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1.  Jubileuszowa konferencja prof. Juliusza Gardawskiego członka Rady     

     Programowej  Klastra „Polska Natura” 

Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Szkoły Głównej 

Handlowej zaprosił Klaster „Polska Natura” do komitetu organizacyjnego 

„Jubileuszowej konferencji naukowej związanej z siedemdziesięcioleciem prof. 

Juliusza Gardawskiego” wybitnego socjologa oraz członka Rady Programowej 

naszego Klastra. Oficjalnym tematem konferencji było: „Świat (bez) pracy - od 

fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej”. Konferencje otworzył rektor SGH prof. 

Marek Rocki, a po nim przedstawiciele uczelni krajowych i zagranicznych omawiali 

wkład Jubilata w naukę polską i światową. Między wystąpieniami naukowców do 

zabrania głosu byli proszeni reprezentacji instytucji społecznych. W pierwszej części 

konferencji przedstawiciel Klastra Andrzej Stępniewski przeczytał list z 

podziękowaniami od sadowników z gminy Błędów oraz przekazał przyjacielowi 

Jubilatowi osobiste życzenia urodzinowe. 

 

TREŚĆ LISTU:  

 
          Warszawa, 20 września 2018r. 

 
 

   Szanowny Pan  

 prof. dr hab. Juliusz Gardawski  

     Szkoła Główna Handlowa 

    w Warszawie 

 

Szanowny Jubilacie,   

Życzymy 120 lat życia w zdrowiu - pewni, że życzenia się spełnią bo w 

załączeniu przekazujemy Panu Profesorowi gwarantowany owoc życia – polskie  



Jabłka „amela” z największego sadu Europy w Gminie Błędów. Jabłka trzeba jeść 

codziennie rano i wieczorem sprawdzając czy jest to owoc markowy „amela”. Owoc 

ten jest szczególny, ponieważ pochodzi z sadów prowadzonych według innowacyjnej 

technologii „0 pozostałości” opracowanej  i stosowanej przez partnerów działających 

w naszym Klastrze „Polska Natura”.  

Innowacyjność jabłek markowych „amela” polega na utrzymaniu najwyższych 

światowych standardów smakowych i zdrowotnych przy wyeliminowaniu szkodliwych 

chemicznych pozostałości środków ochrony roślin. Jest to w sadownictwie 

majstersztyk na skalę światową. Masowa produkcja takich owoców w Polsce to 

długotrwały proces, który zaczął się w naszym Klastrze, a pomysł na Klaster powstał 

tu na SGH pięć lat temu w czasie spotkań seminaryjnych, które inspirował i prowadził 

Pan Profesor. W tych dniach zbieramy pierwsze jabłka „amela”, które są wspólnym 

naszym dziełem.  

Profesorze Gardawski pomagał nam Pan zakładać naszą organizację i pisać 

strategie rozwoju i do dzisiaj będąc członkiem Rady Programowej Klastra „Polska 

Natura” wspiera nas Pan życzliwością i mądrymi radami. Bardzo Panu za to 

dziękujemy - Bóg zapłać. Dzisiaj życzymy szczęścia rodzinnego, satysfakcji z 

działalności społecznej oraz dużo siły w pracy naukowej i dydaktycznej. 

 

     Sadownicy z Błędowa        

 

 

W auli która mieści ponad 200 osób zgromadziła się liczna profesura z SGH 

której towarzyszyli naukowcy prawie ze wszystkich polskich uczelniach 

ekonomicznych. Byli też uczeni z zagranicy. Najliczniejszą grupą uczestników 

konferencji stanowili studenci pana Profesora, ci obecni i ci z przed lat oraz znajomi i 

przyjaciele. W czasie przerwy wszyscy zajadali się naszymi markowymi jabłkami 

„amela” które przywiozła delegacja Klastra w składzie: Hanka Sobczyńska, Krzysztof 

Kołacz i Zbigniew Hermanowicz. Po konferencji od Kolegium Ekonomiczno-

Społecznego SGH do Klastra przyszło pismo adresowane do wszystkich panelistów o 

treści: „Sukces konferencji to w znacznej mierze Państwa zasługa. Wasze wystąpienia 

wspaniale wpisały się w program konferencji wnosząc zarówno wątki osobiste jak i 

wysoką wartość merytoryczną, co pomimo przyjacielskiej atmosfery nie pozwoliło ani 

przez chwilę zapomnieć, że uczestniczyliśmy w konferencji naukowej. Składając 

Państwu najserdeczniejsze podziękowania za czas i pracę włożoną w Jubileusz 

wyrażamy nadzieję, że radość, którą naszym wspólnym działaniem sprawiliśmy 

Jubilatowi przyniosła każdemu satysfakcję i zadowolenie”.  



2. Minister Ardanowski na spotkaniu z sadownikami w Błędowie  

Jan Krzysztof Ardanowski  minister rolnictwa i rozwoju wsi na zaproszenie 
Marka Mikołajewskiego Wójta Gminy Błędów w dniu 10 października przyjechał do 
Błędowa na spotkanie z sadownikami. Ministrowi towarzyszyli Marszałek Senatu 
Karczewski i Minister Kancelarii Premiera  Suski. Na spotkanie przyszło bardzo dużo 
sadowników zachęconych  tematem wystąpienia Ministra jakim  była obietnica  
interwencyjnego skup jabłek przemysłowych. 
Minister rozpoczął spotkanie mówiąc, iż to co powinno być powodem do radości i dumy 
sadowników teraz zaczyna stawać się przekleństwem. Sadownicy to ludzie 
wykształceni i dobrze zorganizowani, którzy znają się nie tylko na tym jak uprawiać 
sady, ale też dobrze znają sytuację rynkową. 
Minister kilkukrotnie podkreślił, że planowany  program skupu jest rozwiązaniem 
doraźnym, a więc należy głęboko się zastanowić nad gruntownymi zmianami w 
polskim sadownictwie. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na prawa podaży i 
popytu czy konieczność dopasowania się do obecnie panujących potrzeb rynku, na 
ilość produkowanych jabłek, w stosunku do potrzeby oraz możliwości zbytu tych 
owoców. 
Sadownicy powinni się interesować nie tylko produkcją owoców, ale też zbytem i 
zapotrzebowaniem na dany produkt. 
Pan Ardanowski zaznaczył, że po zakończeniu pomocy doraźnej należy zastanowić 
się, co zrobić aby obecna sytuacja nigdy się nie powtórzyła. I zaproponował:  

„Może będzie trzeba część sadów zlikwidować. A może będzie lepiej postawić 
na przetwórstwo. Nie sprzedawać jabłek za bezcen.”   

Na pytania o szczegóły planowanego skupu interwencyjnego Minister powiedział:  

„Firma Eskimos skupi od sadowników jabłka przemysłowe w cenie 25gr/kg z terminem 
płatności 7 dni, sadownik dostanie 30% zaliczki wpłaty przy ustaleniu późniejszego 
czasu dostawy przemysłu. Lista skupów zajmująca się skupem jabłek po tej cenie 
została podana do publicznej wiadomości, jednak jak się okazuje z relacji sadowników 
właściciele skupów nie podają żadnych konkretnych wiadomość w tej kwestii”. Jak 
przebiega zapowiadany skup? To pytanie jest dzisiaj bez odpowiedzi.   

Od redakcji: Drogi Sadowniku, a może żeby zapobiec takiej sytuacji warto się 

zastanowić co zrobić, żeby dalej produkować jabłka i zapewnić sobie pewny zbyt na 

swoje owoce. Klaster „Polska Natura” wychodzi naprzeciw istniejącym problemom. 

Realizowany program w ramach Klastra „0 pozostałości” /zero pozostałości/ zrzesza 

sadowników, którzy produkują owoce bez pozostałości środków chemicznych, 

owoców które odznaczają się wyjątkowymi cechami zdrowej polskiej żywności – 

właśnie na takie owoce jest zapotrzebowanie na dzisiejszym rynku i wyłącznie na takie 

owoce będzie zapotrzebowanie za godziwe ceny. 

 

 

 

 



3.  Prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz rodowita błędowianka wpiera Klaster  

     „Polska Natura” 

W dniu 3 listopada przedstawiciele Klastra spotkali się z prof. dr hab. Elżbietą 

Adamowicz urodzoną i wychowaną w Błędowie. Pani Profesor jest znanym 

naukowcem w zakresie ekonomii w Polsce i na świecie oraz wykładowcą w Szkole 

Głównej Handlowej. Kieruje również Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. 

W czasie spotkania Profesor Adamowicz zgodziła się być członkiem Rady 

Programowej Klastra oraz rozważała razem z kierownictwem Klastra możliwość 

zorganizowania konferencji naukowej dotyczącej innowacyjności marki „amela” na 

rynku owoców oraz innowacyjnych rozwiązaniach w produkcji owoców i organizacji 

zbytu. Następne spotkanie będzie dotyczyło organizacji konferencji.   

 

4.  Nowe rynki zbytu dla jabłek marki „amela” 

Klaster w poszukiwaniu nowych rynków zbytu na jabłka marki „amela” 

nawiązuje współpracę z krajami skandynawskimi w celu uzyskania stałego rynku zbytu 

na jabłka o najwyższych parametrach jakościowych i dobrych cenach.   

           Przedstawiciel Klastera w ramach misji handlowej, wyjeżdża do Senegalu 

celem zaprezentowania towaru markowego „amela” oraz zbadania możliwości 

nawiązania stałej współpracy z krajami afrykańskimi. Również w celu poszerzenia 

grona odbiorców jabłek o najwyższej jakości, które produkowane są w ramach klastra 

przedstawiciele Klastra wyjeżdżają do Włoch na targi sadownicze. 

 

5. Opis marki „amela” oraz oferta handlowa na owoce „amela” 

Szanowni Państwo nowa marka jabłek „amela” wyprodukowanych pod okiem 

najlepszych doradców zrzeszonych w Klastrze to owoce o najwyższych parametrach 

jakościowych, skierowane do konsumentów, którzy cenią sobie najwyższą jakość 

produktów.  

 

Ofertę na markowe jabłka znajdziecie Państwo pod wskazanym poniżej adresem: 

        http://www.amela.pl/ 

 

6. Udział Klastra w I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą 

Przedstawiciele Klastra brali udział w I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za 

Granicą, które odbyło się 25 października w Warszawie.   

Krystalizująca się sieć Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i 

Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego 

biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Władze Klastra podczas spotkania miały możliwość zaprezentowania swojej oferty 

handlowej na jabłka marki „amela” oraz możliwość nawiązania międzynarodowej  

współpracy.  

http://www.amela.pl/


7. Forum Rynku Spożywczego i Handlu wizytowane przez przedstawicieli  

    Klastra 

W dniach 5-6 listopada przedstawiciele Klastra również uczestniczyli w Forum 
Rynku Spożywczego i Handlu, które odbyło się w Warszawie.   
Forum Rynku Spożywczego i Handlu co roku stwarza okazję, żeby w jednym miejscu 
spotkali się przedstawiciele organizacji branżowych, największych firm sektora 
spożywczego, producenci, przetwórcy, dystrybutorzy i handlowcy, a także osoby 
mające realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym.  
Owocami tych spotkań są  wnioski i diagnozy dotyczące kształtu i perspektyw rozwoju 
branży spożywczej- jednej z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. 
Panele dyskusyjne poświęcone były  – nowym technologiom,  start-upom, trendom 
kulinarnym i prozdrowotnym oraz związkom tradycyjnych marek i społeczności. 

  

 


