-school oraz w organizacji KOKOZA, która skupia się na ogrodach 
społecznościowych, kompostowaniu w mieście i wermikompostowaniu. Sama jestem aktywną 
członkinią jednego z praskich RWS. 

 
 

Zoltan Lengyel, Węgry 

Choć wychowany w rodzinie rolniczej - spędził ponad dekadę jako 
programista, mieszkając w Budapeszcie, zanim zaczął uprawę w 2013 r. 
Prowadzi "Táncoskert" -  regeneracyjne, holistycznie zarządzane 
gospodarstwo permakulturowe, w którym produkuje mięso (kurczaki, 
kaczki, gęsi, indyki, perliczki, wieprzowinę, wołowinę, jagnięcinę) i jajka. 
Grupa RWS- również o nazwie Táncoskert - została założona w 2015 roku, 
mając około 120 członków rodzin z listą oczekujących. Nazwa gospodarstwa 
w dosłownym tłumaczeniu brzmi "tańczący ogród", pochodzi od idei, że 
natura daje nam melodię, a my po prostu podążamy za nią. Odnosi się 
także do delikatnych ruchów, które musimy wykonywać, gdy chcemy 
zarządzać gospodarstwem w sposób regeneracyjny.  

 


