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AGROTURYSTYKA JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW 
PRZEZWYCIĘŻANIA SKUTKÓW BEZROBOCIA 

NA WSI KURPIOWSKIEJ. 

W ostatnich latach coraz silniej w Europie zarysowuje się tendencja do 
tzw. „powrotu do natury" i zapotrzebowanie mieszkańców wielkich miast 
na wiejski typ spędzania wakacji. 

Jednocześnie ulegają zmianie upodobania turystów. Dawne przyzwy-
czajenia do plażowania i relaksu w wodzie zastępowane są chęcią aktywne-
go wypoczynku na świeżym powietrzu, poznawania nowych miejsc i ludzi, 
doświadczenia nowych wrażeń. Zmiana środowiska, a zwłaszcza obcowanie 
z przyrodą sprzyja regeneracji zarówno psychicznej jak i fizycznej. Część tu-
rystów znudzona wypoczynkiem do niedawna w zakładowych domach 
wczasowych, (zlokalizowanych często w pełnych hałasu miejscowościach) 
na miejsce wypoczynku wybiera gospodarstwo rolne. W wielu kręgach nie-
malże do dobrego tonu należy już rezygnacja z luksusowego kurortu na 
rzecz „wczasów pod gruszą". 

Odpoczynkiem na wsi, w tym także i polskiej, zainteresowani są przede 
wszystkim obywatele państw wysoko rozwiniętych - Niemcy, Austriacy, Ho-
lendrzy. Z roku na rok przybywa jednakże i rodzimych zwolenników tej for-
my urlopu. 

Turyści zainteresowani wczasami agroturystycznymi - spędzaniem wol-
nego czasu na wsi, szukają tam wysokiej jakości środowiska naturalnego 
i krajobrazu. Potrzebują relaksu i spokoju, kontaktu z naturą. Nie znoszą 
ciasnoty, stąd pragną przestrzeni i wolności od tłumu oraz doskonale czują 
się w niezmechanizowanym środowisku. Agroturystyka jako forma spędza-
nia wolnego czasu pozwala na regenerację sił, a jednocześnie na poznanie 
piękna krajobrazu różnych regionów Polski, przy jednoczesnym poznaniu 
odmiennego stylu życia'. 

Rosnący pobyt na bazę lokalową w gospodarstwach wiejskich, szczegól-
nie tych położonych w atrakcyjnych krajobrazowo regionach Polski spowo-
dował, że coraz więcej jest rolników zdecydowanych na wynajęcie pokoi tu-
rystom. 

Agroturystyka jest bowiem formą wypoczynku korzystną dla wczasowi-
czów jak i gospodarzy. Polskich gości zachęcają do jej wyboru przede 
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wszystkim niskie koszty urlopu na łonie natury, dla wielu rolników zaś 
otrzymane w ten sposób dochody stanowią ważny punkt w domowym bu-
dżecie. Obszar Puszczy Zielonej przy bardzo ograniczonej liczbie miejsc 
pracy poza rolnictwem zosta! bardzo silnie dotknięty bezrobociem. Zresztą 
byle województwo ostrołęckie, podobnie jak i cala północno-wschodnia 
Polska, notuje najwyższe wskaźniki osób pozbawionych pracy. Fakt ten 
sprawił, że na jednego czynnego zawodowo przypadło więcej osób utrzymy-
wanych, aniżeli w innych regionach kraju. Wysokie bezrobocie w Puszczy 
Zielonej jest wynikiem przekształceń strukturalnych i odchodzeniem od go-
spodarki nakazowo - rozdzielczej. W tym kontekście zarysowała się nasza 
prawidłowość wynikająca z restrukturyzacji. Zakłady Ostrołęki w pierw-
szym rzędzie dokonywały zwolnień pracowników dojeżdżających, a więc 
starały się przerzucić konsekwencje restrukturyzacji na peryferyjną strefę 
dążeń. Dobre połączenia autobusowe sprawiły, że to właśnie najwięcej 
mieszkańców gminy Myszyniec i Kadzidło zwiększyło zastępy bezrobotnych 
w Puszczy Zielonej, chroniąc w pewnym sensie mieszkańców Ostrołęki2. 

Pobieżna analiza z powodu braku większej liczby informacji o kształto-
waniu się bezrobotnych na obszarze Puszczy Zielonej pozwala stwierdzić, 
że jej mieszkańcy zostawali bezrobotnymi najwcześniej i jednocześnie mie-
li najmniejszą szansę na ponowne zatrudnienie z przyczyn i powodów, 
o których wyżej wspomniano. Stąd nadzieja i kierunek szukania zatrudnie-
nia i zajęcia dochodowego w agroturystyce. 

Jedyny kapitał jaki posiada mocno przetrzebiona Puszcza Zielona, to 
kapitał ludzki, wielokrotnie poddawany ciężkim próbom losu. U progu 
przekształceń strukturalnych wiadomo, że przełamanie syndromu peryfe-
ryjności nie będzie łatwe także i w gospodarce wolnorynkowej. 

Stawiając dziś za cel rozwój agroturystyki w powiecie ostrołęckim mam 
na uwadze, że w małym stopniu zdegradowane środowisko przyrodnicze 
stanowi szansę dla rozwoju ekologicznego rolnictwa, wprawdzie dotychczas 
uważanego za przestarzałe i ekstensywne, któremu towarzyszy ogromne za-
interesowanie, zwłaszcza społeczeństw Zachodniej Europy poszukujących 
zdrowej żywności, naturalnych surowców dla przemysłu farmaceutycznego, 
kosmetycznego itp. W tym kontekście obszar Puszczy Zielonej jest unikal-
ny w skali Polski i Europy. Obok realnej szansy na rozwój ekologicznego 
rolnictwa jest naturalnym bankiem genetycznym wielu gatunków roślin, 
których fakt występowania w przyrodzie stanowi potencjalne bogactwo i 
przesądza o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych, gospodarczych i 
kulturalnych3. 

Stąd potrzeba jego prezentacji od strony możliwości zagospodarowania 
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i wykorzystania agroturystycznego, z jednoczesnym ukazaniem szans i moż-
liwości poprawy zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia na wsi kurpiow-
skiej. 

Bezrobocie we współczesnych warunkach spoieczno-gospodarczych wy-
stępuje w wielu, formach, ma wiele wymiarów i aspektów ekonomicznych 
i społecznych. Zjawisko bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych proble-
mów współczesnego rynku pracy. 

Bezrobocie stało się jedną z najbardziej palących kwestii społecznych. 
Skala tego zjawiska na kurpiowszczyźnie jest problemem trudnym i bardzo 
dotkliwym, poszerza bowiem rozmiar ubóstwa i stwarza poczucie degrada-
cji społecznej. 

Bezrobocie w ostatnim okresie jest poważnym problemem, dlatego ist-
nieje konieczność ograniczania tego zjawiska ze względu na bardzo nega-
tywne skutki zarówno mikroekonomiczne, jak i makroekonomiczne. 

Bezrobocie nie istnieje w próżni a w swoistej przestrzeni społecznej. 
Skutki bezrobocia oprócz samego bezrobotnego, odczuwa najpierw jego 
rodzina4. Pierwsze koncepcje jak zaradzić bezrobociu nie powstają w gabi-
netach polityków ani w pracowniach naukowych a w rodzinach osób bezro-
botnych. Bezrobotni poszukujący rozwiązania swych problemów życiowych 
na ogół nie poprzestają na zamknięciu się w kręgu najbliższej rodziny, choć 
i takie przypadki są znane. Podejmują oni kontakty z biurem pracy, z inny-
mi bezrobotnymi, z przyjaciółmi i znajomymi, z potencjalnymi pracodawca-
mi. Układ tych zależności jest składnikiem społecznej przestrzeni bezrobo-
cia. Lawinowo następujące bezrobocie sprawia, że zmieniają się społeczne 
sposoby jego wartościowania, po prostu nie można już dłużej marginalizo-
wać problemu. Należy stawić mu czoło na różnych poziomach: indywidual-
nej zaradności życiowej, solidarności rodzinnej, lokalnych programów za-
radczych, sprawności instytucji, polityki gospodarczej i społecznej rządu. 

Obecnie rolę pracy w życiu społeczeństwa bardzo często rozpatruje się 
w powiązaniu ze zjawiskiem bezrobocia. Wynika to w głównej mierze z te-
go, że bezrobocie jest od kilku lat aktualnym problemem w skali kraju. 
W związku z narastaniem tego zjawiska, praca jako forma zarobkowa i da-
jąca ludziom środki do życia zyskała na znaczeniu, dzięki czemu wzrosła jej 
wartość. 

Wyścig za pracą, jaki ma miejsce obecnie, prowadzi do silnej rywalizacji 
w naszym społeczeństwie, a szanse na zwycięstwo mają tylko ci, którzy po-
trafią pokonać wymagający rynek pracy. 

Warunki obecnej trudnej sytuacji materialnej gospodarstw rolnych wy-
muszają poszukiwanie przez rolników różnorodnych rozwiązań uzyskiwa-
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nia dodatkowych źródeł dochodu. Jednym z nich jest właśnie agroturysty-
ka5. Agroturystyka na naszych terenach rozwija się z powodzeniem już od 
kilku lat, chociaż początki były dość trudne. Tereny, postrzegane przez tu-
rystów jako atrakcyjne turystycznie, stanowiły istotną barierę w rozwoju 
agroturystyki. Wraz jednak z zaistnieniem pierwszych gospodarstw agrotu-
rystycznych, szeroką promocją tej formy działalności w środkach masowe-
go przekazu, mrówczej pracy pracowników ośrodków doradztwa rolniczego 
zajmujących się upowszechnianiem agroturystyki, wielu rolników zrozu-
miało, że jest to temat godny naśladowania. Teren ten typowo rolniczy, nie 
ma wielkiego przemysłu więc środowisko jest nieskażone, czyste i zupełnie 
niezniszczone, zachowane w formie naturalnej. Tutaj są przepiękne lasy 
(320 pomników przyrody), uroczo meandrująca rzeka, a wzdłuż niej najcie-
kawsze krajobrazowo, jeszcze zupełnie dziewicze tereny, wioski ukryte 
wśród kwitnącego bzu. Nasze tereny to przestrzeń sprzyjająca aktywnemu i 
zdrowemu wypoczynkowi w bliskim kontakcie a naturą. To właśnie tutaj 
chętnie przyjeżdżają mieszkańcy dużych miast, głównie Warszawy, by spę-
dzić urlop w gospodarstwie rolnym. Gospodarstwa agroturystyczne mazo-
wieckiej wsi już od kilku lat przyjmują turystów, ich oferta jest bardzo róż-
norodna. Gość może zamieszkać z rodziną w samodzielnym starym domu, 
w pokojach gościnnych w domu rolnika czy mieszkaniu wczasowym z od-
dzielnym wejściem. Atutem są wspaniałe, zdrowe posiłki przygotowane z 
własnych produktów. Obok noclegów i wyżywienia gospodarstwa oferują 
szereg atrakcji w zakresie zagospodarowania czasu wolnego gości, m.in. jaz-
dę konną, przejażdżki bryczką, wędkowanie, wycieczki piesze i rowerowe, 
grzybobranie, ogniska z atrakcjami, możliwość poznania pracy w gospodar-
stwie i życia wsi, kultury i obyczajów wiejskich oraz najciekawszych miejsc 
w okolicy. 

Agroturystyka może spełniać wiele funkcji: 
> zwalczanie bezrobocia na wsi poszerzając ofertę rynku pracy, 
> przynosić widoczne, dodatkowe dochody finansowe w gospodarstwie 

wiejskim, 
> jest aktywną formą ochroną środowiska oraz umożliwia ludziom spo-

za wsi kontakt z przyrodą i środowiskiem naturalnym6. 

ZARYS HISTORYCZNY KURPIOWSZCZYZNY 

Za panowania Piastów tereny dzisiejszej Puszczy Kurpiowskiej stanowi-
ły obszar pograniczny z Prusami. Wysunięte najdalej na północ grody znaj-
dowały się na linii Narwi. Mało urodzajne gleby nie zachęcały do osiedla-
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nia się. Początkowo przebywali tutaj sezonowo mieszkańcy okolicznych 
ziem trudniących się myślistwem, rybołówstwem, bartnictwem. 

W X I V wieku Puszcza wzbudzała zainteresowanie książąt mazowiec-
kich, jako doskonały teren łowiecki. Ożywiony ruch osadniczy rozwija się 
na tych ziemiach w X V wieku. Przyczyn wzmożonego osadnictwa było nie-
wiele. W 1526 roku całe Księstwo Mazowieckie (a więc i Puszcza Zielona) 
przyłączone zostało do Korony Hołd Pruski (1525r.) i unia z Litwą usunęły 
groźbę najazdów od północy. Zagospodarowaniem tych terenów zaintere-
sowani byli starostowie królewscy w Łomży, Ostrołęce, Przasnyszu i chętnie 
nadawali przybyłym nowe ziemie. Wreszcie osadników zachęcała do osie-
dlania gwarancja wolności osobistej. Część z nich stanowili zbiegli poddani 
z folwarków szlacheckich7. 

Do X V I I wieku gospodarka na tym terenie opierała się wyłącznie na 
eksploatacji dóbr naturalnych. Zajmowano się: rybołówstwem, myślistwem, 
wytapianiem żelaza z rudy darniowej. Szczególnie uprzywilejowani byli 
bartnicy. Posiadali własną organizację, rządzącą się prawem bartnym, po-
czątkowo zwyczajowym, a w latach 1559 i 1616 spisanym i zatwierdzonym w 
1630 roku przywilejem Zygmunta III Wazy. 

Warunki życia w Puszczy ukształtowały typ ludności puszczańskiej, mi-
łującej wolność, patriotycznej, ofiarnie walczącej o swą niezależność i pra-
wa. Kurpie byli doskonałymi strzelcami. Partyzanckie oddziały kurpiowskie 
walczyły przeciw Szwedom w czasie „potopu" w pocz. X V I I wieku. 

Kurpie odegrali chlubną rolę w walkach o wyzwolenie narodowe. 
W 1809 r. w wojnie z Austrią brał udział kurpiowski 6 Pułk Strzelców Pie-
szych zorganizowany przez płk. Ignacego Zielińskiego. W czasie powstania 
listopadowego pod Ostrołęką rozegrała się słynna bitwa (26.V.1831r.), 
w której znakomitym opanowaniem sztuki wojskowej i bohaterstwem od-
znaczył się Józef Bem". Szczególnie żywy był udział Kurpiów w powstaniu 
styczniowym. Zasłynął tutaj szczególnie naczelnik powstańczy wojewódz-
twa płockiego Zygmunt Padlewski". 

Po powstaniu styczniowym rozpoczyna się rabunkowy okres eksploata-
cji Puszczy. Kurpiom odebrano broń i zabroniono polowań. Upadło bart-
nictwo. Nieurodzajne gleby nie mogły zapewnić utrzymania ludności. 
Wszystko to powoduje masową emigrację, szczególnie do Ameryki. 

W czasie I wojny światowej ze względu na duże znaczenie strategiczne 
Narwi (szereg umocnień) tereny te stały się linią frontu. Stąd wyruszyło na 
początku wojny uderzenie rosyjskie na Prusy Wschodnie, a po klęsce Ro-
sjan pod Stębarkiem ustala się na tej linii front, przełamany przez Niemców 
dopiero w lipcu 1915 r. W czasie II wojny światowej tereny puszczy znala-
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zły się już od pierwszych dni pod okupacją niemiecką. Od 1 września 1939 r. 
polskie ugrupowania - armia „Modlin" i Samodzielna Grupa Operacyjna 
„Narew" - toczyły tu zacięte i krwawe walki. 3 września przełamana zosta-
ła linia obrony armii „Modlin". Niemcy sforsowali Narew i uderzając przez 
Puszczę Białą, 8 września zajęli Ostrów Mazowiecką. Oddziały S G O „Na-
rew" mimo bohaterskich walk pod Wizną, zostały okrążone w rejonie Za-
mbrowa i ostatecznie skapitulowały 13 września 1939 r. 

W czasie okupacji hitlerowcy, tłumacząc pochodzenie miejscowej lud-
ności od rzekomo nordyckich plemion pruskich, zamierzali utworzyć w czę-
ści Puszczy Zielonej odrębne państwo Kurpiów. Próby te skończyły się jed-
nak niepowodzeniem. 

Tereny wiejskie to bogactwo i różnorodność krajobrazów, zapachów i 
smaków, mnogość kultur, historii, zwyczajów, a także bogata oferta zielo-
nych przestrzeni, miejscowości oraz zabytków. Należy uwypuklić i poznać 
odmienność poszczególnych obszarów i regionów uwzględniając: 

> zielone przestrzenie 
> ochronę zachowanego krajobrazu 
> uwypuklenie dziedzictwa kulturowego w tym również architektonicz-

nego 
> promowanie produktów lokalnych i regionalnych 
> pokazanie oryginalności warsztatów i wyrobów rzemieślniczych 
> zachowanie tradycji kulturowych. 
Tylko bogate i różnorodne oferty pobytowe (pakiety usług turystycz-

nych) wychodzące poza stereotypową koncepcję agroturystyki spełnią ocze-
kiwania klientów. Gwarantują one bowiem prawdziwe emocje, doznania i 
przeżycia. Siłą napędzającą wielkość ruchu turystycznego są atrakcje przy-
rodnicze oraz te wytworzone przez człowieka. To one wpływają na decyzje 
klientów o wyborze miejsca na wypoczynek. Tylko te produkty turystyczne, 
które posiadają wyraźną tożsamość i wykreowany wizerunek mają szansę 
na sukces rynkowy i zaistnienie w świadomości klientów jako produkty ryn-
kowe. 

P O Ł O Ż E N I E I W A R U N K I P R Z Y R O D N I C Z O - K L I M A T Y C Z N E 

Powiat ostrołęcki leży w północno - wschodniej Polsce. Graniczy z wo-
jewództwami: warmińsko-mazurskim i podlaskim. Powierzchnia powiatu 
wynosi 2099 km? W jego skład wchodzi 11 gmin: Baranowo, Czarnia, Czer-
win, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec (gmina miejsko-wiejska), 
Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn, na terenie których znajduje się 306 miej-
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scowości. W centralnej części powiatu położona jest Ostrołęka - miasto na 
prawach powiatu i siedziba powiatu ziemskiego. 

Powiat ma dość korzystny układ komunikacyjny. Tędy przebiegają głów-
ne szlaki wiodące od wschodnich i północnych granic polski na południe 
i zachód kraju. Powiat położony jest na ziemiach będących częścią trzech 
krain geograficznych: Równiny Kurpiowskiej (północna część powiatu), 
Doliny Dolnej Narwi (środkowa) i Międzyrzecza Łomżyńskiego (południo-
wa). Na równinie Kurpiowskiej znajduje się jeden z najciekawszych regio-
nów etnograficznych w Polsce - Kurpie. 

Na terenie tym rośnie Puszcza Kurpiowska (zwana też Zieloną, Myszy-
niecką lub Zagajnicą). Równina Kurpiowska jest mało urodzajna, pokryta 
sandrem (piaskami polodowcowymi), urozmaicona wydmami, na których 
rosną lasy. Obniżenia zajęte są przez łąki i pastwiska10. 

Pod względem klimatycznym powiat należy do tzw. dzielnicy wschod-
niej, chłodniejszej od dzielnicy środkowej, w której leży zachodnia część 
Mazowsza. Średnia temperatura roczna w Ostrołęce wynosi 6,6° C. Pierw-
sze jesienne przymrozki przypadają tu na początek października a ostatnie 
wiosenne na początek maja. Śnieg leży 80 - 90 dni, miesiąc dłużej niż na za-
chodnim Mazowszu. Liczba dni pochmurnych waha się między 150 a 170. 
Opady są tu dość intensywne, wynoszą 550 - 650 mm rocznie. 

Główną rzeką przepływającą przez powiat ostrołęcki jest Narew. To rze-
ka niżowa z licznymi zakolami, miejscami z wysokimi, urwistymi brzegami. 
W południowej części powiatu płynie niewielki dopływ Narwi - Orzyc. 
W kurpiowskiej części powiatu wyróżniają się: Omulew, Rozoga i Szkwa. 
Rzeki te wypływają z jezior mazurskich i płyną równolegle do siebie w nie-
regularnych obniżeniach rzek proglacjalnych. Wody wszystkich rzek ucho-
dzą do Narwi. 

W granicach powiatu ostrołęckiego znajduje się znaczna część Równiny 
Kurpiowskiej, fragment Międzyrzecza Łomżyńskiego i Doliny Dolnej Na-
rwi. Powiat położony jest na obszarze Zielonych Płuc Polski, na którym nie 
ma uciążliwego przemysłu, a teren charakteryzuje się dużym zalesieniem. 
Lasy, będące pozostałością dawnej puszczy, zajmują 1/3 obszaru powiatu 
ostrołęckiego. Wskutek wyrębu drzew, puszcza nie tworzy już zwartych po-
łaci. Jednocześnie od ponad 150 lat prowadzone jest systematyczne zalesie-
nie. 

Północną część powiatu pokrywa Puszcza Zielona. Dziś puszcza zajmu-
je obszar 500 km2 Występują tu bory mieszane, sosnowo-świerkowe oraz so-
snowe. Domieszkę stanowią dęby, graby, brzozy i osiki. Stosunkowo liczny 
jest jałowiec pospolity, jarzębina i leszczyna. Na terenach podmokłych do-
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minuje las olszowo - brzozowy". 
W runie rosną: konwalia majowa, poziomka, borówka czarna i bruszni-

ca, wrzos oraz wiele gatunków traw, kwiatów leśnych, mchów i paproci. 
Szczególny charakter równinnemu kurpiowskiemu krajobrazowi nadają 

wydmy. Piętrzą się na wąskich pasach ziemi między rzekami: Turoślą, 
Szkwą, Rozogą, Omulwią i Orzycem. Wydmy powstały z osadów pochodzą-
cych z rzek, które wypływały z pod lodowca zalegającego obecne tereny 
północnej Polski. 

Przez powiat przepływa rzeka Narew, kiedyś ważny szlak komunikacyj-
ny. Dziś trasa wodna z Warszawy na Mazury uczęszczana jest przez żegla-
rzy i kajakarzy. Z jezior mazurskich wypływają: Omulew, Rozoga i Szkwa. 
Płyną równolegle do siebie przez Puszczę Kurpiowską i zasilają wody Na-
rwi. Poza rzekami i strumieniami istnieje tu wiele małych zbiorników wód 
stojących: starorzeczy i bagien, zwanych lokalnie „pulwami", „chruściela-
mi" lub „bielami". Największe i najbardziej znane jest Bagno Karaska 
w gminie Kadzidło. Z kilku istniejących niegdyś jezior pozostało śródleśne 
Jezioro Gogol w gminie Goworowo i przekształcające się w torfowisko Je-
zioro Serafin (dawniej zwane Krusko) w gminie Łyse. 

Różnorodny krajobraz jest rajem dla zwierząt. W lasach żyją: jelenie, 
sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, zające, wiewiórki, czasem po-
jawiają się wilki. 

W rzekach, poza rybami (szczupakami, płociami, leszczami i brzanami), 
spotkać można bobry, piżmaki i wydry. Tereny podmokłe zamieszkuje ptac-
two wodne i błotne, wśród nich: łabędzie, żurawie i cietrzewie. Na łąkach i 
polach żyje wiele gatunków ptaków śpiewających. Bogata fauna sprzyjała 
od dawna rozwojowi łowiectwa. Na terenie powiatu swoje obwody łowiec-
kie ma 19 kół łowieckich12. 

TRADYCJE I FOLKLOR 

Do tradycyjnych zajęć Kurpiów należało myślistwo, rybołówstwo, smo-
larstwo, węglarstwo, a przede wszystkim bartnictwo. Wytworzyło się nawet 
tradycyjne prawo bartne. Pszczelarstwem zajmowały się całe rodziny, które 
posiadały specjalne herby bartne. Każda rodzina bartnika mieszkała w tzw. 
budzie, a do każdej budy przywiązany był oddzielny „bór" liczący 60 barci 
osiadłych. Bartnicy mieli także zagwarantowane prawo polowań, prawo po-
łowu ryb w rzekach, prawo do drewna na opał i prawo użytkowania łąk le-
śnych. 

Innym zajęciem ludności puszczańskiej było także rudnictwo, czyli wy-
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dobywanie rudy darniowej sposobem odkrywkowym i wytapianie z niej że-
laza. Ludzi tych nazywano rudnikami. 

Ze względu na bogate zasoby drewna, na terenach kurpiowszczyzny pra-
cowali smolarze i węglarze. Smoła, którą pędzono ze smolnej korpiny, była 
używana jako smar do wozów. 

Węgiel drzewny znajdował duży popyt u kowali oraz miał zastosowanie 
przy wytapianiu żelaza. 

Dzięki specyficznym warunkom życia ludność ta wykształciła własną 
kulturę, pielęgnowaną pieczołowicie do dziś, zwłaszcza na terenie Puszczy 
Kurpiowskiej. Jednym z elementów tej kultury jest sztuka ludowa, znajdu-
jąca swój wyraz w budownictwie i jego zdobieniu, rzeźbie, tkactwie, hafcie, 
wycinkarstwie i innych wytworach. 

Charakterystyczny dla regionu kurpiowskiego jest strój ludowy, używa-
ny już rzadko, przeważnie przez starsze kobiety, w niedzielę i święta. Stro-
jem tym jest pasiak, który różni się w zależności od części regionu. Przeważ-
nie pasiak (kiecka i zapaska) składa się z wąskich rytmicznych pasków czer-
wonych, zielonych i żółtych z przewagą czerwieni. Do tego używany jest bia-
ły, haftowany fartuch z piękną koronką u dołu. Na białą koszulę zakładany 
jest satynowy lub aksamitny stanik koloru zielonego lub szafirowego. Na 
głowę młoda Kurpianka wkłada wysokie, sztywne „czółenko" z czarnego 
aksamitu, przybrane cekinami, a z tyłu zakończone pękiem wstążek. Uzu-
pełnieniem stroju często bywają sznury bursztynów lub malowniczych drew-
nianych korali13. 

Innym dziełem sztuki ludowej, które rozsławiło Kurpiowszczyznę i jest 
kontynuowane, to wycinkarstwo. Wycinanki strzyże się na Kurpiach Zielo-
nych z kolorowego, błyszczącego papieru w misterne kształty. Najwybitniej-
szą wycinarką kurpiowską była Czesława Konopka. Swoje prace prezento-
wała w Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Chinach, Japonii, Wielkiej Bryta-
nii, Tajlandii i wielu innych krajach. 

Wytwarza się jeszcze wydmuszki z jajek, dekorowane rdzeniem z sitowia 
oraz pisanki przy użyciu farby i wosku. Na Kurpiach Zielonych w okolicach 
Kadzidła wyrabia się ludowe dywany, kilimy, narzuty i chodniki. Zachował 
się jeszcze zwyczaj wypieku ciasta obrzędowego - „nowych latek" i „by-
siów", wyrabianych z bibułki i grochu pająków do wieszania pod sufitem 
oraz bukietów sztucznych kwiatów. Zanikają natomiast takie specjalności 
jak garncarstwo, plecionkarstwo z korzeni, bursztyniarstwo i wyrób ludo-
wych mebli. 

Interesujący jest także folklor kurpiowski: zwyczaje, pieśni, tańce, ba-
śnie, podania, legendy i gadki". 
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Ciekawa jest gwara kurpiowska, odróżniająca ich wyraźnie od miesz-
kańców innych regionów. Charakterystyczne jest zmiękczanie spółgłosek. 
Tysiące turystów, którzy przybywają na Kurpiowszczyznę nie tylko z kraju 
ale też z zagranicy, bardzo chętnie biorą udział w różnych imprezach folk-
lorystycznych. Prawie każda gmina słynie z kolorowych imprez, a do najbar-
dziej znanych i lubianych należą: 

„Palma Kurpiowska" - jest wielką uroczystością, która mobilizuje 
wszystkich ludowych artystów z całego terenu. Konkurs organizowany jest 
każdego roku w Niedzielę Palmową w Łysych. Wystawiane są kolorowe 
i piękne palmy, które niekiedy osiągają wysokość ponad 10 metrów. Trady-
cyjna palma wykonana jest z pręta leszczyny lub młodej sosny i roślinności 
leśnoborowinowej, jałowca, cisu, widłaka oraz papierowych, bibułkowych 
kwiatków i wstążek. Uroczystość ta ma dużą renomę. 

„Wesele Kurpiowskie" - organizowane jest w Kadzidle. Jest to widowi-
sko obrzędowe, składające się z kilku części i rozgrywające w różnych miej-
scach, zgodnie z przebiegiem tradycyjnego wesela kurpiowskiego. Należą 
do nich wypyty, rajby czyli swatanie i zaręczyny oraz rozpleciny, oczepiny, 
tańce i skakanie z czepkiem i gonienie po zastolu. Śpiewa się wiele dawnych 
weselnych pieśni i tańczy tańce typu wirowego i korowodowego. W tej 
wspaniałej imprezie udział biorą wszyscy goście, którzy tańczą z panną mło-
dą i rozkoszują się potrawami prawdziwej kurpiowskiej kuchni. 

„Miodobranie Kurpiowskie" - organizowane jest pod Myszyńcem. Uro-
czystość ta nawiązuje do tradycji zakończenia ciężkiej pracy bartników. To-
warzyszą mu występy zespołów folklorystycznych, kiermasze i wystawy wy-
robów sztuki ludowej. 

W regionie Kurpiowszczyzny organizowane są również liczne imprezy 
o mniejszym rozgłosie: „Niedziela na wsi", „Jarmark Kurpiowski", do-

żynki. Niezwykle barwne są procesje w święto Bożego Ciała. Można podzi-
wiać wtedy stroje ludowe, w które ubierane są również dzieci. Wszystkie 
wsie wystawiają pięknie przyozdobione ołtarze i swoje chorągwie, starając 
się by były jak najpiękniejsze15. 

W poszczególnych parafiach odbywa się wiele odpustów i wyrzeczysk 
związanych z wcześniejszymi plagami chorób i nieszczęść. 

Sztuka ludowa jest potrzebą życiową tego ludu, który wyładowuje w niej 
wrodzone zdolności twórcze i tworzy od dawna wszystko to, na co pozwoli 
mu wolny czas, materiał jaki jest pod ręką, narzędzia jakimi rozporządza, 
pomysł jaki mu przyjdzie do głowy. 

115 



Kazimierz Karol Parszewski 

PERSPEKTYWY ROZWOJU AGROTURYSTYKI W REGIONIE 
KURPIOWSKIM 

W związku z przygotowaniami wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
a także wobec przewidywanych trudności w szybkim podniesieniu poziomu 
produkcji rolnej poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu ludności wiej-
skiej uzyskało nowy wymiar. Takie szanse stwarza rozwój agroturystyki, ja-
ko jednej z form turystyki wiejskiej, związane ściślej z funkcjonującym go-
spodarstwem rolnym. Kierunki rozwoju tej formy turystyki zostały wyzna-
czone w przyjętym w 1997 r. przez ówczesny Urząd Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki dokumencie zatytułowanym „Strategia rozwoju krajowego produk-
tu turystycznego", a także w późniejszych opracowaniach regionalnych. 

Korzyści wynikające z prowadzenia działalności agroturystycznej są wie-
lorakie i odnoszą nie tylko do bezpośredniego zaangażowania właścicieli 
gospodarstw rolnych, ale także do innych podmiotów gospodarczych i całej 
społeczności. Tworzenie produktu turystycznego, podnoszenie jego jakości 
oraz konkurencyjności wymaga od rolników nie tylko nakładów finanso-
wych lecz również dobrej organizacji wspólnych działań i pomocy ze strony 
władz. 

Planowany rozwój takiej działalności turystycznej może się odbywać je-
dynie w ścisłym powiązaniu z regionalnymi wartościami kulturowymi, har-
monijnym krajobrazie wiejskim oraz zachowaną czystością środowiska. Te 
elementy stanowią o walorach turystycznych regionu i w połączeniu z dba-
łością o walory recepcji decydują o atrakcyjności turystycznej. 

Początki organizowania agroturystyki w naszym regionie sięgają 1993 
roku i nie były łatwe. Gospodarze bali się przyjmowania obcych ludzi pod 
swój dach. 

Mieszkańcy miast z kolei obawiali się, że warunki, jakie zastaną na wsi 
nie spełnią ich oczekiwań i będą poniżej standardów, do których przywykli. 
Przełamywanie pierwszych lodów trwało dość długo. Najpierw tylko kilku 
gospodarzy przyjęło turystów. Z czasem ta liczba zaczęła wzrastać. W 1999 
r. na terenie powiatu ostrołęckiego istniało 15 gospodarstw agroturystycz-
nych16. Były one zlokalizowane na obszarach następujących gmin: 

* Czarnia - 5 gospodarstw, 
* Łyse - 7 gospodarstw, 
* Kadzidło - 2 gospodarstwa, 
* Goworowo - 1 gospodarstwo. 

116 



Kazimierz Karol Parszewski 

Natomiast w 2002 roku było 37 gospodarstw: 

* Baranowo - 6 gospodarstw, 
* Czarnia - 6 gospodarstw, 
* Kadzidło - 3 gospodarstwa, 
* Lelis - 5 gospodarstw, 
* Łyse - 1 1 gospodarstw, 
* Goworowo - 2 gospodarstwa, 
* Olszewo Borki - 3 gospodarstwa, 
* Myszyniec - 1 gospodarstwo. 

Jak wynika z informacji ODR w Ostrołęce zainteresowanych działalno-
ścią agroturystyczną jest około 50 gospodarstw rolnych. Dyrektor WODR 
w Warszawie dr inż. Witold Rzepiński oświadczył 28.10.2003 r. - „W związ-
ku z rozwojem agroturystyki i widząc jak ważna to dziedzina dla rozwoju 
wsi, dziś podjąłem decyzję o zatrudnieniu w WODRZE kolejnego specjali-
sty ds. agroturystyki. Na razie jest to staż absolwencki specjalisty po Uni-
wersytecie Warmińsko - Mazurskim. Świadczy to o stwarzaniu pomocy 
przez ODR rolnikom zainteresowanym prowadzeniem gospodarstw agro-
turystycznych". 

ASPEKTY SPOŁECZNEGO I EKONOMICZNEGO ROZWOJU 
AGROTURYSTYKI 

Rolnictwo jest na Kurpiach głównym a najczęściej jedynym źródłem 
utrzymania przeważającej części mieszkańców. W dodatku jest to region o 
niekorzystnej strukturze gospodarstw (silne ich rozdrobnienie) i niskim po-
tencjale produkcyjnym siedlisk. 

W realiach gospodarki rynkowej oraz w' perspektywie wejścia Polski do 
Unii Europejskiej nie wszyscy rolnicy zamieszkujący ten region mają szan-
sę na rozwinięcie opłacalnej, rynkowej produkcji rolnej w przyszłości. Jed-
nocześnie dla wielu z nich brakuje alternatywnych perspektyw z racji niskie-
go poziomu uprzemysłowienia. W tym kontekście agroturystyka może być 
traktowana jako jedna z form przedsiębiorczości rozwijanej na obszarach 
wiejskich". Z pewnością nie może jednak stanowić „panaceum" na proble-
my związane z nadmiarem rąk do pracy oraz obniżającym się standardem 
życia ludności wiejskiej. Rozmiary ukrytego bezrobocia na wsi (szacowane 
w Polsce na blisko 1 min osób) dotkliwie świadczą o konieczności rozwią-
zań systemowych w skali ogólnokrajowej. Najmniej jednak organizacja 
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usług agroturystycznych, przy wykorzystaniu nie małych już doświadczeń 
innych regionów Polski, może przyczynić się do znaczącej poprawy sytuacji 
materialnej wielu robotników oraz dać zatrudnienie członkom ich rodzin i 
innym mieszkańcom wsi. Region nie posiada wszystkich walorów po-
wszechnie uznawanych za niezbędne w rozwoju turystyki i rekreacji i dlate-
go oferta turystyczna powinna bazować na tych, które można uznać za jego 
„mocne strony". Region wbrew niektórym opiniom jest atrakcyjny tury-
stycznie. Decyduje o tym szereg jego specyficznych walorów przyrodni-
czych: 

- środowisko jest w zasadzie nie skażone i nadaje się do uprawiania róż-
nych form turystyki i rekreacji, 

- w regionie funkcjonuje wiele tradycyjnych gospodarstw rolnych, 
- kultura ludowa, zachowane obrzędy i obyczaje są bardzo bogato i sze-

roko prezentowane w formie imprez folklorystycznych, festiwali i konkur-
sów, 

- znaczna jest liczba ludowych zabytków kultury materialnej, część z 
nich znalazła miejsce w skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie, 

- szereg miejscowości posiada walory krajobrazowe i wypoczynkowe, 
- przejazd samochodem z Warszawy zajmuje mniej niż 2 godziny, 
- samorządy powiatowe i gminne, a także Związek Gmin Kurpiowskich 

są na żywo zainteresowane rozwojem agroturystyki i podejmują w tym kie-
runku wspólne działania. 

Dochody z turystyki osiągane są nie tylko z samego wynajmowania po-
mieszczeń na noclegi. Jest to natomiast niezbędna i podstawowa usługa, 
dzięki której uzyskiwać można następne korzyści finansowe, oferując posił-
ki dla gości, sprzedaż własnych produktów rolnych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego, koni, sprzedaż wyrobów rzemieślniczych. Na tym wszystkim 
zarabia gospodarz świadczący usługi. Ale oprócz niego przychody uzyskują 
także właściciele sklepów, stacje benzynowe, rzemieślnicy i inni usługodaw-
cy. W ten sposób uruchomiony zostaje efekt mnożnikowy, nakręcający lo-
kalną koniunkturę gospodarczą. W rezultacie dochody uzyskane od tury-
stów powodują zwiększenie popytu na inne artykuły i usługi. Kiedy skala tu-
rystyki w danej wsi osiągnie znaczące rozmiary, niezbędna będzie rozbudo-
wa infrastruktury. Wpłynie to na podwyższanie standardu życia wszystkich 
mieszkańców. Pozwoli także na zatrudnienie bezrobotnych do różnych 
prac, nie tylko związanych z turystyką. 

Nie można przewidzieć wszystkich pożytków, jakie mogą wyniknąć z 
rozwoju agroturystyki. Wiele z nich ma charakter niewymierny lub nie owo-
cuje w formie materialnej, ale wyraża się po prostu w lepszych warunkach 
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życia. Agroturystyka sprawia, że następuje zróżnicowanie lokalnej gospo-
darki, która staje się mniej podatna na niestabilność rynku, co ma znacze-
nie w rejonach typowo rolniczych. Dzięki biznesowi turystycznemu rodziny 
rolnicze zdobywają nowe umiejętności, uczą się przedsiębiorczości, co mo-
że procentować w innych dziedzinach. Same kontakty z gośćmi, wymiana 
poglądów przynoszą niewymierne, ale istotne korzyści. Na przykład w przy-
padku gości zagranicznych - turystyka mobilizuje do nauki języków obcych. 

WYMAGANIA PRAWNE NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA GOSPO-
DARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO 

Rozwój agroturystyki jako formy wypoczynku na terenach wiejskich o 
charakterze rolniczym, opartej na bazie noclegowej, najczęściej również ży-
wieniowej oraz aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym 
i jego otoczeniem - stanowi dużą szansę na uzyskanie przez rolników dodat-
kowego źródła dochodu18. 

Wymagania prawne w agroturystyce obejmują między innymi: 
- obowiązki związane z podejmowaniem i zgłaszaniem nowego rodzaju 

działalności gospodarczej, (działalności turystycznej) w świetle przepisów o 
działalności gospodarczej. 

- obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z ty-
tułu dochodów osiąganych z turystyki (jeżeli rolnik nie korzysta ze zwolnie-
nia na podst., art. 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), 
dla osób prowadzących działalność w większym rozmiarze konieczność roz-
liczania podatku od towarów i usług. 

Nie wszystkie wymagania prawne dotyczą każdej osoby podejmującej 
świadczenie usług agroturystycznych. Należy dopasować swoją sytuację do 
jednej z wielu możliwości stwarzanych przez ustawodawcę. Każdy ma pra-
wo wybrać sobie taką formę działania, jaka jest dla niego najkorzystniejsza. 

Zgodnie z nowym prawem działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, 
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 9580, Nr 114, poz. 1193), które weszło w ży-
oia od 01.01.2001 r., przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wy-
twórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwie-
rząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a tak-
że wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, 
sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych in-
nych usług związanych z pobytem turystów, oznacza to że ta część usług 
agroturystycznych jest zwolniona z obowiązku zgłaszania do ewidencji go-
spodarczej. 
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Jeżeli rolnik prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą może rów-
nież skorzystać z powyższego zwolnienia, nie przysługuje natomiast ono 
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i emerytom. 

Osoby zajmujące się agroturystyką powinny zgłosić obiekt do ewidencji 
usług hotelarskich prowadzonych przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta) 
właściwych ze względu na miejsce położenia obiektu (podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych Dz. U. Nr 133, poz. 
87), bez względu na to czy usługi te są zgłoszone do ewidencji gospodarczej, 
czy też stanowią uboczne zajęcie zarobkowe, a nawet najem. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 
r. (Dz. U. 1993 r. Nr 90, poz. 416 art. 21 pkt. 43 z późniejszymi zmianami) 
przewiduje możliwość całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego od 
osób fizycznych, dochodów z tytułu wynajmowania pokoi gościnnych przez 
osoby, które spełniają równocześnie poniższe warunki: 

> pokoje wynajmują osobom przebywającym na wypoczynku, oznacza 
to, że zwolnienie nie dotyczy wynajmowania pokoi na stałe, wynajmowania 
robotnikom sezonowym, podnajmowania mieszkań i innych tego typu sytu-
acji, 

> wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych. 

Tak jak każdy podatnik ma prawo po spełnieniu określonych przez usta-
wodawcę wymogów wybrać jedną z trzech form opodatkowania tym podat-
kiem tj.: 

> ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
> karty podatkowej 
> na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów). 

Inaczej niż przy całkowitym zwolnieniu wynajęte pokoje: 
- nie muszą znajdować się w budynku mieszkalnym, mogą być to domki 

turystyczne, budynki adaptowane, 
- wynajmujący nie musi posiadać gospodarstwa rolnego, 
- wynajmowane pomieszczenia nie muszą znajdować się na wsi. 
Każde miejsce ma historię wartą opowiedzenia może być ona oparta o 

walory historyczne lub geograficzne, lub też może być to historia o ludziach 
zamieszkujących obecnie to miejsce i ich życiu. Interpretacja musi odnosić 
się do doświadczeń i potrzeb gości musi oddziaływać na ich wyobraźnię, nie 
może natomiast przypominać lekcji historii. Interpretacja zawiera informa-
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cje, powinny one być jednak przedstawione w sposób interesujący i wciąga-
jący słuchacza. Osobisty kontakt jest atutem zarówno samej turystyki wiej-
skiej, jak też dostosowanej do niej strategii interpretacji. 

Znaczenie pracy w życiu człowieka jest częstszym przedmiotem badań i 
naukowej refleksji, a mimo to wiedza nasza na ten temat wykazuje liczne 
braki. Owe braki spowodowane są przede wszystkim tym, że zagadnienie 
pracy jest bardzo skomplikowane wymaga, analizy na różnych płaszczy-
znach i pod różnymi kątami widzenia. Należy wziąć pod uwagę zróżnicowa-
nie psychiczne i społeczne ludzi, uwarunkowania genetyczne i kulturowe, 
poziom wykształcenia, doświadczenia życiowe, przynależność klasową 
i warstwową, a zatem ogólną wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i 
ekonomii. 

Niestety Polska, wprowadzając przeobrażenia ustrojowe, nie uniknęła 
problemów, z którymi borykają się kraje o stabilnej gospodarce rynkowej. 
Pojawiło się zjawisko bezrobocia przybierające zatrważające rozmiary. Bez-
robocie o tyle groźne, bo obejmujące duży odsetek ludzi młodych wkracza-
jących w życie samodzielnie. Zjawiskiem tym dotknięta została także wieś. 
Brak przygotowania do konkurencji w gospodarce, tradycyjne sposoby pro-
dukcji oraz niemożność znalezienia rynku zbytu na owoce pracy, spychają 
rolników do rzędu obywateli drugiej kategorii ekonomicznej, a wielu na 
margines biedy. 

P O D S U M O W A N I E 

Specyficzne szanse terenów wiejskich na rynku turystycznym najlepiej 
oceniać w oparciu o przeprowadzone badania i analizy. Nie można upra-
wiać taktyki opartej wyłącznie na pragnieniach i życzeniach. Warto rozwa-
żyć profesjonalne wszystkie mocne i słabe punkty rozwoju turystyki na da-
nym terenie, a także wrażliwość i zdolność lokalnej społeczności do opty-
malnego wykorzystania tego rozwoju. 

Turystyka zmienia warunki życia oraz pracy ludności wiejskiej. A le jej 
rozwój wcale nie musi powodować rezygnacji z dotychczasowego sposobu 
użytkowania terenów rolnych. Konkurencyjność turystyki tkwi przede 
wszystkim w sile i skali zarobkowania. Turystyka stając się dodatkową dzia-
łalnością części ludności wiejskiej przynieść jej może wymierne efekty eko-
nomiczne, gospodarcze i społeczne, a przede wszystkim przywrócić niezwy-
kle barwną żywotność tych terenów. 

Analizując sytuację pod kątem zatrudnienia w regionie trzeba stwier-
dzić, że zamieszkuje go ok. 140 tys. osób z czego nieco ponad 50% to lud-
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ność w wieku produkcyjnym. Jest to około 78 tys. osób i właśnie liczba ta 
jest przedmiotem naszej analizy. 

Poza rolnictwem pracuje ponad 25 tys. ludzi. Liczba zatrudnionych w 
rolnictwie w 12 500 gospodarstwach rolnych to ok. 40 tys., co oznacza, że w 
przeciętnym gospodarstwie pracuje od 2 do 4 osób". 

W październiku 2003 r. w powiecie ziemskim stopa bezrobocia spadla 
poniżej 19%. Oznacza to, że bez pracy w powiecie pozostaje 8 375 osób. 
Wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych ponownie powyżej 50% 
wzrosła liczba kobiet, które szukają zatrudnienia. Bez pracy jest ich 4 196 i 
jest to o 44 mniej niż we wrześniu. 

W minionym miesiącu szeregi bezrobotnych z terenu powiatu zasiliło 
412 osób. Jest to, aż o 144 mieszkańców powiatu mniej niż we wrześniu br. 
Z powodu podjęcia pracy z ewidencji bezrobotnych zostały wyłączone 174 
osoby. W powiecie ziemskim w październiku wzrosła liczba absolwentów, 
którzy do urzędu zgłosili swą gotowość do podjęcia pracy. Wraz z końcem 
miesiąca było ich 288. w samej Ostrołęce stopa bezrobocia utrzymuje się na 
poziomie 22%, a liczba osób, które zgłaszają się do urzędów w poszukiwa-
niu zatrudnienia systematycznie zmniejsza się, to znalezienie pracy w paź-
dzierniku było bardzo trudne. W październiku br. bez pracy było 5 888 
mieszkańców Ostrołęki czyli niewiele ponad 22%. Sytuacja na rynku pracy 
w województwie mazowieckim należy do najlepszych w Polsce, a stopa bez-
robocia na Mazowszu wynosi 13,4%. Do 17,5% spadło bezrobocie w kraju. 
Wśród 5 888 mieszkańców Ostrołęki, którzy są zarejestrowani w Urzędzie 
Pracy, blisko 56% to kobiety. Liczba ostrołęczan, którzy do urzędu zgłosili 
się w październiku br. wynosi 324. Jest to o 80 osób mniej niż w porówna-
niu z wrześniem. Na koniec października w ostrołęckim PUP zarejestrowa-
nych jako bezrobotnych było 227 absolwentów z Ostrołęki - o 5 młodych lu-
dzi mniej niż we wrześniu. W ubiegłym miesiącu na tablicy informacyjnej 
pojawiło się tylko 106 ofert pracy. Było to aż o 334 propozycje zatrudnienia 
mniej niż w porównaniu z wrześniem. Choć liczba bezrobotnych systema-
tycznie spada - to jednak bardzo powoli. Liczba bezrobotnych zmienia się 
sezonowo - w lecie maleje a zimą rośnie. Reszta osób pracuje poza naszym 
regionem. Są to osoby dojeżdżające do stolicy i pracujące tam lub osoby 
pracujące za granicą20. 

Rozpatrując grupę zatrudnionych poza rolnictwem zauważyć trzeba, że 
najwięcej osób pracuje w działalności produkcyjnej - około 6 000. W porów-
naniu do Łomży czy Ciechanowa jest to liczba dość wysoka i utrzymuje się 
na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę prowadzoną restrukturyzację 
przemysłu. Na drugim miejscu znajduje się edukacja z 3 000 zatrudnionych. 
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W ochronie zdrowia i opiece socjalnej pracuje 2 700 osób. Transport i łącz-
ność zapewnia 2 500 miejsc pracy. Na piątym miejscu z liczbą zatrudnio-
nych 2 100 znajduje się handel i usługi, dalej administracja publiczna i obro-
na narodowa ok. 1 800. Na pozostałe gałęzie gospodarki przypada reszta 
miejsc pracy, jednak są to liczby zdecydowanie mniejsze. 

Najważniejsze moim zdaniem są miejsca pracy w działalności produk-
cyjnej, ponieważ dzięki nim powstają nowe etaty w działach pokrewnych jak 
chociażby transport, handel i usługi czy budownictwo. Ale skoro i w tych 
działach zbyt mało powstaje nowych miejsc pracy stąd też nasze spojrzenie 
na rozwój agroturystyki, który może wpłynąć na częściową poprawę w po-
zyskiwaniu nowych miejsc pracy wśród mieszkańców wsi kurpiowskiej. 

Jeszcze w 1999 r. na terenie powiatu ostrołęckiego istniało około 15 go-
spodarstw agroturystycznych gotowych do przyjęcia wczasowiczów w r. 
2002 było ich 37, a już w 2003 swoje zainteresowanie okazuje około 50, czy-
li jeżeli chodzi o agroturystykę, to jest to niewątpliwa szansa, ale tylko dla 
kilku procent gospodarstw. We Francji np. tylko 4% gospodarstw utrzymu-
je się z takiej działalności. Nie sądzę, aby w Polsce w najbliższym czasie licz-
ba gospodarstw agroturystycznych była większa. Jednak tendencje na Kur-
piowszczyźnie ze względu na predyspozycje do rozwoju agroturystyki są 
znacznie większe, o czym świadczy wysoki standard świadczonych usług już 
istniejących gospodarstw. „Mamy najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 
w Polsce. I to nie jedno" - donosi „Tygodnik Ostrołęcki" nr 44 (1234) z 
4.11.2003 r. najlepsze gospodarstwo agroturystyczne znajduje się na Kur-
piach - w Wydmusach kolo Myszyńca. Jest to gospodarstwo „Ela" należące 
do Elżbiety i Mirosława Żebrowskich. Ono właśnie zdobyło pierwszą na-
grodę w ogólnopolskim konkursie „Zielone lato" organizowanym przez 
Polskie Radio i Ministerstwo Rolnictwa. Nagroda to puchar, dyplom i pre-
zent. Na kurpiach są dwa najlepsze w Polsce gospodarstwa agroturystyczne. 
„Ela" otrzymała nagrodę w tym roku, ale dwa lata temu najlepszymi gospo-
darzami wiejskiej turystyki w Polsce okrzyknięto Ewę i Adama Krzyżew-
skich w gminie Łyse. Do konkursu „Zielone lato" zgłosiło się ponad trzysta 
gospodarstw z całej Polski. W konkursie liczyła się jakość obsługi gości 
przyjeżdżających do gospodarstwa mierzona czystością i wygodą pokoi, ja-
kością kuchni, możliwościami spędzania wolnego czasu. Organizatorzy sta-
wiali też na ekologię czyli współgranie gospodarstwa z otaczającą przyrodą. 
Komisja konkursowa oceniła zgłaszających się i ocena ta dla gospodarstwa 
„Ela" wypadła wyjątkowo pomyślnie. 

Dziś nad kominkiem i na kominku w jadalni wiszą i stoją u Żebrowskich 
dyplomy, wyróżnienia, nagrody, statuetki. Świadczą one o jakości tego go-
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spodarstwa, ale właściwie wiedzą, że mimo nagród i wyróżnień na sukces 
wciąż trzeba pracować. Gdy chodzi się za każdym gościem, poświęca mu ty-
le czasu ile on chce, dba o jego żołądek, to gość będzie zadowolony. A naj-
lepszą reklamą każdej firmy jest przecież zadowolony klient (inf. „ T O " ) . 

Agroturystyka przynosi przecież dochody nie tylko rolnikowi, ale korzy-
ści czerpie również całe środowisko wiejskie i gmina. Turysta korzysta z ist-
niejącej infrastruktury; porusza się własnym samochodem, albo korzysta ze 
środków komunikacyjnych, z telefonu, z poczty, wysyła listy i kartki, kupu-
je benzynę, zatrzymuje się na parkingach, korzysta z tras turystycznych, 
ścieżek spacerowych, punktów widokowych, kupuje żywność i pamiątki, ko-
rzysta z miejscowych ośrodków sportowych i kulturalnych, uczestniczy w 
uroczystościach i świętach regionalnych. Agroturystyka po transformacji 
polskiej gospodarki stała się szansą na polepszenie sytuacji rolników wielu 
wsi. Pozwala przede wszystkim na zwiększenie zatrudnienia wśród miesz-
kańców kurpiowskich wsi oraz na przyrost dochodów uzyskiwanych z innej 
działalności niż rolnicza. Eksperci z Brukseli sugerują kilka sposobów roz-
wiązania problemu małego, niedochodowego gospodarstwa. Ich szansą są 
np. pracochłonne uprawy ogrodnicze, rękodzieło, usługi i zajęcie się agro-
turystyką oraz produkcją zdrowej żywności. Unia Europejska gotowa jest 
wesprzeć gospodarstwa dużymi dotacjami i kredytami jeżeli podejmą dzia-
łalność agroturystyczną czy produkcję tzw. zdrowej żywności. Jest to dowód 
na to, że sprzedaż świadczonych usług w gospodarstwach gościnnych u rol-
ników kurpiowskich stanowić będzie źródło dodatkowych dochodów oraz 
szansę na zmniejszenie bezrobocia na wsi powiatu ostrołęckiego. 
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