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Czasopismo „Biznes i Etos” wydane w ramach projektu „Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej
w wymiarze ekosystemowym” dofinansowanego ze środków MF EOG 2009 - 2014

Czy przyjdzie nam żyć w morzu śmieci?
Każdego dnia - nawet
nie zdając sobie sprawy
- przyczyniamy się do
produkowania
śmieci.
Robiąc zakupy nie zwracamy uwagi na opakowanie towaru ani jego „ekologiczność”. Po powrocie
do domu przeważnie wyrzucamy kilkanaście woreczków, opakowań, kartoników, pudełeczek czy
reklamówek. Przykładowo – z takiej reklamówki
jednorazowej korzystamy
przez 12 min. (tyle średnio trwa droga ze sklepu do domu), następnie wyrzucamy… a ona rozkłada się kilkaset lat! Często nie segregujemy ich ani nie wykorzystujemy ponownie - zwyczajnie
pozbywamy się jej…
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… a potem jakby cud! Śmieci z kontenerów po kilku dniach
znikają (no, może jedynie na weekendach dziwimy się
skąd tyle śmieci na przepełnionych śmietnikach). Niestety
- w przyrodzie nic nie ginie! Śmieci przez nas wyrzucone - opakowania, gazety, torby, odpadki z kuchni, butelki,
ubrania - wszystko to zostaje wywiezione na wysypiska.
Dziesiątki samochodów zwożących codziennie setki ton
odpadów z naszego miasta przypominają o zagrożeniu nasze miasto, nasza okolica, nasza Ziemia toną w morzu
śmieci, do czego przyczynia się nasza kultura konsumpcyjna i przynależny do niej sposób życia. Prawie wszystko trafia na wysypiska, bo jeszcze do niedawna zaledwie
5% śmieci w naszym kraju było ponownie przetwarzane,
a reszta… aż strach pomyśleć. Chcę wierzyć, że po przy-

jęciu nowej ustawy śmieciowej sytuacja wygląda lepiej,
a za niedługo będzie wyglądać dobrze. Czy przyjdzie taki
dzień, w którym na czystym środowisku będzie zależało
nie tylko przyrodnikom, ale wszystkim ludziom?
Ten numer czasopisma poświęcamy w znacznej części tym
właśnie zagadnieniom. Dowiemy się jaka jest rola nauki
w gospodarce śmieciami oraz co dzieje się ze śmieciami,
kiedy znikają one spod naszych domów. Odpowiemy sobie
na pytania gdzie tkwi problem? – czy to sprawa naszej mentalności czy systemu? Dlaczego w lasach wciąż znajdujemy dzikie wysypiska? Czy rację mają jednostki, które, jak
ziarnko do ziarnka, zbierają plastikowe zakrętki na szczytne
cele? Jak ważna jest edukacja tego najmłodszego pokolenia? Dużo trudnych pytań… Przyjrzymy się też naszym dalszym sąsiadom: Włochom, Austriakom i mistrzom gospodarowania śmieciami – Norwegom, jak sobie radzą z tym
problemem, a może dla nich to nie jest problem?
W numerze nie zabraknie też innych ważnych tematów.
Pokażemy ciekawe przyrodnicze perełki naszego województwa, takie jak wyjątkowa jodła koło Baligrodu, bolestraszycka posiadłość Michałowskich, która stworzyła
fundamenty dzisiejszego Arboretum czy unikatowe torfowisko. Dr P. Wolański z URz odpowie na pytanie czy
jeden z takich rezerwatów torfowiskowych „Broduszurki”
możemy jeszcze uratować? Pokażemy lasy, jakich większość nie zna, w ujęciu ich historycznych nazw i kilka dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji parków podworskich
w okolicach Przemyśla. Już tradycyjnie… numer zamkną
ostatnie wiadomości z projektu „Zielone Podkarpacie”.
Małgorzata Draganik
Stowarzyszenie
PRO CARPATHIA
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oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami
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z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze
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są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji
badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego
i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach
członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich
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Śmieci to też problem naukowy

Rozmowa z dr. hab. inż. Czesławem Puchalskim – profesorem
Uniwersytetu Rzeszowskiego i prorektorem ds. nauki
Jacek Stachiewicz: Przetwarzanie odpadów
na energię jest aż takim
problemem, że trzeba
w tym celu tworzyć placówkę naukową?
4

- Tak. Dzisiaj, w dobie rozwoju cywilizacyjnego, ta kwestia jest bardzo ważna. Produkujemy różnego rodzaju towary i produkty, a przy ich wytwarzaniu powstają odpady.
Także sam produkt, gdy się zużyje, staje się odpadem.
Bez zagospodarowania tych odpadów żylibyśmy…

- Ponieważ nie mieliśmy do tego odpowiedniej infrastruktury.
Nie było laboratoriów, aparatura była, ale dla nas niedostępna, ponieważ nie mieliśmy na jej kupno pieniędzy. Teraz,
przede wszystkim za sprawą pieniędzy unijnych, mamy już
laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę, mamy
też zdolnych, utalentowanych ludzi. Mamy więc potencjał
naukowy i czas najwyższy tworzyć własne technologie. Gdy
je opracujemy, będziemy mogli powiedzieć, że nasz kraj się
rozwija i ma przed sobą dobre perspektywy.

- … na śmietniku.

- Wiem, że to pan jest inicjatorem i organizatorem
Centrum Przetwarzania Odpadów i Biomasy na
Energię. Od kiedy ono działa?

- Może nie na śmietniku, ale w środowisku mocno zanieczyszczonym. Te odpady, których nie da się poddać recyklingowi, czy ponownie wykorzystać, stanowią bardzo
cenne źródło energetyczne. Aby sięgnąć po energię,
która jest w odpadach, trzeba zaangażować określoną
technologię. Żeby powstała technologia muszą powstać
jednostki naukowe, które tę technologię opracują.

- Zorganizowaliśmy tę placówkę w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, a konkretnie z programu
Rozwój Polski Wschodniej. Mamy nowoczesne i wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratorium. Centrum uruchomiliśmy dwa lata temu i już prowadzimy badania.
- Powołanie tej placówki wiąże się w jakiś sposób z nową
ustawą o zagospodarowaniu śmieci i odpadów?

- Nie można tych technologii kupić, na przykład od
Norwegów czy Szwedów, którzy mnóstwo śmieci
spalają właśnie w celach energetycznych? Nawet
rywalizują ze sobą w tej kwestii i jedni podkupują
śmieci u drugich?

- W sposób oczywisty. Laboratorium służyć będzie opracowywaniu nowych technologii, ale także studentom, bo
przecież jesteśmy uczelnia wyższą, która zajmuje się
kształceniem kadry także na potrzeby gospodarki. Uruchomiliśmy w tym roku akademickim nowy kierunek studiów
– „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami”. To
decyzja sprzed dwóch tygodni i zaczynamy rekrutację studentów na ten kierunek studentów.

- Wszystko można kupić. Z punktu widzenia biznesu „kupić”, to łatwiej i szybciej, ale z punktu widzenia interesów
naszego kraju, tak jednoznaczne to już nie jest. Chyba
już wystarczająco dużo czasu upłynęło, byśmy przestali
być krajem, który tylko kupuje obce technologie i na tym
opiera swój przemyśl. Uważam, że czas najwyższy, by
u nas powstała myśl naukowa, która może być stosowana w naszych przemysłach, a także eksportowana. Jeśli popatrzymy na minione 26 lat, to musimy stwierdzić,
że dotychczas byliśmy przede wszystkim konsumentami
– towarów, produktów, usług, które są wytwarzane poza
granicami naszego kraju. Dziś musimy starać się, by tę
sytuację odwrócić, z pozycji konsumenta przejść na pozycje producenta technologii i ich eksportera.
- To oczywiste. Dlaczego do tej pory tego nie robiliśmy?

- Sądzi pan, że będą chętni?
- Już są. Wieści szybko się rozchodzą i wielu młodych
ludzi uważa, moim zdaniem bardzo słusznie, że jest to
kierunek przyszłościowy. Będzie kształcił i przygotowywał kadrę w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Studia są dwustopniowe. Pierwszy
stopień, kończący się tytułem inżyniera, trwać będzie
trzy i pół roku, stopień magisterski półtora roku.
- Absolwenci tego kierunku będą mieli co robić?
- Oczywiście. Unia Europejska nałożyła na nas obowiązek zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 40 procent. Mamy na przykład podpisaną umowę

- Technologie spalania odpadów są znane i zapewne
łatwo dostępne. Nad czym prowadzone będą prace
w waszym laboratorium? W czym jest problem? Czy
w tym, by z określonej ilości odpadów otrzymywać
jak najwięcej energii?
- Też, ale nie tylko. Niesegregowane odpady to jest mieszanka różności. Czy więc wrzucać je wszystkie razem
do pieca, czy jednak dokonywać dokładnej segregacji?
Być może niektóre odpady spalane samodzielnie dają
więcej energii niż wymieszane z innymi. Do rozwiązania
są także drażliwe kwestie ekologiczne - jaki jest skład popiołu ze spalania poszczególnych odpadów, czy będzie
toksyczny, czy nie, czy będzie go można wykorzystywać,
a jeśli tak, to do jakich celów? Tak czy owak trzeba go
przecież będzie zagospodarować. Czy tylko do nawożenia, czy też do innych celów? Jaki będzie skład chemiczny emitowanych do atmosfery spalin, jaka będzie ich
toksyczność, a więc, jakie filtry trzeba będzie stosować?
A może trzeba będzie opracować zupełnie nowe? Mnóstwo kwestii podlega rozwiązaniu. Niech pan zważy, że
tak naprawdę, dopiero ta nowa ustawa o gospodarce odpadami wywołała problemy, którymi w kraju nigdy tak na
dobre nie zajmowaliśmy się, no bo jak można w sposób
naukowy zajmować się śmieciami? Otóż nie tylko można,
ale trzeba.
- Z biomasą sprawa jest prostsza?
- Pozornie. Można wziąć zrębki, słomę, wrzucić do pieca
i mieć energię.
- Proste.
- Bardzo. Ale dziś tę biomasę się przetwarza, w procesach
zwanych toryfikacją i pirolizą, czyli oddziaływaniem na nią
wysokimi temperaturami bez dostępu powietrza. Wtedy
zmieniamy właściwości biomasy i uzyskujemy produkt,
którego wartość energetyczna jest zbliżona do węgla.
- Czyli biomasę wzbogaca się przed spaleniem?
- Zagęszcza się masę i przez to potęguje jej wartość
energetyczną. Korzyść jest taka, że powstaje mniejsza
ilość popiołu, zarazem jest on bardziej przyjazny dla środowiska, no i oczywiście bez tak dużej zawartości siarki,
jaka jest tradycyjnie w węglu.
- Na czym polega współpraca uczelni z Tauronem?
- Jeszcze 30 lat temu, jako filia krakowskiej Akademii
Rolniczej, mieliśmy gospodarstwo rolnicze w Krasnem
i nasz wydział biologiczno-rolniczy prowadził owe gospodarstwo. Dzisiaj grunty wykorzystujemy jako plantację roślin energetycznych. To jest ponad 40 hektarów.
- W krajach skandynawskich gospodarka odpadami
to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się
dziedzin gospodarki. Czy po wejściu w życie naszej
ustawy, widzi pan podobne zjawisko w Polsce?

jego spalania do nawożenia roślin w uprawach rolniczych.
Jaki jest ich wpływ na glebę i wyrastające z niej rośliny.
- Co stanowi najtrudniejszą kwestię w procesie wykorzystania odpadów do produkcji energii?
- Z pewnością kwestia przetworzenia odpadów i biomasy na konkretną postać energii – elektryczną czy cieplną. My na razie jeszcze takich badań nie prowadzimy,
ale z czasem zajmiemy się i tym problemem.
- Odpady z tworzyw sztucznych też mogą być wykorzystywane jako paliwo do produkcji energii?
- Bezsprzecznie, z tym, że profil naszych badań jest na
obecnym etapie nastawiony na biomasę i komunalne
odpady organiczne.
- Czy poza Tauronem inne firmy z branży energetycznej są zainteresowane produkcją energii z biomasy?
- Z tak dużych firm, jak Tauron nie. Natomiast dziś nic
nie stoi na przeszkodzie, by założyć działalność, której przedmiotem będzie produkcja energii elektrycznej
z biomasy.
- Widzi pan zainteresowanie tym biznesem?
- Jest widoczne. Przed nawiązaniem współpracy z Tauronem pojawiła się firma, która chciała zaangażować się
zarówno we współpracę z nami, także w uprawę roślin
energetycznych i produkcję z nich energii elektrycznej.
Ale Tauron zaoferował nam zdecydowanie lepsze zasady współdziałania i z nim podpisaliśmy umowę.
- Tauron uczestniczył w wyposażeniu Centrum?
- Laboratorium, wyposażenie, organizacja – wszystko to
jest po stronie Uniwersytetu, natomiast Tauron ponosi
koszty założenia plantacji, oczywiście zgodnie z naszymi wytycznymi, i koszty zbiorów. To są wcale niemałe
koszty. Rekompensatą dla Tauronu jest wykorzystanie
biomasy w swojej elektrociepłowni.
- Jakie rośliny energetyczne uprawiane są na plantacji?
- Topola, wiklina, wierzba, miskant, malwa.
- Tradycyjna polska malwa?
- Tak. Mamy na plantacji wydzieloną część stricte doświadczalną. Na powierzchni 3 hektarów prowadzimy
badania wpływu różnorodnych czynników na efektywność produkcji tych roślin na plantacji. Plantacja doświadczalna służy nam także do wytypowania roślin,
które mają największą wartość energetyczną i wpływ
odpadów, także popiołu z nich, do nawożenia plantacji.
Obserwujemy, co się dzieje z rośliną, jaki jest jej wzrost,
jaka jest kumulacja metali ciężkich.
- A jest?
- Wszystko zależy od źródła, z jakiego pochodzi popiół.
- Z czego jest ten popiół?
- Na przykład mamy popiół z odpadów komunalnych.
Powstaje w ten sposób, że odpad komunalny najpierw
jest suszony, następnie spalony.
- Skąd bierzecie popiół ze spalonych odpadów komunalnych?

-Tak. Coraz częściej powstają u nas instalacje do spalania biomasy, mają coraz szerszy zasięg, aczkolwiek nie
jest to jeszcze powszechnie widoczne. Bo mimo wszystko spalanie biomasy rodzi pewne problemy.

- Z Krakowa.

- Jakie?

- To dopiero początki, ale na razie mamy same pozytywy
współpracy. Z czasem na pewno będzie się rozwijać. Satysfakcję czerpiemy z tego, że wyniki naszych badań natychmiast są i będą wprowadzane do przemysłowej praktyki. 

- Na przykład istotna jest kwestia wykorzystania popiołów.
Na naszym wydziale są otwarte trzy przewody doktorskie
dotyczące wpływu biowęgla i popiołów będących pochodną
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z firmą Tauron na prowadzenie wspólnych plantacji roślin
energetycznych i ich przetwarzanie. Tauron ma w Stalowej Woli elektrociepłownię i biomasa stanowi dla nich
10% wykorzystywanego paliwa. Zmniejszają więc o jedną
dziesiątą zużycie węgla i o tyle samo dwutlenku węgla.

- W Rzeszowie nie ma takiej spalarni?
- Nic na ten temat nie wiemy.
- Jest pan zadowolony ze współpracy z Tauronem?
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Tomasz Araszkiewicz

Elektrośmieci
6

Mało kto z nas zdaje sobie sprawę, że każdego roku my Polacy wytwarzamy
300 tysięcy ton (!!!) elektrośmieci. Jeśli założymy, że jeden wagon kolejowy jest
w stanie zabrać 20 ton towaru, a przeciętny pociąg towarowy ma 40 wagonów,
to aby te wszystkie elektrośmieci znalazły się w przewidzianym dla nich miejscu,
potrzeba 375 pociągów. Niemało… Ale na co dzień nie mamy tej świadomości.
Gdy idziemy po raz pierwszy z rodzinnego domu „na swoje” i wyposażamy mieszkanie w sprzęt AGD, w ogóle nie
zaprzątamy sobie głowy tym, że prędzej lub później coś
z tych rzeczy może się popsuć i nie nadawać już do naprawy albo ich naprawa stanie się nieopłacalna. Kupujemy
więc lodówki, zmywarki, kuchenki, odkurzacze, suszarki,
żelazka, żarówki i tak dalej, w przekonaniu, że służyć będą
nam wiecznie. A to iluzja.
Produkcja sprzętu AGD w erze kapitalizmu różni się zdecydowanie od minionej (słusznie zresztą) ery socjalizmu. Ta
miniona era miała tę wadę, że produkty przemysłowe trzeba było wystać albo załatwiać, bo kupno ich normalną drogą w sklepie zakrawało na cud. Produkty owe charakteryzował marny, byle jaki design, na co w tamtych latach mało
kto zwracał uwagę, ponieważ nie liczyły się ich względy estetyczne, jedynie praktyczne. Lodówka miała być lodówką,
czyli chłodzić, a jej wygląd był sprawą dalekorzędną. Ów
sprzęt, czasami nieładny, wręcz brzydki, był jednak produkowany wedle radzieckiej zasady – „gniotsia, nie łamiotsia”, czyli pognie się, ale się nie złamie i jego cechą, której
obecnym sprzętom brakuje, była długowieczność.
Mam znajomych, którzy w roku 1984, w ramach kredytów
dla młodych małżeństw (w sklepach były dla tych małżeństw wydzielone towary) kupili lodówkę marki „Mińsk”.
Sprzedali ją dopiero rok temu z ogłoszenia za 50 zł, po-

nieważ wstyd im było przed znajomymi, że posługują się
tak nieestetycznym archaizmem sprzętowym, z zupełnie
innej rzeczywistości. Nie wiedzieli tylko, dlaczego kupujący ten archaizm kłaniał im się w pas i w podzięce omal
nie całował po rękach. Szybko się przekonali. „Mińsk”
podczas ponadtrzydziestoletniej „służby” tylko raz nie wywiązał się z obowiązków, a przywołanie go do porządku
przez fachowca (znającego poprzednią epokę) kosztowało
40 złotych. Lodówka o kosmicznym designie, która wyparła „Mińsk”, zepsuła się po raz pierwszy po 8 miesiącach,
a po 14, w ramach gwarancji, została wymieniona na nowy
egzemplarz, który zamiast mrozić chłodzi i który miał zużywać energii w klasie „A”, zużywa jej w klasie „C”, czyli żre
prąd bez opamiętania.
To, co się przydarzyło znajomym z lodówką, mnie się przydarzyło z pralką – ma prać, a wyciągam z niej częściowo
suche rzeczy, a serwisant mówi, że tak ma być, ponieważ
pralka jest ekologiczna i do prania zużywa mało wody.
W ramach gwarancji nie może nic zrobić, ponieważ pralka
jest tak, a nie inaczej zaprogramowana.
Ten nieco przydługi wstęp o zaletach brzydkiego sprzętu
„gniotsia nie łamiotsia” i wadach sprzętu o kosmicznym
designie jest po to, aby uświadomić czytelnikom, którzy
jeszcze nie doświadczyli awarii współczesnych śliczności
z branży AGD, że niedługo ich doświadczą.

Bo awaryjny sprzęt rodzi oczywiste problemy ekologiczne.
Wymienione w pierwszym zdaniu tego tekstu 375 pociągów
z zepsutym sprzętem AGD nie jedzie na wysypisko, tylko
do specjalistycznych zakładów, gdzie sprzęt ten zostanie
zdemontowany, a poszczególne jego elementy posortowane i jedne poddane utylizacji, inne zostaną wykorzystane
powtórnie. Na przykład aż 90% zużytej świetlówki można
wykorzystać do produkcji nowej. Ale wszystkie operacje
związane z odzyskiwaniem cennych materiałów z elektrośmieci, musi się odbywać bez szkody dla środowiska.
Takie są dyrektywy unijne i dobrze, że są, bo znając beztroskę rodaków w postępowaniu ze śmieciami i odpadami, zamienilibyśmy nasz kraj w śmietnik. Elektrośmieci to
najbardziej niebezpieczne odpady, ponieważ sporo z nich
zawiera szczególnie niebezpieczne dla środowiska metale, płyny i gazy. Demontaż, segregacja i recykling elektrośmieci oczywiście kosztuje, ale widać się opłaca, ponieważ
firmy zajmujące się tym, nie funkcjonują w ramach działalności charytatywnej.
Elektrośmieci to wielko- i małogabarytowe urządzenia AGD,
sprzęt oświetleniowy, zabawki na baterie, napędzany ener-
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Mirosław Ruszała

Zmowa producentów jest w tej kwestii tak oczywista, że w krajach, w których organizacje konsumenckie są mocne, zaczynają się naciski na miejscowe rządy, by podjąć kroki zaradcze
i wymusić na producentach dłuższą żywotność wytwarzanych
przez ich firmy sprzętów. Pierwszym krajem, w którym do tego
typu inicjatywy społecznej doszło, jest Francja. My w Polsce
też pewnie któregoś dnia do tego dojdziemy.

Akcja budowania robotów z elektrośmieci organizowana
przez Stowarzyszenie EKOSKOP

gią elektryczną sprzęt sportowy i rekreacyjny, przyrządy do
nadzoru i kontroli (np. termostaty, czujniki dymu), sprzęt
teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, przyrządy medyczne,
automaty do gry, wydawania napojów, bankomaty itp.
Jeśli zostaniemy przyłapani, na przykład przez straż miejską, że jakikolwiek przedmiot z wymienionych wyżej działów wyrzucamy do śmietnika, to grozi nam mandat nawet
w wysokości 5 tys. zł. Wszystko to należy oddać do punktu
odbioru elektrośmieci.
- Nie moja broszka targać zużytą lodówkę do punktu odbioru – powie przeciętny Polak i będzie miał racje, bo to
samorządy powinny mu w tym ulżyć. Okazuje się otóż, że
Rzeszów był jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym opracowano i wprowadzono w życie proceder odbioru elektrośmieci od mieszkańców. Wystarczy wpisać
w internetowej wyszukiwarce: „elektrośmieci rzeszów”
i wyskoczy nam biuletyn informacyjny miasta Rzeszowa
z harmonogramem odbioru elektrośmieci w 18 punktach
miasta. Poczynając od parkingów przed hipermarketami,
po łatwo dostępne place i parkingi na peryferyjnych osiedlach miasta.
Wszystko wskazuje na to, że znowelizowana „ustawa śmieciowa”, która weszła w życie w lipcu 2013 roku, wymusi podobne działania we wszystkich gminach naszego kraju. 

W niektórych marketach można znaleźć pojemniki na drobne elektroodpady

Patryk Musiał

Małgorzata Draganik

Badania prowadzone przez organizacje konsumencie dowodzą bowiem niezbicie, że współcześni producenci tego
typu (i wielu innych też) sprzętu, z góry nakazują swoim
konstruktorom i inżynierom, że po upływie terminu gwarancji fabrycznej każdy egzemplarz powinien pożyć jeszcze góra kilka miesięcy, a potem zepsuć się tak, by jego
naprawa klientowi się nie opłacała. Dlaczego? Z prostego
powodu – gdyby produkowany sprzęt się nie psuł, klient
nie musiałby kupować nowego. Skoro rynek jest nasycony
producentami i wytwarzanym przez nich sprzętem, producenci musieliby ograniczać produkcję, w konsekwencji –
także swój zysk. A nie znam kapitalisty, który dobrowolnie
zrezygnowałby z zysku. Mamy więc, co mamy, czyli ładną
bylejakość.
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Zakrętki po napojach
- czy akcje tego typu mają sens?

8

Zapewne każdy z nas spotkał się z tym już kilkakrotnie. Scenariusz zazwyczaj
wygląda tak, że poprzez zbieranie nakrętek możemy pomóc osobom potrzebującym.
Pomocą najczęściej są wózki i na ten szczytny cel zbierają niemal wszyscy. Szkoły,
przedszkola, urzędy, gabinety lekarskie i warzywniaki. Znajomi znajomych przekazują
sobie cenną walutę z tworzywa sztucznego, wspólnie wspierając jakiś szczytny cel.
Czy zbieranie zakrętek po napojach ma rzeczywiście jakiś sens?
Kilogram nakrętek po napojach wykonanych z tworzywa
sztucznego PET kosztuje mniej więcej 70 gr, żeby móc
wesprzeć kupno wózka potrzebującym chorym trzeba zebrać około 6-7 ton surowca. Kształt, kolor i producent nakrętek nie mają znaczenia. W praktyce więc jest możliwa
pomoc potrzebującym. Wystarczy zebrać odpowiednią
ilość surowca i sprzedać go za odpowiednią cenę.

je zbierać. Szkoły, przedszkola odpadają, a edukacja ekologiczna jest niezwykle ważna. Pominięcie młodych i chłonnych umysłów byłoby dużym błędem w planowaniu szeroko
zakrojonej akcji społecznej. Dodatkowo zbieranie puszek po
piwie mogłoby być odczytywane jako promocja spożywania
alkoholu. Podobnie wygląda sprawa z butelkami szklanymi.
Tutaj dochodzi jeszcze niebezpieczeństwo skaleczenia się.

DLACZEGO ZBIERAMY NAKRĘTKI, A NIE
PUSZKI CZY CHOCIAŻBY MAKULATURĘ?

Zbieranie odpadów metalowych czy żelaznych wiąże się
ze zbieraniem odpadów wielkogabarytowych i chyba trudno wyobrazić sobie osoby starsze czy dzieci dźwigające
lodówki, grzejniki czy inne mało poręczne rzeczy. Wybór
zbieranych surowców wtórnych w postaci nakrętek po
napojach wydaje się więc najbardziej optymalnym.

Pomysł na zbieranie nakrętek zrodził się w głowach twórców serwisu zakretki.info. Chcieli oni zbierać surowiec
wtórny, który będzie uniwersalny, unikalny, niepowtarzalny oraz nie będzie sie kojarzył z czymś negatywnym. Idea
zbierania nakrętek miała opierać się na tym, że każdy będzie mógł je zbierać bez względu na wiek i przekonania.

Jak rozpoznać nakrętki, które nadają się do recyklingu
i będą wstanie pomóc potrzebującym? Powinniśmy wybierać nakrętki z symbolem trójkąta ze strzałkami lub te
oznaczone symbolami 5 i 05.

Makulaturę zbiera się nadal na jakieś własne potrzeby.
Warunek uniwersalności i unikalności nie zostałby spełniony. Ważnym czynnikiem jest również to, że makulatura
w skupie ma stosunkowo niską wartość.

CO SIĘ DZIEJE Z ZAKRĘTKAMI PO ICH
ODDANIU?

Dlaczego nie zbiera się aluminium? Aluminium to surowiec
istniejący na rynku głównie w postaci puszek i duża ich
część to niestety puszki po piwie. Nie każdy byłby wstanie

Wszystkie oddane zakrętki trafiają w ręce regionalnych
koordynatorów akcji. W zależności od województwa każdy
koordynator dysponuje inną powierzchnią magazynową.

Oddając zakrętki odpowiednim fundacjom chronimy również środowisko. Średni czas rozkładu tworzyw sztucznych to 500, a czasami więcej lat. To jednak jeden z bardziej optymistycznych scenariuszy. Tworzywa sztuczne,
które przedostaną się do środowiska zaczynają łączyć się
z innymi formami przyrody tworząc zupełnie nowe twory,
które zaczynają żyć swoim własnym życiem.
Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych to rozwiązanie zdejmujące z barków Matki Ziemi ciężaru rozkładających się tworzyw sztucznych czy powstających
nowych materiałów i tworów skalnych, które nie zawsze
pozostają neutralne dla środowiska. Proces recyklingu
jest więc idealnym rozwiązaniem i możliwością do stworzenia nowych produktów i gałęzi gospodarki.
Jeśli chcielibyśmy sami zbierać zakrętki to powinniśmy
otworzyć własną działalność gospodarczą lub podjąć
współpracę z odpowiednimi fundacjami. Jedną z takich
organizacji jest wspomniane już zakretki.info. Na ich stronie znajdziemy kontakt i informację, jak można przystąpić
do akcji zbierania nakrętek.

KOMU NAJLEPIEJ PRZEKAZAĆ
NAKRĘTKI?
Zebrany surowiec powinno się oddawać organizacjom,
które w statucie mają zapisaną działalność zbierania
nakrętek i zajmują się tym profesjonalnie. Osoby prywatne, które zbierają nakrętki nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji oraz rozliczania się w żaden sposób. Nie ma więc gwarancji na to, że surowiec z tworzyw
sztucznych faktycznie został przekazany we właściwe
ręce i przyczynił się do pomocy osobie potrzebującej.
Jeżeli postanawiamy oddać nakrętki powinniśmy sprawdzić wiarygodność osoby, której tak cenną i ważną rzecz
przekazujemy. 
Tomasz Araszkiewicz

Zgodnie z informacjami podawanymi na stronie internetowej zakretki.info, koordynatorem akcji w województwie podkarpackim jest Pani Małgorzata Nadziakiewicz
z firmy „ Piękny Ogród”. Dostarczać można zakrętki do:

Haczów 590, 36-213 Haczów
Zakrętki przyjmowane są:
pon.-pt. od 8:00 do 16:00

BIZNES I ETOS

Po zebraniu odpowiedniej ilości surowca, firmy recyklingowe zostają poinformowane o potrzebie odebrania nakrętek. Teraz już wszystko idzie z górki. Odbiór, transport
i wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto fundacji i cała
suma pieniężna zostaje przekazana na zakup odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego.

·

Krosno: ul. Zielona 3, 38-400 Krosno
Zakrętki przyjmowane są:
pon.-pt. od 9:00 do 17:00

Na terenie województwa podkarpackiego odbywają się również inne akcje związane ze zbiórką zakrętek.
Jedną z nich jest działanie pod hasłem „Zakrętki Nadziei”
zorganizowane przez Fundację Czas Nadziei i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Sanoku. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć inicjatywę z Sanoka i zostać ambasadorem, to warto wejść na stronę nakretkanadziei.pl i skontaktować się
z ambasadorami akcji.
W ramach działań organizowanych pod szyldem „Zakrętki Nadziei” możemy oddawać surowiec z tworzywa
sztucznego chociażby w takich miejscach, jak:
• I LO w Sanoku
• Zespół Szkół Myczków-Polańczyk
• Gimnazjum w Zarszynie
• Przedszkole w Lesku

Kolejną możliwością na pomoc osobom potrzebującym i chorym jest wsparcie akcji „ Nakrętka” Urzędu
Miejskiego w Zaklikowie przy udziale MZK Sp. z. o. o w
Stalowej Woli, Stowarzyszenia Dobro Powraca oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi.
Lista punktów zbierających plastikowe nakrętki:
• Zespół Szkół im. Szarych szeregów w Lipie ul. Szkolna 5
• Zespół Szkół w Zdziechowicach Drugich 212
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie
ul. Sandomierska 56
• Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Zaklikowie ul. Targowa 2
• Publiczne Przedszkole w Zaklikowie ul. Krzywa 65
• Sklep w Zaklikowie ul. Zachodnia 13
• Sklep w Zaklikowie Plac Sienkiewicza 23
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Problem śmieci
to problem mentalności ludzkiej

Wywiad z Juliuszem Sieczkowskim, prezesem Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów
spółka z o.o.
Dorota Zańko: - Od 1
lipca 2013 r. obowiązuje w Polsce nowy
system
segregacji
śmieci, wprowadzony m.in. po to, aby
ograniczyć
ilość
śmieci trafiających
na wysypiska oraz
zachęcić
Polaków
do ich sortownia.
Znowelizowane przepisy nie rozwiązały jednak tak do
końca problemu odpadów. Dlaczego?
Juliusz Sieczkowski: - Trzeba zacząć od tego, że temat
śmieci nie jest tematem nowym. Występował od tysiącleci
i jest stary jak ludzkość. „Produkcja” odpadów wiąże się
z każdą działalnością człowieka, czy to w sferze socjalno-bytowej, czy też przemysłowej, rolniczej, czy usługowej.
Jest to jeden z najpoważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. Tylko w naszym kraju wytwarza się ich ponad 140 mln ton rocznie, z czego ok. 10 mln
ton to odpady komunalne, reszta to przemysłowe. Średnio
Polak produkuje rocznie ok. 300 kg odpadów. Śmieci przybywa, dlatego też w szybkim tempie ewoluują koncepcje
gospodarki nimi, które to dodatkowo generuje szeroko
pojęta ochrona środowiska, jedne z pierwszych dyrektyw
Unii Europejskiej dotyczyły właśnie gospodarki odpadami.
Uważam, że sporym błędem było „wrzucenie” odpadów komunalnych, śmieci na wolny rynek. A jeśli wolny rynek, to
jak najtaniej, a jeśli jak najtaniej to najlepiej nie robić z tymi
odpadami nic - wyrzucić, zakopać. W 2011 r. postanowiono

to zmienić i ustanowiono, że wszystkie śmieci są w gestii
„właściciela” terenu, czyli gmin. Wdrożenie postanowień
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach poprawiło sytuację w skali kraju, aczkolwiek
nadal można spotkać śmieci w lasach i nad rzekami.
- Dlaczego? Dlaczego nadal niektórzy wyrzucają śmieci na dzikie wysypiska, czy wręcz tworzą je, a inni
śmieci podrzucają?
- Trudno jest znaleźć logiczne wytłumaczenie, dlaczego
tak się dzieje. Na pewno duże znaczenie mają tu przyzwyczajenia i chęć omijania przepisów, regulaminów, czynią to przede wszystkim podmioty gospodarcze. Ustawa
dotyczące opadów komunalnych z 2011 r., która weszła
w życie w 2013 r. narzuciła obowiązek objęcia system tzw.
nieruchomości zamieszkane, czyli mieszkańców, natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli
zakładów produkcyjnych mogą postępować z odpadami
na starych zasadach – indywidualnie, a wiadomo, że każdy będzie chciał jak najtaniej. Na szczęście w Rzeszowie
tego problemu nie mamy, ponieważ tym systemem objęte
są również nieruchomości niezamieszkałe.
Natomiast podrzucanie śmieci w jakimś stopniu wynika
z lenistwa, wygodniej jest komuś podejść do znajdującego się bliżej kosza ulicznego niż do pergoli śmietnikowej.
Bywały przypadki, że udawało się przyłapać na gorącym uczynku osoby na stanowiskach. Twierdziły, że nie
wiedziały, iż tak się nie robi. Nie bez znaczenia jest też
ukształtowana przez lata mentalność Polaków – śmieci wyrzucano, tam, gdzie chciano. Najlepiej widać to na
przykładzie kierowców samochodów, którzy mieli i nadal

- One byłyby rozwiązaniem, tylko ciężko jest przyłapać
daną osobę na gorącym uczynku. I trzeba byłoby stworzyć armię ludzi do egzekwowania przepisów. Wysokość
mandatu, jakim obecnie może ukarać straż miejska wynosi
max. 50 zł. Dla wielu osób nie jest to dotkliwa kara. Poza
tym w nieskończoność można unikać jej zapłacenia. Podrzucanie śmieci, wyrzucanie gdzie popadnie to nawyk, który trudno wykorzenić. Obserwuję się na osiedlach młodych
ludzi palących papierosy na balkonie, pety odruchowo
„pstrykają” przed siebie.
W obowiązującej od dwóch lat ustawie śmieciowej jest
mowa o selektywnej zbiórce odpadów (w większości
gmin obowiązuje podział na odpady mokre i suche), ale
obowiązek segregowania śmieci nie jest egzekwowany.
Stąd wygrywa wygodnictwo i lenistwo. W domu w szafce pod zlewem od lat mieliśmy jeden kubeł na odpady.
I nawyk wrzucania do niego tego wszystkiego, co się
zmieści pozostał, mimo, że np. nie wolno do odpadów
komunalnych wrzucać odpadów zielonych – trawy, gałęzi, liści. Elektrośmieci też powinny być zbierane osobno.
Wszyscy intuicyjnie czują, że pewne grupy odpadów powinny być selektywnie zbierane, ale tłumaczą: „No, co
ja mam zrobić z jedną żarówką, czy baterią, czy małą
kupką trawy?” W pewnym sensie brakuje nam rozwiązań technicznych. W wielu blokach, także rzeszowskich
są jeszcze zsypy na śmieci. W takiej sytuacji trudno
o selektywną zbiórkę. Do pojemników w pergolach niektórzy ludzie z niedbalstwa wrzucają wszystko. Z kolei
nas obowiązują przepisy, że jeśli w pojemnikach jest
np. trawa, to nie możemy tych śmieci odebrać. Ponadto
na wielu osiedlach pergole są zbyt małe w stosunku do
liczby mieszkańców, stąd te odpady nie mieszczą się.
Ma to związek z cenami nieruchomości - developerzy
wolą często wybudować większy parking niż pergolę. Na
szczęście dużo się w tej kwestii zmienia.
- Pod wpływem edukacji?
- Tak. Niewątpliwie wzrosła świadomość społeczeństwa. Duże
zasługi dla naszego miasta na tej płaszczyźnie ma rzeszowskie Stowarzyszenie EKOSKOP, z którym współpracujemy od
lat, i które podejmuje szereg ciekawych inicjatyw służących
podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wyrabianiu nawyków od najmłodszych lat. Dzieci z kolei mają
wpływ na dorosłych, potrafią zwrócić im uwagę. Ponadto
w różnych przedsięwzięciach EKOSKOPU, czy to w piknikach
czy innych wydarzeniach uczestniczą wraz z najmłodszymi
ich rodzice, którzy niejako przy okazji uczą się proekologicznych postaw. Duży wpływ na zmianę zachowań mają przykłady przywiezione zza granicy, np. z Anglii, gdzie obowiązuje
ogromna dyscyplina w tym zakresie. Jeśli ktoś na Wyspach
nie posegreguje swoich śmieci w sposób właściwy, wówczas
nie są one odbierane, a właściciel nieruchomości jest zapraszany na przeszkolenie do urzędu miasta i tak do skutku.
- W 2013 r. wszyscy przeżyli szok, wszyscy mówili
o „rewolucji odpadowej”. Kiedy czeka nas kolejna?
- Ta „rewolucja” była wymuszona naszym zapóźnieniem.
Wstępując do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się dosto-
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Edukacja najmłodszego pokolenia w zakresie segregacji
śmieci prowadzona przez Stowarzyszenie EKOSKOP

Brzeg Wisłoka

Mirosław Ruszała (2)

- Czy dotkliwe kary są w stanie wyeliminować podrzucanie śmieci?

sować do obowiązujących standardów. Problemem było to,
że nałożono opłatę za śmieci na grupę, która do tej pory
jej nie płaciła. Jeżeli zatrzymamy się na tym etapie, na którym jesteśmy obecnie, za kilka lat znowu będzie czekać
nas rewolucja śmieciowa i znowu wszyscy będą oburzeni,
że wrastają opłaty, że trzeba zmienić cały system, bo wymogi niestety są coraz większe. Zmiany będą musiały być
wszechstronne, bo nie tylko na szczeblu gminnym, ale też
zmiany uregulowań prawnych - ma to związek z poziomem
recyklingu, który musimy osiągnąć, w 2020 r. poziom ten ma
wynosić 50 procent. Obecnie osiągamy ok. 15 procent.
- A jak problem selektywnej zbiórki odpadów rozwiązano w innych krajach Europy?
Weteranami segregowania odpadów są Szwedzi i Niemcy.
Tam dzieci od najmłodszych lat są uczone, jak sortować
i dlaczego warto to robić. W niektórych regionach Szwecji
odpady dzieli się nawet na 8 frakcji. W Niemczech niemal
100 procent gospodarstw regularnie segreguje odpady,
a wskaźnik powtórnego ich wykorzystania wynosi ponad
60 procent. Dla porównania w Polsce ok. 70 procent śmieci
składuje się na wysypiskach. Także w Belgii segregowanie
odpadów traktowane jest jako jeden z obowiązków domowych. W większości krajów, podobnie jak w Polsce, o organizacji i działaniu systemu decydują gminy. 

Odbiór posegregowanego szkła przez MPGK

Wit Hadło

mają spory udział w zaśmiecaniu miast – bo papierki,
butelki, gumy, pety często wyrzucają po prostu za okno
auta gdzie popadnie, nierzadko, kiedy stoją na czerwonych światłach. Ponadto my, Polacy nie szanujemy dobra
ogólnego. Jeszcze u siebie w domu, w mieszkaniu potrafimy zadbać o porządek, ale już na klatce schodowej
w bloku, niekoniecznie. Jeden odpad przyciąga następny.
Czystość miast zależy od ilości brudzących.

Małgorzata Draganik

Las, czyli śmietnik
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Las jako śmietnik służył przez dziesięciolecia. Przez stulecia raczej nie, bo nie było
czego doń wyrzucać. Odpady, jeśli były, miały charakter organiczny, ale też się ich
raczej nie wyrzucało. Obierki stanowiły dodatek do karmy dla inwentarza, a te których
„żywizna” nie chciała zeżreć, wyrzucano na stertę nawozu, gdzie gniły razem z nim.
Tak było na wsiach. W miastach odpady były organiczne i nawet wyrzucane przez
okno szybko się rozkładały. Lasy były więc czyste. Śmietnikiem zaczęły się stawać,
gdy zdobycze cywilizacji dotarły na wieś. Drewniane kubki i talerze zaczęły być z czasem wypierane przez gliniane, potem aluminiowe, stalowe, a jeszcze później przez
fajansowe i porcelanowe.
Tych, które zardzewiały i tych, w których dziur nie dało
się już załatać, trzeba się było jakoś pozbyć. Ten sam los
czekał skorupy potłuczonych naczyń. Niektóre trafiały do
lamusa z wątpliwą nadzieją, że „kiedyś mogą się przydać”,
pozostałe wywożono jak najdalej od domu, tam „gdzie oczy
nie widzą”. Ścianą dla widzących oczu był las.

sobie zupełnie. Mieszkaniec wsi, podobnie jak miastowy,
też nie chciał mieć śmieci pod nosem, a że jego wiejska
i gminna administracja były wobec problemu bezradne,
więc brał problem we własne ręce i wywoził śmieci do
lasu. A jeśli w pobliżu nie było lasu, to w krzaki, wysoką
trawę, do rowu.

Gdy las był pański, gajowy pilnował, by nie stał się śmietniskiem, więc stawał się nim pierwszy lepszy zagajnik,
kępa drzew, krzaki i chaszcze. Ulubionym śmietnikiem
stawały się krzaki nad rowami odwadniającymi przy torach kolejowych. Jeszcze dwa lata temu widziałem, jak
prowadzący „biznes spożywczy” sąsiad wyrzucał tam
sterty tekturowych i plastikowych opakowań. Takich „biznesmenów” były i są tysiące, bo ciężko zarobione pieniądze ciężko im wydać na śmieciarkę – „wokół mojego
domu ma być czysto, a co za płotem, to mnie nie obchodzi”. Tego typu mentalność nadal tkwi w naszych głowach. „Kultura” wyrzucania śmieci byle gdzie, byle dalej
od domu, najlepiej do lasu, zagajnika, w kępę krzaków,
rozwinęła się dynamicznie w czasach realnego socjalizmu. System szczęśliwości jakoś sobie jeszcze radził
z wywózką śmieci z miast, z wywózką ze wsi nie radził

Polska jako śmietnik i las jako śmietniki, stały się natarczywie widoczne z chwilą gdy pojawiły się wyroby z plastiku. Śmieci organiczne, mimo że były sukcesywnie wyrzucane do lasów, krzaków i rowów, stosunkowo szybko
się rozkładały i chociaż były zawsze widoczne, to śmietnisko nie rosło. Z plastikiem i innymi tworzywami sztucznymi już tak nie było i ich sterty obrzydzały ludziom las
i jego uroki. Do tego wszystkie dochodziła jeszcze i nadal
dochodzi, ludzka bezmyślność i brak poszanowania dla
środowiska. Grzybiarz musi butelki, puszki i plastikowe
zazwyczaj opakowania po napojach pozostawić w lesie,
tam gdzie siedział i „spożywał”.
- Znam leśniczych, którzy w ramach sobotnio-niedzielnego wypoczynku idą z workiem w las i zbierają śmieci
po turystach i grzybiarzach - mówi Edward Marszałek,
rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Zajęcia edukacyjne

w Krośnie. - Dla tych ludzi śmieci w lesie to tak, jakby je
mieli na wycieraczce przed domem. Nie trawią czegoś
takiego. Mentalnie wielu naszych rodaków żyje ciągle
w poprzedniej epoce. Co prawda z kulturą i poszanowaniem czystości lasu jest u turystów i grzybiarzy lepiej, ale
do ideału ciągle nam daleko.
Zazwyczaj śmieci nie ma tam, gdzie nie ma ludzi. Klasyczny przykład – przejścia graniczne. - Z chwilą, gdy
otworzyły się dla nas europejskie granice, w okolicach
przejść granicznych, w naszym przypadku ze Słowacją,
problem śmieci zniknął - mówi Edward Marszałek. - Ludzie tam oczywiście są, ale przejazdem, nikt się nie zatrzymuje, to i śmieci nie ma.
Nieustający problem śmieciowy, jak twierdzi mój rozmówca, jest ciągle tam, gdzie ludzie zjawiają się gromadnie.
To obrzeża Jeziora Solińskiego, skraje dróg, miejsca parkingowe, także, o zgrozo, masowo odwiedzane rezerwaty przyrody i szlaki turystyczne. Wszędzie tam śmieci są
ciągle widoczne.
- Aczkolwiek są bieszczadzkie gminy, gdzie nie ma dzikich wysypisk, bo tamtejsze władze bardzo dbają o czystość środowiska, świadome że im czyściej, tym chętniej
ludzie będą ich odwiedzać. A dla bieszczadzkich gmin

Dzikie wysypisko

Mirosław Ruszała (3)

Magdalena Kowalska
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Sprzątanie lasu

Akcja zbierania śmieci przeprowadzona przez harcerzy,
której organizatorem było Stowarzyszenie EKOSKOP
turystyka, to źródło utrzymania dla wielu mieszkańców
– kontynuuje rzecznik RDLP w Krośnie.
Śmieci w lasach zbierają leśnicy, ale większość prac z tym
związanych administracja leśna zleca zakładom usług leśnych i oczywiście, za to im płaci. Płaci pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży drewna. Im więcej śmieci, tym więcej drewna trzeba sprzedać. Gdyby śmieci nie było, te
pieniądze można by było wydać z większym pożytkiem,
na przykład na infrastrukturę leśną dla turystów. O tym
trzeba pamiętać.
Sześć lat temu, w roku 2009, z lasów podległych krośnieńskiej dyrekcji, wywieziono 1082 metry sześcienne
śmieci i od tego roku masa wywożonych śmieci systematycznie rosła, osiągając w roku 2013 rekordowe
1733 metry sześcienne. W roku 2014 zaświeciło się, jak
mówi Edward Marszałek, „światełko w tunelu”, ponieważ był to pierwszy od dłuższego czasu rok, w którym
liczona w metrach sześciennych masa śmieci zmalała.
Nieznacznie co prawda, bo o 54 metry sześcienne, ale
jednak. Dane z połowy bieżącego roku pozwalają żywić
nadzieję, że tendencja spadkowa będzie się utrzymywała. Oby. Co spowodowało spadek? Na razie nie wiadomo, ale przyczyny mogą być dwie – mniejsza liczba
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turystów oraz wprowadzenie w życie w połowie 2013
roku znowelizowanej ustawy śmieciowej.
Nieco tylko inaczej kształtuje się sytuacja w lasach państwowych całego kraju. W roku 2009 masa wywiezionych
z lasów śmieci była o 9 tysięcy metrów sześciennych
mniejsza niż rok wcześniej, ale w roku następnym wzrosła gwałtownie, bo aż o 35 tysięcy metrów sześciennych
i zanosiło się na kataklizm, ponieważ w roku następnym
wzrost znów wyniósł ponad 30 tysięcy metrów sześciennych, osiągając pułap 145 tysięcy 690 m sześc. Okazało
się jednak, że to był szczyt zaśmiecania polskich lasów
przez rodaków. Spadek liczby zbieranych i wywożonych
z lasów śmieci nastąpił w kraju o rok wcześniej niż na
naszym Podkarpaciu. W roku 2012 zmalała ona o niemal
8 tys. m sześc., a w roku następnym o niemal 12 tys. m
sześc. i spadek ma charakter trwały. Na jakim poziomie
się zatrzyma? Nie wiadomo.
Wszystko jednak wskazuje na to, że ten poziom może
być zaskakująco niski. Andrzej Kulig, dyrektor departamentu ochrony środowiska w urzędzie marszałkowskim
w Rzeszowie mówi, że w gospodarce odpadami w Polsce doszło do przełomu. W 2012 r. dokonana została
zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, zaś
w miejsce starej uchwalono nową ustawę o gospodarce
odpadami. Weszła on w życie w lipcu 2013 r. i dyrektor Kulig nie waha się nazywać zmian, jakie w związku
z tym nastąpiły - rewolucyjnymi.

- Widok samochodu jadącego bezpośrednio z odpadami
na składowisko – mówi Andrzej Kulig - to już rzadkość.
Gminy miały w ciągu półtora roku, czyli od stycznia 2012
do lipca 2013, wdrożyć nowy system gospodarki odpadami. W tej chwili na terenie województwa jest 17 zakładów

Województwo podkarpackie podzielone jest na sześć
regionów po kątem gospodarki odpadami komunalnymi.
Najbliżej Szwedów jest region południowo-zachodni, czyli Krosno, Jasło, Sanok „z przydatkami”. W tym regionie
procent śmieci zebranych i odebranych w stosunku do
wytworzonych, to aż 94%. W regionie turystycznym, obejmującym powiat bieszczadzki i leski oraz w części sanocki i przemyski ten procent wynosi tylko 77. W tamtym
regionie wytworzono 20 tys. ton śmieci, zebrano trochę
ponad 15 tys. ton. Gorzej o jeden punkt procentowy jest
w regionie obejmującym region północno-wschodni.
Andrzej Kulig podkreśla, że duża ilość odpadów, to „selektywnie zebrane”, czyli przeznaczone do recyklingu: papier,
szkło, plastik. Natomiast wszystkie, których nie da się powtórnie wykorzystać, są przetwarzane tlenowo, a te które dają się
spalić, są przekazywane jako paliwo do cementowni.
Na pytanie, dlaczego ciągle tak dużo śmieci ląduje w lasach, dyrektor Kulig odpowiada, że to przede wszystkim
ciągle niska świadomość kwestii związanych z ochroną
środowiska u tych, którzy lasy odwiedzają.
- Znacznie większym problemem niż wyrzucanie śmieci
do lasów, jest ich spalanie w domach, przede wszystkim
na wsiach – twierdzi Andrzej Kulig. – To z jednej strony
sprawa ubóstwa znaczącej jeszcze liczby mieszkańców
wsi, z drugiej brak poszanowania dla ochrony środowiska
i własnego zdrowia. Ludzi ciągle nie zdają sobie sprawy,
że zatrute powietrze w takiej lub innej postaci zawsze do
nich wróci albo przywędruje od zachowującego się tak
samo nieodpowiedzialnie sąsiada. 
Marek Ungeheuer

Śmieci wywiezione z lasów Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
rok

objętość w m3

2009

1082

2010

1472

2011

1396

2012

1588

2013

1733

2014

1679

Śmieci wywiezione z terenów
Lasów Państwowych w Polsce

Kontenery na segregowane odpady ustawione są
w większości miejscowościach

rok

Małgorzata Draganik
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Gdy podaje się mu przykład, że Szwedzi wykorzystują
powtórnie i poddają recyklingowi 97% śmieci, a tylko 3%
wywożą na składowiska, natomiast w Polsce proporcje
są odwrotne, dyrektor Kulig twierdzi, że to dane, które
obecnie należy odesłać do lamusa. I argumentuje liczbami, które skrzętnie jego departament zbiera i oczywiście weryfikuje. W 2014 roku otóż, a więc w pierwszym
pełnym roku obowiązywania wymienionych wyżej ustaw,
które swoimi zapisami zobowiązały do gospodarowania
odpadami samorządy miast i gmin, w województwie podkarpackim wytworzono 525 tys. ton odpadów komunalnych (śmieci), natomiast zebrano i odebrano 449 tys. ton.
To 85,5%. Zasadne jest oczywiście pytanie, jaki procent
z tych odebranych i zebranych odpadów jest wykorzystywanych powtórnie lub poddanych recyklingowi. Dyrektor
Kulig twierdzi, że co prawda do Szwedów nam brakuje,
ale nie jest to już taki dystans, jak jeszcze przed trzema
laty, można nawet powiedzieć, że systematycznie się do
nich zbliżamy, aczkolwiek Szwedzi mnóstwo śmieci spalają, a to nie jest recykling.

przetwarzania odpadów komunalnych (zmieszanych),
a oprócz tego funkcjonuje już wiele zakładów przetwarzających odpady segregowane (szkło, papier, plastik)
i przemysłowe. Różnica między masą śmieci wytworzonych, a zebranych i odebranych to efekt między innymi
tego, że część odpadów komunalnych jest wykorzystywana w domach, a na wsi nikt nie wyrzuca do kubłów odpadów biodegradowalnych.

objętość w m3

2007

66 207

2008

89 419

2009

80 199

2010

115 214

2011

145 690

2012

137 838

2013

126 099
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Włosi coraz bardziej
świadomi ekologicznie
Moda na bycie „eko” jest coraz bardziej popularna. Wydaje się, że edukacja ekologiczna, kształtująca pożądane wzorce zachowań, uwrażliwiająca na problemy
środowiskowe, dobrze spełnia swoją rolę. Przekonanie o tym, że codzienne wybory i zachowania jednostki mogą przyczynić się do ochrony środowiska i zapobiec
jego dewastacji, bądź przeciwnie – przyśpieszyć jego powolne umieranie – coraz
mocniej rysuje się w świadomości naszych włoskich przyjaciół.
W Italii, normy dotyczące ochrony środowiska zostały zawarte w Kodeksie Środowiskowym (Codice del ambiente,
D.Lgs 152/2006), który powszechnie jest uważany za przykład udanej kodyfikacji prawa dotyczącego jego ochrony. Kodeks, stanowi swoisty fundament, dla stanowienia przepisów
szczegółowych w tej materii. Ustawodawca włoski przyznał
gminom, prowincjom i regionom, zgodnie z zasadą subsydialności, kompetencje w zakresie regulacji kwestii związanych
ze środowiskiem. Skuteczna polityka środowiskowa wymaga
jednak nie tylko dobrych regulacji prawych i narzędzi do jego
efektywnego egzekwowania, ale przede wszystkim współdziałania i zaangażowana ze strony całego społeczeństwa,
jak i pojedynczego obywatela.
Różne wyniki badań pokazują, że mieszkańcy Półwyspu
Apenińskiego są coraz bardziej wrażliwi na tematy związane z ochroną środowiska. Niewątpliwie przyczynił się do tego
kryzys gospodarczy, który dość mocno uderzył we włoskie rodziny, zmuszając je tym samym do większych oszczędności.
Ponad połowa Włochów czuje się odpowiedzialna za środowisko, w którym żyje.
Świadomość obowiązku segregowania elektrośmieci ma 9
na 10 Włochów. Jednak już tylko niewielki procent zna odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie i poziom zanieczyszczenia wytwarzany przez urządzenia elektryczne wyłączone z eksploatacji. 55% deklaruje, że zawsze segreguje
papier, szkło i plastik. Ponad połowa zwraca uwagę na to co
wlewa do ścieków. Niewiele mniej stara się ograniczyć zużycie wody. Włosi często robią zakupy u lokalnych dostawców,

skracając tym samym łańcuch dostaw i wybierając produkty,
co do których jakości i pochodzenia mogą być pewni. 80%
sprzeciwia się marnowaniu żywności i jest zdania, że każdy
mieszkaniec powinien brać za to odpowiedzialność. To deklaracje, a co mówi praktyka? Przykładowe badania pokazują,
że we włoskich śmietnikach ląduje 17% zakupionych produktów owocowo-warzywnych, 15% ryb, 28% makaronu, 29%
jaj, 30% mięsa i 32% nabiału. W przeliczeniu na jedną włoską
rodzinę oznacza to rocznie stratę w wysokości 1693 euro.
Inną kwestią jest przywiązanie Włochów do samochodów.
21% uważa że należy ograniczyć korzystanie z samochodów
i motorów, ponad 50% deklaruje, że to robi, ale potem 62%
stwierdza, że samochód jest środkiem transportu, z którego
korzysta na co dzień.
Wśród rozwiązań przyczyniających się do lepszej ochrony
środowiska, Włosi na pierwszym miejscu widzą eko-edukację, większą kontrolę nad ściekami przemysłowymi oraz
stawianie na odnawialne źródła energii. Dużą wagę przywiązują do zachowań indywidualnych. Wiedzą bowiem, że
od dobrej woli pojedynczego mieszkańca i przy odrobinie
wysiłku można w znacznej mierze ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. 
Małgorzata Kwiatkowska
Literatura: B. Rakoczy, K. Szuma, Włoski kodeks środowiskowy,
Wydawnictwo C.H. Beck, 2013; Badania Adiconsum ed Ecodom,
sondaggio Swg per Last Minute Market, www.lifegate.it
www.repubblica.it
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Znajduje się ona w pierwszej dziesiątce krajów pod względem bogactwa zasobów ropy naftowej i gazu, ostatnio
okazało się także, że posiada bardzo bogate złoża węgla
kamiennego. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek zdecyduje
się na eksploatację tego surowca, który dla naszego kraju
jest podstawowym paliwem energetycznym. Na razie i zapewne przez dziesięciolecia, a może nawet stulecia, nie
będzie musiała tego robić, ponieważ zdecydowaną ilość
energii elektrycznej uzyskuje dzięki świetnie rozwiniętej
hydroenergetyce. Dane statystyczne dotyczące tej kwestii są zróżnicowane. Jedni mówią, że hydroenergetyka
dostarcza Norwegii 99% energii elektrycznej, inne, że
96%, a jeszcze inne, że 92%. W każdym razie nie jest to
sto procent i w związku z tym zasadne wydaje się otrzymanie odpowiedzi na pytanie, jakie paliwo dostarcza brakujące do setki procenty.
Zaskoczenie może być otóż duże, ponieważ tym paliwem
są… śmieci.
Zbiórka śmieci, czyli ta kwestia, w której my stawiamy dopiero od lipca 2013 roku pierwsze kroki (więcej w artykule
„Las jako naturalny śmietnik”), w Norwegii jest perfekcyjnie zorganizowana. Równie perfekcyjnie zorganizowany
jest odbiór śmieci, ich segregacja, recykling i powtórne
wykorzystanie. Kolorowe pojemniki, punkty, w których
można oddawać elektrośmieci, oleje, żarówki, baterie,
szkło i inne szkodliwe dla środowiska odpady, to sprawnie
funkcjonujący mechanizm.
Jakiś czas temu tradycyjne usługi związane z wywozem
śmieci przejęły od służb publicznych firmy prywatne.
W Norwegii działa organizacja o nazwie Avfall Norge, które skupia prywatne firmy recyklingowe. Jej szef, Haakon

Elektrownia w okolicy Bergen

Recykling szkła w Onsøy

Travel InkGetty/ImagesGallo Images

Są kraje, które nie umieją poradzić sobie ze śmieciami, są też takie, dla których
jest to biznes. Do tych pierwszych należała niedawno Polska, do tych drugich od
lat należy Norwegia. Okazuje się, że kraje, które postawiły na ekologię, nie dość,
że mają czyste wody i powietrze, to nigdzie tam nie uświadczy śmieci, ponieważ są
one towarem poszukiwanym. Jednym z krajów, który poszukuje śmieci, bo ma ich
ciągle za mało, jest Norwegia.

L.B. Jacobsen/Norwegian Environment Agency
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Po norwesku śmieci przyjmę

Cóż napędza ten perfekcyjnie zorganizowany norweski
mechanizm śmieciowy? Biznes oczywiście, czyli zysk.
Firmy zajmujący się wywozem, segregacją i powtórnym
przetwarzaniem śmieci posiadają także ich spalarnie.
Energia uzyskana ze spalania śmieci nie idzie do komina,
lecz jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Opłaty za energię i elektryczną, i cieplną to
czysty zysk tych firm.
W Oslo, stolicy Norwegii, z całej ilości zebranych rocznie śmieci, 300 tysięcy ton nadaje się do spalenia, ale
wszystkie znajdujące się w mieście spalarnie, są w stanie
„łyknąć” o 100 tysięcy ton więcej. Deficyt zaspokaja się…
importem. To też opłacalny biznes, bo to nie Norwegowie płacą za importowane śmieci, lecz ci, którzy chcą się
ich pozbyć. Za sutą zapewne opłatą (dokładnej kwoty nie
podano), tylko w 2013 roku, dwa brytyjskie miasta, Leeds i Bristol, wysłały do Norwegii 45 tysięcy ton odpadów.
Norweskie firmy, które tym się zajęły zarobiły więc dwa
razy. Pierwszy raz inkasując gotówkę od samorządów
brytyjskich miast za to, że uwalniają je od kłopotliwego
problemu, drugi raz – inkasując opłatę za prąd i energię
cieplną uzyskaną ze spalonych brytyjskich śmieci. Energia elektryczna i ciepło uzyskiwane ze spalania śmieci

Rozwój biznesu śmieciowego w Norwegii stworzył problem
polegający nie na tym, co ze śmieciami zrobić, tylko skąd je
wziąć. Tym bardziej, że konkurencja po drugiej stronie granicy, czyli w Szwecji, ma ten sam problem. I szwedzcy przedsiębiorcy z branży śmieciowej wymusili na swoim rządzie,
by zniósł podatek za spalanie śmieci. Gdy do tego doszło,
szwedzkie firmy dysponowały zwiększonymi o brak opodatkowania pieniędzmi i… zapukały do norweskich firm z tej
branży. Zaoferowały im za śmieci wyższe ceny niż te, które otrzymywali w Norwegii. Efekt? Norweskie firmy zaczęły sprzedawać śmieci Szwedom i równocześnie domagać
się także od swojego rządu zniesienia podatku za spalanie
śmieci. Dla nas jeszcze dwa lata temu tego typu problemy
wydawałyby się z pogranicza absurdu. Jak można narzekać
na brak śmieci i zmuszać rząd do działań, które zwiększyłyby ich ilość!? Niewiarygodne! A jednak prawdziwe.
W 2013 roku weszliśmy jednak na „norweską ścieżkę”
i jest to kolejny, niezwykle cenny efekt naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Bo wejście na tę „ścieżkę”
wymusiła na nas europejska wspólnota. Ekologia, a więc
śmieci i ochrona środowiska, to przysłowiowe „oczko
w głowie” wspólnotowej administracji. W krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej funkcjonuje 420 spalarni
śmieci, dzięki czemu ponad 20 milionów ludzi ma w domach ciepło. Ale to ciągle za mało działa, bo z ogólnej
liczby wytworzonych przez mieszkańców całej Europy
śmieci, aż 150 milionów ton ląduje na składowiskach, po
polsku - wysypiskach. Skandynawski procent recyklingu,
ponownego przetwarzania i spalania śmieci, jest więc ciągle poza zasięgiem wielu krajów. Poza Skandynawami,
w czołówce krajów, które wykorzystują śmieci jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła, są jeszcze
Niemcy, Francja, Belgia i Holandia.
Czas pokaże, jak szybko nowa „ustawa śmieciowa”, która weszła w życie w naszym kraju w połowie lipca 2013,
przybliży nas do europejskich liderów w tej branży. 

Spalarnia śmieci. Mniej więcej połowa Oslo i większość jej szkół są ogrzewane dzięki spalarniom śmieci

Patryk Musiał
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zaspokajają roczne zapotrzebowanie 56 tysięcy gospodarstw domowych w Oslo. Podobnie jest w innych norweskich miastach.

Brian Cliff Olguin/NYT

Jentoft, twierdzi, że z chwilą, gdy za śmieci zabrały się
firmy prywatne, cała branża nabrała zdecydowanie profesjonalnego charakteru. Obecnie Avfall Norge zrzesza
80 firm zajmujących się wywozem śmieci i ich ponownym wykorzystaniem, ale wciąż powstają nowe. Według
federacji norweskich przedsiębiorców, branża zajmująca
się recyklingiem, utylizacją, składowaniem i ponownym
wykorzystaniem odpadów, jest w ostatnich latach najszybciej rozwijającą się gałęzią norweskiej gospodarki.
Wspomniane 80 firm osiąga obroty sięgające 10 miliardów koron (1 korona norweska = 0,46 zł) i zatrudnia 8 tysięcy pracowników. Działający jak w zegarku mechanizm
sprawia, że aż 95% norweskich śmieci zostaje powtórnie
wykorzystanych lub przetworzonych, a na składowiska
trafia jedynie 5%. W naszym kraju do niedawna, czyli do
lipca 2013 r., proporcje były odwrotne – 95 procent naszych śmieci lądowało na wysypiskach, a jedynie 5 było
powtórnie wykorzystywanych.
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„Bajkowa” spalarnia w Wiedniu
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Czy spalarnie śmieci mogą być przyjazne środowisku? Odpowiedź na to pytanie
można znaleźć w Wiedniu, mieście, które, jak każdą dużą aglomerację, dotykał
i dotyka problem rosnącej ilości odpadów komunalnych, a o którym mówi się, że
„jest inne od innych”. Elektrociepłownia Spittelau, bo o nią chodzi jest niedoścignionym wzorem dla innych - najnowocześniejsza zastosowana tu technologia
sprawia, że jest najczystszym zakładem termicznej obróbki odpadów komunalnych, spełniającym wysokie standardy ochrony środowiska i już samym swoim
wyglądem wskazującym na swoje ekologiczne założenia.
Obecna, nowoczesna spalarnia Spittelau powstała na
miejscu starej, którą strawił pożar. W ekologiczne ciepło
zaopatruje w pierwszej kolejności szpital AKH w Wiedniu. Z tego też powodu została wybudowana, a następnie
odbudowana. Ogień wybuchł podczas przeglądu technicznego w 1987 roku. Mimo, że społeczeństwo Wiednia
protestowało przeciwko odbudowie tej spalarni, inwestycja
została zrealizowana (w latach 1969-1971). Przemówiły za
nią: krótka droga wywozu odpadów komunalnych i istnienie kompletnej infrastruktury ciepłowniczej. Co ciekawe,
projekt spalarni Spittelau wykonał za darmo austriacki
wszechstronny artysta Friedensreich Hundertwasser, znany aktywista ochrony środowiska, zwolennik praw natury.
Na pomysł zaproszenia go do prac nad odbudową Spittelau wpadł burmistrz Helmut Zilk, który miał świadomość
tego, iż Hundertwasser należy do ruchu Zielonych i jest
przeciwnikiem spalarni.
Dziś Spittelau jest doskonałym przykładem udanej symbiozy nauki i techniki, współistnienia miasta i jego infrastruktury przemysłowej. Jest też symbolem Wiednia i dziełem na
skalę światową. Spośród innych budynków wyróżnia ją ele-

wacja - w regularną geometryczną kratę, przeplecioną naturalnymi nieregularnymi formami, ale też i komin - z wielką
złotą kulą. „Zielony” dach i obsadzone drzewami zadaszenie
przed głównym budynkiem uosabiają powrót do natury.

TECHNOLOGIA ZA „BAJKOWĄ” FASADĄ
Dziennie ok. 200 śmieciarek przywozi tu ponad 1 tys. ton
odpadów domowych. Opróżniają je do bunkra mającego
pojemność 7 tys. m3. Z tego bunkra odpady przez całą
dobę są pobierane hydraulicznymi podajnikami do dwóch
pieców – dwóch rusztów schodkowych, dwóch linii spalania. Powstały przy ich spalaniu popiół spada do pojemników z wodą (znajdujących się na końcu ruchomego rusztu)
– w nim też wytrącana jest szlaka, czyli masa szklistego
spieczonego popiołu. Z kolei gazy przechodzą do wymiennika ciepła, w którym z pary uzyskuje się energię cieplną
i elektryczną. Następnie są one oczyszczane przez elektrofiltry, w których odzyskiwane są części stałe, czyli pył.
Następnie oczyszczony z pyłu gaz trafia do dwóch wież
myjących – w pierwszej wytrącane są metale ciężkie oraz

W końcowym etapie gaz (pozostałości po spalinach) trafia
do komory odazotowania, w której z tlenków azotu otrzymywany jest azot i woda. Następnie przez 126 metrowy
komin opuszcza spalarnię…
W ciągu roku Spittelau produkuje 40 tys. megawatogodzin (Mgh) energii elektrycznej i 470 tys. megawatogodzin
(Mgh) energii cieplnej, która oprócz szpitala AKH wystarcza na ogrzanie 60 tys. mieszkań w Wiedniu.
Cały proces spalania jest monitorowany i komputerowo
sterowany. W kilku punktach w mieście umieszczone są
tablice, z których zainteresowani mogą odczytać aktualną
wielkość emisji spalin. Najbardziej znana tablica kontrolna
umieszczona jest przy Lichtenwerder–Platz.
Emisja szkodliwych substancji pozostaje na niskim poziomie, dzięki temu iż w trakcie spalania uzyskuje się tu możliwe najwyższą temperaturę - wykorzystywane są do tego
celu wszystkie osiągnięcia techniczne.
Po spaleniu, z olbrzymiej masy odpadów, pozostaje
zaledwie 10 procent części stałych, które to stanowią
popiół, pył filtrowy i szlaka. Szlaka trafia do zbiorników,
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Woda z pierwszej wieży „myjącej” gaz z metali ciężkich
jest oczyszczana w procesie sedymentacji (opadaniu części stałych, dzięki działaniu sił grawitacji), a woda z drugiej
wieży - po wielokrotnym użyciu służy do mycia urządzenia
recyklingowego, gdzie wytrącany jest gips potrzebny w basenie, w którym wytrącana jest szlaka.

w których następuje jej schładzanie. Następnie elektromagnes wychwytuje znajdujące się w niej resztki metali – są one powtórnie wykorzystywane. Szlaka i popiół,
ponieważ nie reagują ze sobą chemicznie i nie stanowią
zagrożenia dla wód gruntowych i powietrza, przy pomocy cementu i wody łączone są w bloki betonowe, które
służące do wzmacniania obwałowań miejskiego składowiska opadów „Rautenweg”. Pył zaś jest składowany
w nieczynnych kopalniach w Niemczech.

NAŚLADOWANA PRZEZ INNYCH
Jak to się stało, że artysta Friedensreich Hundertwasser,
jeden z przeciwników odbudowy spalarni w Spittelau,
stał się jej zwolennikiem? Do zmiany myślenia przekonało go poznanie technologii działania tej elektrociepłowni. Promując odbudowe Spittelau mawiał, że tylko
ten, kto nie produkuje odpadów, ma prawo protestować.
Dziś spalarnia Spittelau znana jest na całym świecie.
I doczekała się swojej „siostry”. Ta powstała w Osace.
Została uruchomiona w 2001 r., w kilka lat po tym jak
burmistrz Osaki zwiedził spalarnię Spittelau, co miało
miejsce w 1995 roku…
Spittelau posiada nie tylko certyfikaty bezpieczeństwa
OHSAS 18001:1999, jakości ISO 9001:2000 i ekologii ISO
14001:2004, EMAS II, ale też pełne zaufanie społeczne.
I dziś to próby ewentualnego jej zamknięcia mogłyby wywołać protesty. 
Dorota Zańko
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chlorowodór i fluorowodór, a w drugiej - dwutlenek siarki.
Dalej gaz trafia do filtrów, które zatrzymują pozostały pył.

Rezerwat „Broduszurki”
Obrzeża wsi Bachórzec w gminie Dubiecko. To tutaj znajduje się rezerwat torfowiskowy „Broduszurki”, stanowiący unikalny i jeden z najcenniejszych przyrodniczo zakątków województwa podkarpackiego oraz bardzo rzadko spotykany element w krajobrazie Pogórzy Karpat. Powstał w celu ochrony torfowiska
wysokiego i przejściowego. Chroni rzadkie zbiorowiska boru bagiennego oraz
mszarów wysokotorfowiskowych. Ulokowany jest w miejscu, gdzie „jeszcze”
kilka tysięcy lat temu płynął San.
Florę tego rezerwatu, zdeterminowaną specyficznymi
warunkami siedliskowymi, wyróżniają takie gatunki, jak:
bagno zwyczajne, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata, rosiczka
okrągłolistna, pływacz zwyczajny, skrzyp olbrzymi i nerecznica grzebieniasta. Roślin naczyniowych jest tu w sumie
ok. 250 gatunków, a mszaków ponad 20 gatunków. Wiele
z nich objętych jest ochroną gatunkową.
Rezerwat „Broduszurki” jest doskonałą ostoją dla wielu
gatunków zwierząt. Stanowi idealne miejsce dla ważek,
których spotkać tu można ok. 30 gatunków, m.in. zalotkę
większą, zalotkę białoczelną czy iglicę małą – najmniejszą
z europejskich ważek (długość jej ciała wynosi 30 mm,
rozpiętość skrzydeł 29 mm). Żyje tu również dużo gadów
i płazów, m.in. żmija zygzakowata, zaskroniec, jaszczurka
żyworodna, żaba moczarowa, żaba wodna i ropucha szara. Nie brakuje tu także ssaków, takich jak: sarna, kuna
leśna czy wydra oraz ptaków - kaczka krzyżówka, bażant,
cyraneczka i kokoszka wodna.
Ponieważ cała przyroda rezerwatu jest prawnie chroniona,
poruszanie się po tym obszarze jest dozwolone tylko wyznaczoną ścieżką. Przez teren całego rezerwatu przebiega ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Winne-Podbukowi-

Bagno zwyczajne

Małgorzata Draganik (4)
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Torfowisko w rezerwacie „Broduszurki”
na”, składająca się z 5 przystanków i opatrzona tablicami
informacyjnymi. Wystarczy poświęcić godzinę, aby przyjrzeć się temu całemu bogactwu przyrodniczemu z bliska.
Rezerwat „Broduszurki” to jedyne torfowisko typu wysokiego na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Jest częścią dużo większego torfowiska, które liczy
około 70 hektarów i które w ostatnim 30-leciu XX wieku
było intensywnie eksploatowane. Jest ono i było zasilane
wodami opadowymi oraz wodami z przepływającego nieopodal potoku. Z tego względu ma ono charakter torfowiska wysokiego i przejściowego.

Rosiczka okrągłolistna

Agnieszka Gancarz

Tym, co wyróżnia rezerwat przyrody „Broduszurki” to rośliny
owadożerne - rosiczka okrągłolistna i pływacz zwyczajny,
które niedobór azotu w glebie uzupełniają azotem zwierzęcym. Rosiczce schwytanie owadów umożliwiają liście pokryte włoskami gruczołowymi, które wydzielają lepką ciecz
wabiącą zwierzęta. Kiedy owad usiądzie na liściu tej drob-

nej roślinki, kwiat zamyka się, a enzymy trawienne zawarte
w śluzie trawią go. Następnie pokarm jest wchłaniany. Co
ciekawe, rosiczka okrągłolistna jest szczególnie łatwo rozpoznawalna jesienią, gdy na tle zielonych i żółtych mchów
torfowców, jej liście przebarwiają się na intensywny czerwony kolor. W przeciwieństwie do bardzo rzadko występującej
rosiczki, pływacz zwyczajny jest częściej spotykany. Jest
rośliną wodną, o długości ok. 1 m. Pływacz wykształca na
liściach pęcherzyki, które otwierając się do wewnątrz, zasysają zdobycz, np. rozwielitkę lub inne drobne organizmy
wodne. Po wciągnięciu zdobyczy, klapka natychmiast zamyka się z powrotem. Schwytane zwierzęta trawione są przy
udziale enzymów wydzielanych ze ściany pęcherzyka.
Rezerwat przyrody został utworzony w 1995 r. Jego pierwotna
nazwa to Rezerwat „Podbukowina-Winne”. 
Dorota Zańko

Bobrek trójlistkowy
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Czy można uratować „Broduszurki”?
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Rozmowa z dr. Pawłem Wolańskim, pracownikiem Katedry Agroekologii na Wydziale Bilologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dorota Zańko: - Jak cenny przyrodniczo jest według Pana rezerwat torfowiskowy „Broduszurki”?
Paweł Wolański: - Bardzo cenny. Rezerwat torfowiskowy
„Broduszurki” o powierzchni blisko 26 ha położony jest na
Pogórzu Dynowskim, w odległości około 2,5 km na zachód od
miasta Dubiecko. Z punktu widzenia ochrony przyrody jest to
jeden z najwartościowszych obiektów tego typu w południowo-wschodniej Polsce. Występują tu bowiem niezmiernie
rzadkie zbiorowiska roślin wysokotorfowiskowych. Charakteryzują się one bardzo wąską amplitudą ekologiczną. Inaczej mówiąc, nie spotykamy ich nawet na sąsiadujących
z torfowiskiem łąkach czy w lasach. W województwie podkarpackim torfowiska z roślinnością wysokotorfowiskową
spotykamy jedynie na kilku stanowiskach, np. na torfowiskach wysokich w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
Trzeba dodać, że torfowisko „Broduszurki” to bardzo cenny
obiekt z jeszcze jednego względu. Posiada ono złoże torfowe o miąższości 7 metrów, które zaczęło tworzyć się w pradawnym starorzeczu Sanu już w okresie borealnym, czyli
około 8 tysięcy lat temu. Badania naukowe dowodzą, że na
początku swojego rozwoju torfowisko to charakteryzowało
się wyraźną dominacją roślin typowych dla torfowiska wysokiego, o czym świadczą najwcześniej wytworzone warstwy torfu. W późniejszych okresach pod wpływem zmian
warunków hydrologicznych w dolinie Sanu, przybierało
ono zmienną formę torfowiska niskiego lub przejściowego.
Obecnie roślinność porastająca torfowisko należy do typu

wysokiego i przejściowego. Tworzy je bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, znajdujący się w centralnej części
torfowiska oraz mszary wysokotorfowiskowe: Sphagnetum
magellanici i Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax, porastające wyrobiska powstałe po eksploatacji torfu.
- Dotknął Pan zagadnienia tworzenia się torfowisk.
Proszę dokładniej wyjaśnić, jak powstają?
Torfowisko to miejsce, gdzie powstaje torf. Proces torfotwórczy jest bardzo złożony. Polega na powolnych przemianach chemicznych i strukturalnych, jakim przy ograniczonej mineralizacji i humifikacji podlegają martwe części
roślin w warunkach nadmiernego uwilgotnienia podłoża
i jego wysokiej kwasowości oraz braku dostępu tlenu.
Warstwa torfu przyrasta bardzo powoli - średnio 0,5 mm
rocznie, w zależności od roślinności, jaka w danym czasie
porasta torfowisko. Badania dowiodły obecność 8 gatunków torfu na torfowisku „Broduszurki”. Są to m.in. torf boru
bagiennego, mszysto-darniowy, mszarny przejściowy, turzycowiskowy i trzcinowy. Jak łatwo się domyśleć, szybciej
przyrastał torf turzycowiskowy i trzcinowy, a wolniej torf
boru bagiennego czy mszysto-darniowy. Z uwagi na zachowane w torfie fragmenty roślin naczyniowych, mchów oraz
szczątki niewielkich organizmów zwierzęcych np. owadów,
dobrze zachowane do czasów współczesnych złoże torfowe jest niezwykle cenne w badaniach paleobotanicznych
i palinologicznych.
- Okazuje, że przyszłość i istnienie jednego z najcenniejszych torfowisk, Rezerwatu „Broduszurki” stoi
pod znakiem zapytania. Dlaczego?

- Ale warto zauważyć, że problem obniżania się poziomu wód gruntowych, to nie tylko problem tego rezerwatu, ale problem ogólnopolski. Jakie pociągnie to za
sobą konsekwencje?
Poważną konsekwencją obniżania się poziomu wód gruntowych w skali całego kraju jest zmniejszanie się jej zasobów dla ludności. Polska jest krajem o niewielkich zasobach wodnych, a zapotrzebowanie na nią ciągle wzrasta.
Pod względem zasobności w wodę nasz kraj zajmuje 20
miejsce w Europie. Na polepszenie bilansu wodnego wpływają torfowiska, które są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi. Szacuje się, że wszystkie polskie torfowiska gromadzą około 10 mld m3 wody. Taka zmagazynowana ilość
wody jest znacząca, jeśli pojemność pięciu zbiorników: solińskiego, rożnowskiego, goczałkowickiego, tresneńskiego
i otmuchowskiego, wynosi łącznie tylko 1,1 mld m3 wody.
- Co należy zrobić, jakie kroki podjąć, żeby uratować
„Broduszurki”, zachować je dla przyszłych pokoleń?

Przystanek na ścieżce przyrodniczej w rezerwacie
thia”, Uniwersytetu Rzeszowskiego i lokalnych władz samorządowych. Osobiście uważam, że ten rezerwat można
byłoby uratować od zniszczenia z pomocą środków unijnych. Myślę, że fundusze na takie działania można byłoby
zdobyć z Programu LIFE. Jest to instrument finansowy Unii
Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów
z dziedziny ochrony środowiska, a jego głównym celem
jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa
ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja nowych rozwiązań dla problemów
dotyczących środowiska w tym przyrody.
Aby przeprowadzić kompleksową ochronę rezerwatu „Brodoszurki” niezbędne są środki pieniężne. Warto podkreślić,
że jedynie około 30% powierzchni obszaru torfowiska zajmuje rezerwat. Pozostała część jest własnością prywatnych właścicieli, których do sprzedaży swojej własności
można przekonać także odpowiednio wysoką gratyfikacją
finansową. Wydaje mi się, że dopiero wtedy czynna ochrona całego torfowiska, a więc obszaru o powierzchni około
70 ha będzie miała sens i przyniesie zamierzony efekt.
Aby zahamować proces osuszania się torfowiska, należałoby na całym jego obszarze podwyższyć poziom wody
gruntowej. Spiętrzenie wody na torfowisku jest jak najbardziej naturalnym stanem dla tego ekosystemu, gdyż
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Z mojej wiedzy wynika, że w chwili obecnej nie prowadzi
się ochrony czynnej na torfowisku „Broduszurki”. Aby rozpocząć takie działania, w czerwcu br. odbyło się na terenie
torfowiska robocze spotkanie przedstawicieli Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Podkarpacia „Pro Carpa-
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Głównym problemem, jakie dotyka rezerwat „Broduszurki„
jest jego osuszanie się. W ostatnich kilkudziesięciu latach
poziom wód gruntowych na obszarze całego torfowiska
znacznie obniżył się. W wyniku tego procesu, w złoże torfowe wnika powietrze wraz z tlenem. W konsekwencji, składający się z nierozłożonych szczątków roślin torf, zmienia się
w mursz o pylastej strukturze. W ten sposób w nieodwracalnym procesie, swoisty bank informacji, który tworzył się tutaj
przez tysiące lat, ulega bardzo szybkiemu zniszczeniu. Warto podkreślić, że wraz z osuszaniem się torfowiska, zanika
również występująca tu roślinność wysokotorfowiskowa,
m.in. gatunki torfowców, bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna czy owadożerna rosiczka okrągłolistna. Konsekwencją osuszania się
terenu rezerwatu „Broduszurki” jest także ekspansja zarośli
kruszyny pospolitej i wierzb oraz nienaturalny dla typowego boru bagiennego, nadmierny wzrost sosny zwyczajnej.
Z tego powodu światłożądne rośliny torfowiskowe ustępują
w wyniku ich silnego zacienienia.

Wizja terenowa w rezerwacie Broduszurki z udziałem pracowników RDOŚ, Stowarzyszenia Pro Carpathia,
przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego w czerwcu 2015 r.
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Pło pływające w streﬁe brzeżnej dołu potorfowego na torfowisku „Broduszurki”. Budują go głównie mchy torfowce,
wełnianka pochwowata, żurawina błotna i gatunki sitów. Jest to także miejsce występowania rosiczki okrągłolistnej.
24

po specjalnie do tego celu wybudowanych drewnianych pomostach edukacyjnych i platformach widokowych, wzdłuż
których znajdują się tablice informacyjne.
Ważnym elementem w ochronie czynnej będzie także
usunięcie nalotu krzewów i wycięcie sosny. Ochrona
czynna polegająca na usuwaniu nalotu drzew i krzewów
była już w przeszłości realizowana w ramach projektu
„Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych
i ich siedlisk w Bieszczadzkim Parku Narodowym”, realizowanego w ramach działania 5.4 priorytetu V Pro-

Nadmierny wzrost sosny zwyczajnej w borze bagiennym spowodowany osuszaniem się torfowiska „Brodoszurki”

Małgorzata Draganik (2)

w takich warunkach może jedynie zachodzić proces torfotwórczy, czyli tworzenie i odkładanie się torfu. W tym celu
należałoby stworzyć sieć zastawek na rowach melioracyjnych, które spiętrzyłyby wodę i zachowały jej poziom w porach roku nie obfitujących w opady atmosferyczne. Według
mnie, podniesienie poziomu wody na torfowisku nie wpłynie na zmniejszenie jego atrakcyjności dla zwiedzających
je turystów. Skutecznie rozwiązano ten problem na torfowisku Tarnawa w Bieszczadach, gdzie osoby odwiedzające
podziwiają unikatową florę i faunę torfowiska, przechodząc
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gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na torfowiskach Łokieć, Litmirz, Tarnawa, Sokoliki i Wołosate,
a także na torfowisku Bór na Czerwonem w Kotlinie
Orawsko-Nowotarskiej.
Z naukowego punktu widzenia należałoby także rozpocząć
stały monitoring występujących tu rzadkich i chronionych
gatunków roślin oraz zwierząt (szczególnie owadów) oraz
monitoring zbiorowisk wysokotorfowiskowych. Warto wiedzieć, czy działania ochrony czynnej przynoszą skutek
oraz w jakim tempie roślinność torfotwórcza ponownie
wkracza na swoje pierwotne tereny.
- Kto miałby się podjąć napisania projektu, wykonania pracy?
Myślę, że ochrona czynna torfowiska „Broduszurki” musi
być szerszą inicjatywą wielu instytucji. Nie ulega wątpliwości, że ważniejsze z nich to Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, które posiada olbrzymie doświadczenie w przygotowywaniu takich projektów oraz ich prowadzeniu, a także
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która sprawuje opiekę nad wszystkimi obszarami objętymi ochroną
w naszym województwie. Ważna jest także rola lokalnych
władz, które są gospodarzami terenu. Według mnie, jedynie władza lokalna jest w stanie skutecznie przekonać miejscowych mieszkańców o konieczności ochrony torfowiska,
a więc i sprzedaży działek sąsiadujących z terenem rezerwatu. Oczywiście dużą rolę w pracach będą mieli także pracownicy naukowi, którzy swoją wiedzą będą wspomagać wykonawców w projekcie i prowadzić monitoring
zarówno w trakcie prac czynnej ochrony, jak też po ich
zakończeniu.
- A myśli Pan, że uda się przekonać właścicieli działek do
tego, żeby je sprzedali, po to tylko, żeby je podtopić?

Mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie w coraz
większym stopniu zwiększa się świadomość o konieczności ochrony przyrody, nie tylko w innych krajach czy na obszarach strategicznych pod względem ochrony przyrody,
np. w parkach narodowych. Coraz częściej rozumiemy, że
chronić przyrodę trzeba także blisko nas, w naszej gminie
czy miejscowości. Mam przekonanie, że dużą rolę w szerzeniu takiego myślenia mają lokalne władze samorządowe oraz ośrodki edukacyjne.
- Ile czasu mamy na działania, które podniosą poziom
wód gruntowych na obszarze całego torfowiska? Sam
w najbliższym czasie nie podniesie się? A jeśli nie, to
ile czasu będzie „żyło” to torfowisko?
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nawet natychmiastowe
działania ochrony czynnej w rezerwacie „Broduszurki” są
spóźnione. W chwili obecnej zauważamy już niekorzystne
zmiany w szacie roślinnej. Mam wrażenie, że proces ten będzie nasilał się w następnych latach i w przeciągu 10 czy 15 lat
zmiany będą tak duże, że niemożliwe będzie odtworzenie potencjalnej szaty roślinnej tego torfowiska. Byłaby to duża strata, nawet z tego punktu widzenia, że na innych obiektach tego
typu w naszym województwie przeprowadzono w przeszłości
czynności ochronne i zakończyły się one powodzeniem.
- I na koniec proszę powiedzieć, co oznacza nazwa
tego rezerwatu?
Myślę, że nazwa rezerwatu wzięła się od słów: bród i szuwar. Może kiedyś, gdy teren ten był prawdziwym torfowiskiem, podtopionym i nieprzystępnym, przez jego obszar
biegł szlak, który ułatwiał miejscowym wędrowanie? Ale
o to chyba trzeba byłoby już zapytać najstarszych mieszkańców Dubiecka.
Dziękuję za rozmowę. 

Małgorzata Draganik (2)

BOLESTRASZYCKA
POSIADŁOŚĆ MICHAŁOWSKICH
Wieś w dolinie Sanu, zadbane domy, niemal przedmieścia Przemyśla.
Bolestraszyce – posiadłość Michałowskich i dziś słynne Arboretum. Dzięki
osobowości właścicieli majątek ten w czasach zaborów stał się jednym
z niezwykłych miejsc ziemi przemyskiej.
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Galicja wielu kojarzy z przysłowiową „nędzą galicyjską”,
zastojem gospodarczym, z szarością małych miast i wsi.
W całej tragedii narodu pozbawionego własnego państwa,
już w I poł. XIX w. pojawiły się sygnały ożywienia umysłowego i kulturalnego. Zaczęło się od Dubiecka Krasickich, gdzie
bywał brat właściciela – biskup Ignacy Krasicki, nadając pałacowi specyficzną atmosferę salonu literackiego. W Zarzeczu koło Przeworska wspaniałą działalność prowadziła hr.
Magdalena z Dzieduszyckich Morska, która stworzyła jedno
z najcenniejszych w Polsce założeń pałacowo-ogrodowych.
Był też Przeworsk Lubomirskich z galerią obrazów, dzieł
sztuki i starożytności, Sieniawa Czartoryskich z zacięciem
do budowania elitarnych środowisk literackich i wzmacniania świadomości narodowej, Medyka Pawlikowskich ze
wspaniałą kolekcją muzealną i biblioteką oraz Krasiczyn,
gdzie Sapiehowie stworzyli centrum życia kulturalnego i narodowego. Takich mniejszych i większych ośrodków można
wiele jeszcze wymienić.

pować nowe angielskie siwki do hodowli. Miał kapitalne
oko do koni, dostrzegał niemal każdy brak w ich anatomii.
Gospodarstwo Michałowskiego było świetnie zorganizowane, funkcjonowało według szczegółowo opracowanego
przez właściciela Bolestraszyc planu. Ustalone więc były
terminy i sposób szorowania podłóg, mycia okien, czyszczenia pieców z sadzy, terminy poszczególnych zakupów.
Sam sprawdzał stan zwierząt i maszyn rolniczych. Potrafił
w imię porządku i sprawiedliwości kłócić się o swoje racje
i procesować z klasztorami i kościołami o niesłusznie naliczone opłaty, czy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym za
spalone budynki majątku.

Piotr Michałowski był postacią wszechstronną, zdumiewającą rozległością zainteresowań i talentów. W wieku
12 lat czytał z upodobaniem klasyków i rozwiązywał z łatwością zdania matematyczne. Rysował konie i składał
kompozycje muzyczne ciekawe. Był znanym działaczem
społecznym, patriotą, kilka lat pracował w Ministerstwie
Skarbu Królestwa Kongresowego w Warszawie, w czasie
powstania listopadowego zajmował się produkcją broni
w podległych sobie tzw. kuźnicach rządowych, po powstaniu kilka lat przebywał w Paryżu, po powrocie energicznie
gospodarzył w swoich majątkach. Jednocześnie rysował,
malował, nigdy nie zarzucił ukochanej sztuki. Tak było
też w Bolestraszycach, majątku żony Julii z Ostrowskich,
gdzie osiedlił się z rodziną w 1840 r.

Podczas podróży po Europie poznawał nowe techniki
upraw ziemi. Sprowadzał z zagranicy nowoczesne pługi, żniwiarki, stosował płodozmiany, nawozy, drenował
wilgotne grunty, przystosowując je do kolejnych upraw.
Z chłopami utrzymywał dobre stosunki, liczył się z ich
doświadczeniem i zdrowym rozsądkiem, traktował ich
z dużym szacunkiem, okazywał pomoc i życzliwość. Dostrzegał anachronizm pańszczyzny i wiążące się z tym
poniżenie człowieka. Udzielał im rad i sam u nich zasięgał
porad, omawiał z nimi nowinki z zakresu rolnictwa, wspomagał dworskim ziarnem, kształcił wiejskie dzieci, organizował im w bolestraszyckim parku wspólne zabawy wraz
ze swoimi. „Spólnie pracowali, spólnie się modlili, spólnie
pocieszali, spólnie się bawili” - pisał jeden z bywalców
domu Michałowskich. Bardzo szybko majątek dźwignął
ekonomicznie i doinwestował. Posiadał szeroką znajomość różnojęzycznej fachowej literatury, a każdą podróż
za granice wykorzystywał do zapoznania się z przodującym rolnictwem na zachodzie Europy. Jego założenia
dworsko-ogrodowe stały się później częścią Arboretum.

Tutaj wiódł życie energicznego gospodarza i człowieka
sztuki. Jako gospodarz świetnie radził sobie z prowadzeniem majątku. Zaniedbana dotąd ziemia, dająca marne
plony, zaczęła rodzić jak nigdy dotąd. Na bujnych łąkach
majątku bolestraszyckiego wypasał woły. Sprowadzał rasowe buhaje i jałówki z Belgii i Anglii, krzyżował i uszlachetniał ich rasę. No i oczywiście posiadał ukochane konie, wśród których miał piękne i szlachetne rasowe araby.
Do Paryża jeździł własnymi końmi, po drodze potrafił ku-

Lata spędzone w Bolestraszycach to również czasy aktywne na polu malarstwa. Wykorzystywał każdą wolną chwilę
i każdy skrawek papieru do rejestrowania otaczającego go
świata. Szkicował, malował, uwieczniał w swoich pracach
rodzinę, domowników, chłopów z Bolestraszyc, wędrownych
starców, zwierzęta, czasem sceny rodzajowe. Karty ksiąg
gospodarskich zamieniają się w szkicowniki. Obok informacji typu co, komu i za ile, mamy wizerunki nabytych krów,
twarze chłopów, studium kuca, szkic sceny historycznej, czy

W Bolestraszycach powstała również większość portretów
dzieci. Prace te nie mają charakteru szkiców, ale charakteryzują się dużą starannością efektów technicznych i użyciem farb o wyszukanych odcieniach, przepojone subtelnością barw. Obrazy związane z rodziną stanowią osobną
serię obrazów, czułą i intymną, najprawdopodobniej przeznaczone były do rodzinnej galerii. Płótna Michałowskiego
z tego okresu to wspaniały, swoisty dokument historyczny.
Michałowski oddany gospodarzeniu majątkiem i malarstwu
nie lubił zbytnio życia towarzyskiego. W Bolestraszycach
odwiedzali go nieliczni sąsiedzi, np. Maksymilian Oborski,
zarządca Sieniawy, uczestnik powstania listopadowego,
malarz amator, wielbiciel i naśladowca talentu Piotra. Gościł tutaj książę Leon Sapieha z Krasiczyna, z którym przed
laty pracował w Ministerstwie Skarbu. Wielokrotnie książę
pozował Michałowskiemu do portretów konnych. Kontakty utrzymywał też z Juliuszem Kossakiem, który często
gościł w niedalekiej Medyce lub spotykali się w Łańcucie.

Dawna posiadłość Michałowskich w Bolestraszycach

Na swą rezydencję Michałowscy wybrali oficynę większą, wzniesioną prawdopodobnie w XVIII w. przez ówczesnych właścicieli Bolestraszyc – Drohojowskich.
Zgromadzili Michałowscy tutaj wiele cennych i zabytkowych przedmiotów, które później wywieziono przed
sprzedażą majątku do innych dóbr rodzinnych. Niewątpliwie najcenniejszymi były szkice i obrazy Piotra Michałowskiego. Sama rezydencja była skromną budowlą
o rzucie prostokąta, nad którą przed 1850 r. nadbudowano piętro i pokryto gontowym dachem „polskim”, z równie skromnym wnętrzem. Ostatni właściciel Bolestraszyc
Mieczysław Zajączkowski dobudował do niej sześciokolumnowy portyk zamknięty trójkątnym szczytem. Skromną siedzibę otaczał park położony na dwóch rozległych
poziomach: niskim, pierwotnie zalewowym dna doliny
Sanu oraz na wysokim wzgórzu, gdzie mieści się kompleks zabudowań dworskich.
Od 1845 r. Michałowski dużo podróżował, odwiedzał
Paryż i majątek rodziny osiadłej w Les Madéres w okolicach Tours, wyjeżdżał do Holandii, Austrii. Zamierzał
ostatecznie poświęcić się sztuce, planował nawet pozostanie we Francji, gdzie „…miejsce właściwe pracy dla
mnie jest Paryż” – jak pisał w 1846 r. Niestety. Wybuch
Wiosny Ludów w 1848 r. zmienił jego palny życiowe.
Nie wrócił już do Bolestraszyc. Zamieszkał w Krakowie,
gdzie aktywnie włączył się w życie publiczne, zostając
prezesem Rady Administracyjnej Okręgu Krakowskiego
(do jej rozwiązania w 1853 r., potem został prezesem
Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego). Mimo pogarszającego się stanu zdrowia i mimo wielu obowiązków
nadal malował. Zmarł w 1855 r.
Bolestraszyce pozostały w rękach Julii Michałowskiej
i dzieci malarza do 1910 r. Na żurawickim cmentarzu,
w samym jego centrum, do dziś stoi skromny grób. Na
nim smukła postać Madonny czuwa nad pochowanymi tutaj Stanisławem, Juliuszem i Tadeuszem Michałowskimi
– synami Piotra. A w Bolestraszycach mieści się słynne
Arboretum, którego podwaliny dzięki swojej działalności
stworzyli Michałowscy. 
dr Izabela Fac
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kopię sztychu van Dycka. Szkicowanie tak było
mu właściwem, że jakby
bezwiednie zapełniał nimi
księgi gospodarcze rachunkowe, których obok
cyfr mnożyły się konie,
ludzie, często ci, z którymi
miał w obecnej chwili do
czynienia – wspominała córka malarza Celina.
Niezwykle cennym dokumentem artystycznym
tego okresu życia Michałowskiego jest „Szkicownik
Autoportret
bolestraszycki”, wspaniałe
Piotra Michałowskiego
studium rysunkowe postaci i zwierząt. Wyłania się z nich obraz wiejskiej społeczności,
różnorodne postacie, bogactwo ludzkich twarzy, często zniszczonych wiekiem i trudami życia, można niemal usłyszeć rejwach i zbiegowisko podprzemyskich miasteczek i wsi.
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Lasy jakich nie znacie.
Dawne nazewnictwo podkarpackich
kompleksów leśnych
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W powszechnej świadomości turystów, ale i przyrodników także, funkcjonują nazwy podkarpackich kompleksów leśnych, które traﬁły na mapy w końcu lat 60.
ubiegłego stulecia. Od tego czasu choćby lasy na północ od Rzeszowa określa się
mianem „Boru”, zaś dalszą część owego kompleksu leśnego jako „Puszcza Sandomierska”, zapominając, iż historycznie mianem Puszcza Sandomierska określano całość olbrzymiej połaci leśnej porastającej jeszcze tereny na południe od
Rzeszowa – tu graniczyła z Puszczą Karpacką (średniowiecze, czasy nowożytne
do XVII/XVIII wieku) sięgającej na północ daleko poza Wisłę i San.
Taka nowoczesna onomastyka zatraciła całkowicie dawne galicyjskie nazewnictwo podkarpackich lasów, niejednokrotnie nawiązujących do lokalnych uwarunkowań
historycznych (podziałów administracyjnych jeszcze
z czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej), zwyczajowych
czy niejednokrotnie do dawnych podań i legend. Bo kto
dziś pamięta o starostwie, a następnie tenucie bratkowickiej. W tych XIX-wiecznych nazwach ukryta była
niejednokrotnie cała kwiecistość dawnego nazewnictwa
polskiego, kształtującego się przecież przez pokolenia.
Udajmy się więc na wędrówkę po naszym województwie,
szlakiem prastarych borów i ostępów leśnych, szlakiem
szczególnym, bo pisanym przez pokolenia.
Wyruszywszy w kierunku północno-zachodnim od Rzeszowa, natrafiamy na pierwszą tajemnicę – Puszczę
Bratkowską. Ów olbrzymich rozmiarów kompleks leśny

sięgał aż po Sędziszów Małopolski i Czarną (obecnie
Czarną Sędziszowską) na zachodzie i Przedbórz na północy. Stąd zwężającym się w stronę południową łukiem
otaczał Klęczany, a poprzez przewężenie od północy otaczał Trzcianę sięgając już tylko niewielkimi zagajnikami
po północną część Świnczy (obecnie Świlczy), tworząc
rozległych rozmiarów borek zwany Lasem „Przepaść”,
cieszący się ponurą sławą wśród lokalnej społeczności.
Według legendy w dawnych czasach w lesie tym znajdowały się olbrzymie bagna i trzęsawiska. Jeśli jakiś
amator drewna lub runa leśnego nieopatrznie zapuścił
się w te strony, przepadał bez śladu. Od południa sięgał
po Bratkowice, stąd jego nazwa, będące jeszcze w XVIII
wieku własnością królów polskich (dobra stołowe), przynależną do niegrodowego starostwa ropczyckiego, wypuszczaną w dzierżawę szlacheckim posesorom (tenuta
bratkowicka). Jego pozostałością na terenie dzisiejsze-

lewski) i Komorowem (na północy). Występował on pod
różnymi lokalnymi nazwami. I tak jego część wokół Cmolasu nazywano Lasem Cmolaskim. Wokół Poręb (obecnie
Poręby Dymarskie) znajdował się Las Porębski i Las Glutowiec, zaś Wilczą Wolę (współcześnie ulubione miejsce
wypoczynku Rzeszowian) otaczał Mazowiecki Bór i Sojów Bór od południowego wschodu, Wąsacz od zachodu,
Las Sosnowiec, Koloniska i Brzeżyny zaś od wschodu.

Z kompleksem tym sąsiadował zajmujący wówczas dużo
większą powierzchnię niż współcześnie las zwany „Bór”.
To jedyna historyczna nazwa, która szczęśliwie znalazła
się na współczesnych mapach. Niegdyś „Bór” stanowił
wraz z Puszczą Bratkowską jeden olbrzymich rozmiarów
kompleks leśny. W XVI wieku została ona rozdzielona,
poprzez fundację miasteczka Głowów, bo nazwa miasta
wzięła się od jego fundatora – Krzysztofa Głowy. Dopiero w XIX wieku dokonano zmiany nazwy na Głogów,
a w dwudziestoleciu międzywojennym dodano do niej
określenie geograficzne – Małopolski.

Największy w północnej części podkarpackiego kompleks leśny rozpościerał się nieprzerwanie od okolic
Kamionki, Ocieki i Bliznej. Następnie od zachodu docierał w okolice Mielca i Przecławia, skąd poprzez Niwiska i Przyłęk zwartym kompleksem rozpościerał się na
olbrzymiej połaci terenu między Trześnią a Ostrowami
Tuszowskimi (na linii wschód-zachód), Rozalinem, Dębą
(obecnie Nowa Dęba), Jadachami, Alfredówką i Grębowem na północy, po Przyszów, Plawo, Rozwadów
(obecnie dzielnice Stalowej Woli) i Nisko na północnym
wschodzie, aż po Leżajsk, Brzózę Królewską i Żołynię
na południowym wschodzie.

Od okolic Woli (obecnie Wola Cicha) jeszcze pod koniec XVIII wieku „Bór” sięgał aż po Styków na północy,
zaś na wschodzie zahaczał o Wysoką (obecnie Wysoka
Głogowska), Trzebuskę i Nienadówkę, sięgając po Mazury i Markowiznę na północnym wschodzie. Ta część
tegoż lasu nosiła różne lokalne nazwy. I tak część „Boru„
między Głogowem a Wysoką nazywano „Bochniak”, zaś
las między Huciskiem, gdzie jeszcze pod koniec czasów
przedrozbiorowych funkcjonowała prężnie działająca
huta szkła, określano jako „Pustki”.
Wokół Weryni rozpościerał się las „Zembrza”. Sporych
rozmiarów kompleks leśny, choć już w połowie XIX wieku
poważnie nadszarpnięty przez osadnictwo, znajdował się
pomiędzy Cmolasem (na zachodzie), Lipnicą (na południu), Kamieniem (na wschodzie) oraz Jeżowym, Nartem
Starym i Nowym oraz Majdanem (obecnie Majdan Kró-

Okolice Głogowa Młp. na mapie Miega z lat 1779-1783

Ta największa zachowana część prastarej Puszczy Sandomierskiej nosiła lokalne rozmaite nazwy. Kompleks lasów
na mielecczyźnie nazywano Lasem Sokolnym (okolice Niwisk), Lasem Rzemieńskim, który przechodził w Las Przecławski (okolice Mielca), Kopaniska (pod Rzochowem),
Borowiny (okolice Przyłęku), Goły Bór, Krowie Laski i Jaśliska (pod Toporowem), Korzeń (wokół Huty Komorowskiej),
Tłuścica (pod Rozalinem), Stawiska, Grabina, Bardy (okolice Nowej Dęby), Wielki Ług, Dąbrowa, Królewska Droga - zaklęte w onomastyce miejsce polowań królewskich
z czasów Kazimierza Wielkiego i pierwszych Jagiellonów
(pomiędzy Bojanowem a Przyszowem), Ciemny Kąt (pod
Rozwadowem), Warcholski Las (pod Niskiem), Czarny Las
(wokół Rudnika nad Sanem) po Bór i Palikówkę (pod Leżajskiem i Brzózą Królewską oraz Stadnicką).
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go Rzeszowa był las Miłocin, który jeszcze w 2. poł.
XIX wieku otaczał Kaplicę Myśliwską pw. św. Huberta,
wzniesioną dla Lubomirskich „na skraju prastarej puszczy”. W XIX wieku ten olbrzymi kompleks leśny nazywano: „Czarny Las”. Niewielka część tego kompleksu
otaczająca Rudną i Rejteradę (obecnie Rudna Wielka
i Rudna Mała) nazywano jeszcze na przełomie XVI/XVII
wieku lasem rudzieńskim.
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Na zachód od Mielca w połowie XIX wieku znajdowały się
dość duże wówczas kompleksy leśne. Były to: Las Schabowiec w okolicach Radomyśla Wielkiego oraz Las Goleszowski i Las Podleszański w okolicach Rzochowa.
Wędrując dalej na wschód napotykamy wokół Radawy
Surmaczowski Las i Kotówkę, a następnie Las Węglarski
pod Futorami, Dębowy Las i Preczory pod Hutą Różaniecką oraz Wielki Las wokół Baszni i Lubaczowa. Wokół Przemyśla, największego ówcześnie (Galicja Środkowa) miasta na terenie dzisiejszego podkarpackiego,
nie notujemy większych kompleksów leśnych. Nie dziwi
to nas, gdyż prastary Przemyśl był przecież stolicą ziemi
przemyskiej (odpowiednik dzisiejszego powiatu, o rozleglejszych niż współcześnie granicach), jednej z największej części obok ziemi sanockiej, samborskiej, stryjskiej
i drohobyckiej wchodzącej w skład staropolskiego województwa ruskiego.
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Pokaźnych rozmiarów kompleks leśny zwany Średnim
Lasem napotykamy pomiędzy Kniażycami, Aksmanicami, Sierakoścami, Kalwarią Pacławską, Huwnikami, Makową, Rybotyczami po Cisową i Krasiczyn. Na zachód
od niego pomiędzy Pruchnikiem, Tuligłowami, Wolą
Węgierską, Krzywczą i Birczą rozpościerał się kolejny
kompleks leśny zwany Bukowym Garbem lub Wielkim
Lasem. Wokół Wary i Dynowa rozłożyły się Lasy wareskie, zaś po wschodniej stronie Sanu sąsiadował z nimi
duży kompleks leśny, jeszcze pod koniec XVIII wieku
ciągnący się nieprzerwanym łańcuchem od Jawornika Polskiego i Jawornika Ruskiego poprzez Wolę Krecowską i Kreców, Ropienkę, Rudawkę aż po Bandrów
i Mszaniec. Tworzył on na terenie dzisiejszego Podkarpackiego z dużym jeszcze u progu czasów galicyjskich
kompleksem borów bieszczadzkich rozciągających się
od Komańczy po Wetlinę, olbrzymią pozostałość dawnej
nieprzebranej Puszczy Karpackiej. Pamiętać należy, że
od tego czasu teren Bieszczadów podlegał sporych rozmiarów osadnictwu, postępowała trzebież lasów, zakła-

Bratkowska puszcza na mapie Miega z lat 1779-1783

dano nowe wsie, folwarki itp. Bieszczady, jakie znamy
dziś – praktycznie w całości porośnięte lasem, to efekt
wtórnego zdziczenia tychże terenów, po wyprowadzeniu
z nich, w wyniku akcji „Wisła” dawnego osadnictwa ruskiego (Łemkowie, Bojkowie, Wołosi, Zamieszańcy).
Na wschód od Sanoka po Wańkową, Stańkową i Nowosielce Kozickie rozpościerał się dość pokaźnych rozmiarów bór zwany Pańskim Lasem (wokół Stańkowej),
Staniskim Lasem (wokół Stańkowej i Paszowej), Słonnym Lasem (pomiędzy Wańkową, Olszanicą i Bezmiechową), Lasem Kuczanowskim i Wołusowem (pomiędzy
Zagórzem, Sanokiem, Liszną i Wujskiem).
Na lewym brzegu Sanu, pomiędzy Bukowskiem, Mokrym, Szczawnem i Rzepedzią rozłożył się olbrzymich
rozmiarów kompleks leśny zwany Wielkim Lasem, z którym sąsiadował Pański Las zlokalizowany pomiędzy Wisłokiem Wielkim, Wolą Wyżną a Moszczańcem.
Wokół Zyndranowej i Jaślisk, aż po Królik Polski i Wołoski leżał Górski Las, zwany także Pietrus lub Ostry Las.
Dużych rozmiarów bór znajdował się także pomiędzy
Myscową, Kątami a Żmigrodem, zwany Krempskim Lasem, a na wschód od Dębowca leżał Las zwany Buczyna. Między Jasłem a Kołaczycami rozpościerał się Wielki Las, zaś na południe od Jodłowej – Las Liwocz. Na
wschód od Nawsia Brzosteckiego leżał Las Sołtysi.
Wielopole Skrzyńskie otaczały dwa kompleksy leśne –
Bukowy Las od wschodu oraz Tyczny Las od zachodu.
Między Pilznem i Braciejową, a Małą i Głobikową znajdował się pokaźnych rozmiarów bór zwany Kujawskim
Lasem (wokół Małej) lub Dobrkowskim Lasem (między
Pilznem a Głobikową). Sąsiadował z nim sięgający aż po
Dębicę Stasiowski Las, zwany też Lasem Nagawieckim.
Na północ od Dębicy między Pustkowem a Ostrowem
znajdował się las nazywany Wielkim Ługiem, Wielonczą
lub Lasem Paszczyńskim. 
Tomasz J. Filozof

Tomasz J. Filozof
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Rewilitaryzacja parku podworskiego
w przemyskich Bakończycach
Park obok Pałacu Lubomirskich na przemyskich Bakończycach założono prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku lub w pierwszym ćwierćwieczu kolejnego stulecia. Z tych nasadzeń do dnia dzisiejszego praktycznie nie zachował się żaden
drzewostan, nie licząc spróchniałego, olbrzymich rozmiarów konaru wielkiej topoli,
do dziś stojącego w skrajnym, południowo-wschodnim narożu parku, przy skrzyżowaniu ulic Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Bakończyckiej.
Pierwotne ogrody wokół okazałego XVII w. dworu, będącego letnią rezydencją starostów przemyskich, doglądających
z ramienia królów polskich należących doń podprzemyskich
dóbr stołowych były geometryczne. Ich zasięg obrazuje mapa
katastralna Bakończyc z 1851 r. Zachowane rozplanowanie
ogrodów pochodzi z 2 poł. XIX w., po wcześniejszych ogrodach geometrycznych zachował się do końca lat 50. ubiegłego stulecia staw górny, obecnie wraz ze stawem dolnym
pieczołowicie odnowiony oraz granice górnego tarasu parku
i warzywniaków oraz główna aleja dojazdowa.
Wraz z wybudowaniem w latach 1885 -1887 przez znanego
krakowskiego architekta Maksymiliana Nitschego obecnego
pałacu nastąpiły poważne zmiany w rozplanowaniu założenia parkowo-ogrodowego. Dokonano przeniesienia folwarku
na przedbramie, wybudowano wówczas, zachowaną do dziś
kordegardę, do której biegła wspaniała aleja kasztanowa
(obecnie zostało niespełna kilka okazałych kasztanowców),
zaś na dolnym tarasie parku po rozbiórce zrujnowanego
browaru rozplanowano sieć dróg o nieregularnym układzie.
Park od strony sadu i ogrodu warzywnego otoczono ceglanym murem, zaś od strony kordegardy (wjazd do posiadłości
od strony Przemyśla) wyszukanym parkanem wykonanym
z wspaniałych metalowych, ręcznie kutych żelaznych prętów
osadzonych na murowanej podmurówce. Owo „paradne”
ogrodzenie zniszczone zostało w czasie II wojny światowej,
obecne, wykonane w czasie rewilitaryzacji parku nawiązuje
jedynie do jego pierwotnej stylizacji. Po zakończeniu wojny
władze komunistyczne umieściły w zdewastowanym pałacu
Zespół Szkół Rolniczych. Zmieniony został całkowicie układ
pałacowych pomieszczeń, zaś sam park ogołocony z najcenniejszych drzew, które poszły pod topór wraz z budową
boiska szkolnego (wycięto wówczas ponad 200-letnie topole o obwodzie pnia przekraczającym 600 cm, a także stare
ozdobne jabłonie), celowo zaplanowanego w jego środkowej
części, wzbogacony o wątpliwej klasy i wartości przyrodniczej żywotniki, pozbawiony należytej opieki popadał w ruinę.
W czasie rozbudowy Technikum Rolniczego bezpowrotnie
zniszczono taras górny parku. Nowe budynki umieszczono
celowo w skupiskach najokazalszych drzew, podobnie jak na
dolnym tarasie, tak i tutaj stary układ dróg zastąpiono nowym.
Wówczas zasypano staw górny, zniwelowano kopiec widokowy, a poprzez dolny taras przeprowadzono rów melioracyjny.
Ze starego założenia zachowały się 2 aleje: jesionowo-kasztanowcowa, łącząca zespół pałacowo-parkowy z cen-

trum miasta oraz kasztanowcowa, biegnąca do dawnego
folwarku górnego. Technikum Rolnicze wyprowadzono
z pałacu w 2001 r. W latach 2001-2006 zespołem pałacowo-parkowym zarządzał Regionalny Ośrodek Kultury,
Edukacji i Nauki w Przemyślu. Część pomieszczeń pałacowych zajmowała powołana z dniem 1 czerwca 2001 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. Uczelnia
ta ostatecznie 13 czerwca 2006 r. stała się wyłącznym właścicielem całego Zespołu Pałacowo-Parkowego Książąt
Lubomirskich w Bakończycach. Po inwentaryzacji majątku
i obiektów rozpoczęto dostosowywanie obiektów po byłej
szkole rolniczej do potrzeb kursów akademickich. W latach
2011-2013 dokonano restauracji pałacu, a dzięki dofinansowaniu unijnemu uzyskanemu w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich w Przemyślu” realizowanego w ramach RPO
WP, poddano kompleksowej rewitalizacji park podworski
(kwota dofinansowania ok. 2 mln zł). Wykonano tutaj regulację szaty roślinnej zabytkowego parku oraz nasadzenie
nowych drzew, remont elewacji wschodniej, remont tarasów, schodów, cokołów, gzymsów oraz płyty odbojowej
Pałacu Lubomirskich. Dokonano także odbudowy dwóch
stawów oraz regulację gospodarki wodnej wraz z budową
przyłącza energetycznego policzkowego na terenie Parku
Lubomirskich, na działkach przy ul. Tymona Terleckiego 6
w Przemyślu. Odtworzono ciągi piesze o nawierzchni żwirowej, brukowej i pieszo-jezdne o nawierzchni żwirowej.
Ponadto wykonano rozbudowę istniejącego parkingu przy
budynku Kolegium Nowe, małą architekturę, w tym pergole, ławki, kosze parkowe i tablice informacyjne. Wymieniono
także stare lampy oświetleniowe na nowe energooszczędne
oraz wykonano montaż monitoringu na terenie parku obejmujący swym zasięgiem 2,5 ha na powierzchni. 
Tomasz J. Filozof
Obecnie w murach przemyskiej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej studiuje prawie 2000 studentów na 13 kierunkach humanistycznych (stosunki międzynarodowe, politologia, historia, socjologia,
filologia polska, lingwistyka stosowana, anglistyka, projektowanie graficzne,
architektura wnętrz) i technicznych (inżynieria środowiska, bezpieczeństwo
i produkcja żywności, inżynieria transportu i logistyki oraz mechatronika).
Dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki prowadzone przez Instytut
Stosunków Międzynarodowych i Polityki Regionalnej (stosunki międzynarodowe i politologia), zaś największym prestiżem szczycą się jedyne na
Podkarpaciu studia międzynarodowe ze specjalnościami: biznes międzynarodowy i bezpieczeństwo międzynarodowe.
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Grzegorz Poznański (2)

Park Miejski w Przemyślu

Początki Parku Miejskiego w Przemyślu sięgają XIX wieku, kiedy to część południowo-wschodniej Rzeczypospolitej znajdowała się pod panowaniem Austrii.
Już wtedy mieszkańcy miasta bardzo często wybierali się na spacery i wycieczki
w okolice zamku przemyskiego. Nie było w tym nic dziwnego, warowna budowla,
która powstała w XIV wieku za panowania króla Kazimierza Wielkiego, wzniesiona na wzgórzu (270 m n.p.m.) z oczywistych względów obronnych, górowała nad
grodem, skąd w kierunku północno-zachodnim rozpościerał i rozpościera się do
dziś piękny widok, na dolinę Sanu, dzielnice zasańskie, okoliczne wsie oraz odległe zalesione wzgórza Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego.
Potwierdza to zachowana rycina z 1835 roku przedstawiająca górę zamkową nagą bez jakichkolwiek drzew i krzewów.
Owa roślinność zaczęła się pojawiać wraz z powołaniem
do życia w tej części miasta w 1842 roku Parku Miejskiego. W tamtym okresie mimo przepięknych okolic, Przemyśl
nie był miastem rozwijąjącym się i poszerzającym swoje
granice. Taka sytuacja wiązała się z podjętą przez Austrię
decyzją budowy wokół miasta fortyfikacji wojskowych,
czyli Twierdzy Przemyśl. W związku z tym najbliższe tereny graniczące z Przemyślem zostały włączone w plany tej
wielkiej inwestycji. Sytuacja taka zmusiła władze miasta
do wykorzystania terenów leżących w kierunku zachodnim
od wspomnianego zamku przemyskiego.

TRUDNE POCZĄTKI
Po decyzji podjętej przez urząd cyrkularny, na wyznaczonym terenie obejmującym około 20 ha powierzchni zostało
wytyczonych kilka ścieżek, postawiono ławki oraz altanę.
Powstający park był parkiem krajobrazowym o charakterze
leśnym. Szybko jednak okazało się, że park tak napraw-

dę nie ma swojego opiekuna. Mieszkańcy Przemyśla nie
kryli oburzenia na dyrekcję budowy twierdzy, zarzucając
jej niszczenie dróżek przez przejeżdżające tamtędy wozy.
Jako przykład podawali drogę do tak zwanego „Ciurka” (naturalne źródło czystej górskiej wody obmurowane w kształcie groty, o którym pisał Jan Długosz).
Krytycznych głosów i uwag przybywało, o czym świadczą
artykuły zamieszczane na łamach ukazującej się w tamtym
czasie prasy lokalnej, która zachowała się do dnia dzisiejszego i stanowi cenny materiał źródłowy do dziejów Przemyśla. Trzeba pamiętać, że pod koniec XIX wieku miasto
liczyło 28 tysięcy mieszkańców. Tak spore zainteresowanie
rozwojem i zagospodarowaniem powstającego parku mogło
świadczyć, że mieszkańcy nie byli obojętni na to co dzieje
się w ich mieście, które chcieli widzieć coraz piękniejszym.
Pamiętajmy, że pierwsze lata Przemyśla pod rządami austriackimi nie były zbyt łaskawe dla miasta i jego mieszkańców. Dlatego też uzyskanie przez Galicję autonomii w 1867
roku spowodowało większe zainteresowanie się sprawami
lokalnymi oraz chęcią podejmowania wszelkich inicjatyw
i działalności przez społeczność miasta.

Domek Ogrodnika i oranżeria w parku miejskim, ok. 1910 r.
arch. MNZP (2)

Nie wiemy, jaki byłby los Parku Miejskiego w nasępnych
latach. Z zachowanych dokumentów możemy jednoznacznie stwierdzić, że dalsze jego dzieje związane są nierozerwalnie z Towarzystwem Upiększania Miasta (TUM), które
zostało powołane w 1890 roku z inicjatywy mieszkańców
Przemyśla. Do powstania tej instytucji o charakterze społecznym przyczynili się znani ówcześnie obywatele miasta:
adwokat dr Julian Łużecki – pierwszy prezes TUM, Wilhelm
Fritscher – zastępca prezesa, dr Salomon Ehrlich – sekretarz, prof. Lewkowicz – kasjer, dr Smolarski. Towarzystwo
w chwili założenia liczyło 24 członków. Władze stowarzyszenia postanowiły dołożyć wszelkich starań, aby ilość
członków wzrosła, tak też się stało, w końcu 1890 roku
było ich 313. Za cel postawiono sobie upiększanie miasta,
a środki na te zadania miały być realizowane ze składek
członkowskich, darowizn oraz dochodów ze zorganizowanych imprez. Priorytetem działalności Towarzystwa była
jednogłośnie podjęta uchwała, w której czonkowie opowiedzieli się za upiększeniem i otoczeniem opiek podupadającego parku miejskiego.
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TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA

PARK NABIERA BLASKU
Jak na owe czasy działania podjęte przez Towarzystwo
Upiększania Miasta były imponujące: zasadzono ponad
1500 drzew, zbudowano ponad 1200 metrów dróg. Ponieważ większa część terenów należała do Dowództwa
Twierdzy, zwrócono się z prośbą o zezwolenie na budowę
kolejnych alejek i taką zgodę otrzymano. Dzięki aktywności
członków wzrastała ofiarność mieszkańców miasta. W najbardziej malowniczych miejscach, według wyłanianych
projektów postawiono altany oraz założono dwie sadzawki, które miały upiększać poszerzający się park. Z tego
właśnie okresu pochodzi postawiona dzięki staraniom
TUM w 1898 roku słynna figurka „Pastuszka” (zachowała
się do dnia dzisiejszego), która pierwotnie stała u wylotu ulicy Fredry i Katedralnej. Na południe od „Pastuszka”
swoje miejsce znalazł pomnik przedstawiający popiersie

Zwierzyniec w parku miejskim, ok. 1907 r.
Tadeusza Kościuszki (dziś pięknie odrestaurowany), przeniesiony tutaj z boiska „Sokoła”, które znajdowało się przy
ulicy 3 Maja, teren ten został oddany pod zabudowę mieszkalną. W 1901 roku wybudowany został Domek Ogrodnika, oranżeria, oraz szklarnie, a nowym zarządcą parku został Wilhelm Gold (wcześniej pracował u księcia Sapiehy
w Krasiczynie), który jako pierwszy zaczął prowadzić planową gospodarkę na podległym mu terenie. W 1902 roku
z inicjatywy Towarzystwa został zorganizowany i urządzo-
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PRZYRODA W PARKU
Na terenie parku brak jest większych powierzchni otwartych, dlatego drzewostan jest zwarty i rozmieszczony
równomiernie po całym terenie. Od strony południowo-zachodniej dominuje zbiorowisko leśne z elementami buczyny karpackiej i grądu.
Na terenie parku dominują drzewa i krzewy liściaste, takie jak lipy (Tilia sp.) i klony (Acer sp.). Można też zobaczyć jesiony (Fraxinus sp.), graby (Carpinus betulus), dęby
(Quercus sp.), topole (Populus sp.), kasztanowce (Aesculus hippocastanum) i inne. Występują też gatunki iglaste.
Przeważają sosny – sosna pospolita (Pinus silvestris) i sosna wejmutka (Pinus strobus) potem modrzewie (Larix sp.)
i świerki (Picea sp.) oraz cisy (Taxus sp.), cyprysiki (Chamaecyparis sp.) i żywotniki (Thuja sp.).
Na obszarze parku znajduje się 7 pomników przyrody:
aleja lipowo-klonowa (19 szt. drzew), grupa drzew – topól
białych (9 szt.) i 5 pojedynczych drzew (2 buki, lipa, klon
jawor i wiąz).
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Oprócz tego można zobaczyć ciekawe i rzadkie okazy
drzew i krzewów obcego pochodzenia np.: aralie japońską, derenia jadalnego, kasztanowca żółtego, tulipanowca
amerykańskiego, wiązowca zachodniego, korkowca amurskiego, orzecha szarego, platana klonolistnego i inne.
Takie osobliwości przyrody można spotkać tylko w parkach
i ogrodach dendrologicznych (w arboretach). W części południowej parku przy alejkach spacerowych można spotkać
skupiska krzewów ozdobnych. Występuje tu bez czarny,
liguster i róża. W niektórych miejscach zostały posadzone
nowe rośliny, między innymi magnolie.
Park Miejski w Przemyślu o każdej porze roku jest miejscem ciekawych spotkań dla miłośników przyrody. Już
wiosną, kiedy przyroda zaczyna budzić się do życia pojawiają się geofity. Są to rośliny, które w tym czasie kwitną

w runie leśnym. Można spotkać m.in.: cebulice dwulistną,
fiołka leśnego, jaskra kaszubskiego, kokoryczkę pełną, kokoryczkę pustą, kokoryczkę wielokwiatową, pierwiosnka
lekarskiego, przylaszczkę pospolitą, szczawika zajęczego,
zawilca gajowego i ziarnopłona wiosennego. Na uwagę zasługują rośliny, które podlegają ochronie gatunkowej. Są
to: bluszcz pospolity, cebulica dwulistna, kopytnik pospolity, przylaszczka pospolita czy pierwiosnek lekarski.
Na obszarze całego parku można obserwować liczne gatunki ptaków. Jest to teren ciekawy dla ornitologów. Występują tu w okresie lęgowym: bogatka, sierpówka, kos,
modraszka, kwiczoł, rudzik, kowalik, sikora uboga, sroka,
pełzacz ogrodowy, dzięcioł duży, sójka, dzięcioł zielony,
puszczyk uralski oraz inne. Oprócz tego spacerując po
ścieżkach można zaobserwować liczne wiewiórki, które
szukają dla siebie pokarmu, przebiegając po klombach
(runo leśne) oraz wspinając się po drzewach.

CZAS RENESANSU
Park Miejski w Przemyślu przetrwał dwie wojny światowe,
po czym również cieszył się popularnością wśród mieszkańców miasta, a ostatnim jego zarządcą oraz lokatorem
w Domku Ogrodnika był p. Karowicz. Dopiero na przełomie
lat 80. i 90. ubiegłego wieku park podupadł i został częściowo zapomniany.
Od kilku lat ponownie jednak wzbudza duże zainteresowanie przemyślan, a to za sprawą niedawnej jego
rewitalizacji, którą przeprowadziły władze Przemyśla.
Całkowitemu odrestaurowaniu poddano wszystkie wyżej
wymienione zabytki, zostały odnowione altany, alejki, fontanny, zamontowano ławeczki oraz latarnie, które świecąc wieczorem, nadają uroku temu miejscu.
Dlatego, mając urlop lub będąc przejazdem w okolicach Przemyśla, warto wstąpić do tego prastarego grodu i pospacerować alejkami przemyskiego parku, który w czasach autonomii
galicyjskiej należał do jednych z najpiękniejszych w tej części
Rzeczypospolitej i rywalizował o palmę pierwszeństwa z parkiem Kilińskiego we Lwowie.
Od 2002 roku Park Miejski w Przemyślu jest obiektem wpisanym do rejestrów zabytków. Od 2012 r. Park Miejski w Przemyślu nosi imię Mariana Strońskiego. 
Grzegorz Poznański i Marcin Duma

Marcin Duma

ny „zwierzyniec”, w którym przemyślanie mogli zobaczyć:
jelenia, łanię, wiewiórki, małpę, borsuka, sarny oraz kilka
gatunków ptaków. Liczba odwiedzających „zwierzyniec”
przerosła oczekiwania jego założycieli. Niestety brak fachowego nadzoru i nieproszona opieka publiczności mimo
zakazów oraz próśb, a także brak funduszy, przyczyniły
się do śmierci części zwierząt, a tym samym do likwidacji
„zwierzyńca” w 1914 roku.
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Najbardziej kultowa jodła

Nazwa „Lasumiła” została wyłoniona na drodze otwartego konkursu, który został ogłoszony w 2014 roku. Z całej Polski napłynęło blisko 300 propozycji.
Okaz jest także uznany za pomnik przyrody. Poprzedni rekord wielkości należał do jodły, która rosła w rejonie Pszczelin, ale została kilka lat temu powalona przez wiatr.

Małgorzata Draganik (2)

„Lasumiła” rośnie w pobliżu Jabłonek, w masywie Łopiennika, koło Baligrodu. Ścieżka do niej rozpoczyna się w miejscu nad stawami w Jabłonkach w miejscu, gdzie urządzono
ławki, stolik i miejsce ogniskowe. Stąd trasa przez ok. 1 km
przebiega wzdłuż leśnej drogi utwardzonej. Następie ścieżka przyrodnicza skręca w prawo i przez mostek na potoku
Syhła prowadzi w górę przez ok. 0,5 km do „Lasumiłej”.
Rekordowa na skalę Polski jodła jest dobrze wyeksponowana i widać wyraźnie jej imponujący pień mierzący 517
centymetrów obwodu na wysokości tzw. pierśnicy (ok. 130
cm od ziemi) oraz 35 metrów wysokości. W pobliżu końcowego przystanku ścieżki przygotowano ławki, na których
można usiąść i odpocząć. Podobnych jak „Lasumiła” jodeł
w Bieszczadzkich lasach można znaleźć więcej, najczęściej
rosną one w towarzystwie buków (dolnoreglowa buczyna

karpacka), rzadziej w dolnoreglowych borach z udziałem
też świerka. Przykład takiego boru można znaleźć niedaleko, w dolinie Rabskiego potoku, naprzeciwko rezerwatu
i ścieżki „Gołoborze”. Jodły w Bieszczadach stanowią blisko 20% spośród wszystkich gatunków tworzących lasy.
Jodły zaliczane są do tzw. drzew długowiecznych, których
wiek może przekraczać 300, 400 lat. W naturze oczywiście
odnalezienie tak starych drzew nie jest łatwe, z powodu
prowadzonej od kilkuset lat gospodarki człowieka. Chociaż
trzeba przyznać, że w regonie bieszczadzkim, z uwagi na
trudną dostępność terenu, w wielu miejscach zachowały
się drzewostany bardzo mocno zbliżone do naturalnych.
Drewno jodły jest bardzo cennym surowcem budowalnym,
kiedyś budowano z niej domy, a dziś jest wykorzystywane jako materiał konstrukcyjny i wykończeniowy. Stare,
przeszło 100-letnie drzewa pełnią też bardzo ważne funkcje przyrodnicze. W ich koronach najczęściej zakładają
swoje gniazda rzadkie gatunki ptaków drapieżnych, jak
orlik krzykliwy, czy też orzeł przedni. Czasem zdarzało się
także, że ich obumarłych i wydrążonych w środku pniach
miały swoje zimowe gawry mniejsze osobniki niedźwiedzi
brunatnych. Z kolei pozostawione, obumierające i gnijące
kłody to miejsca występowania wielu rzadkich gatunków
roślin, grzybów (np. soplówka jodłowa) oraz owadów (np.
zgniotek cynobrowy).
Na początku ścieżki znajduje się parking dla samochodów. Dostępne jest również miejsce ogniskowe z ławkami.
Ścieżka opatrzona jest tabliczkami kierunkowymi oraz znakami na drzewach. Na początku ścieżki znajduje się tablica
informacyjna, natomiast przy samej Lasumiłej znajduje się
ławka do odpoczynku. Ścieżka liczy 1,5 km w jedną stronę,
a więc 3 km łącznie. Ścieżkę warto odwiedzać przez cały
rok. Średnio trudna trasa z podejściem (ok. 100 m wzwyż)
jest świetnym miejscem na rodzinny spacer. 
Małgorzata Draganik
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Małgorzata Draganik (4)

Co nowego w projekcie
„Zielone Podkarpacie”
36

Projekt idzie pełną parą. Większość z działań edukacyjnych, w tym szkolenia dla przewodników, dla młodzieży czy dla lokalnych społeczności w ramach tego projektu zostały już zrealizowane, a wszystkie miały na celu popularyzację różnorodności biologicznej naszego województwa.

SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH
8 szkolenie z cyklu 10
Ósme, już prawie w pełni letnie warsztaty odbyły się tym razem na Pogórzu Przemyskim w dniach 13-14 czerwca br.
Miały charakter typowo florystyczny, a to m.in. ze względu na
pełnię kwitnienia wielu gatunków roślin naczyniowych, które
występują na terenach otwartych.
Pierwszy dzień rozpoczął się od wizyty w Cisowej, która leży
na trasie do Sanok-Przemyśl. Obszar o powierzchni 282,54
hektarów stanowi część arboretum, które jest oddziałem terenowym Arboretum i Zakładu Fizjografii z siedzibą w Bolestraszycach. Głównym celem utworzonego arboretum jest
ochrona flory krajowego z zagrożonymi gatunkami roślin oraz
otwartego krajobrazu, jaki pozostał po wysiedleniu stąd dawnych mieszkańców wsi. Obszar ten rozpościera na wysokości
od 309 do 420 m n.p.m. Urządzono tu ścieżkę dydaktyczną
„Doliną Cisowej” o długości 1,5 km, na trasie której zostało
umieszczonych 6 przystanków z tablicami informacyjnymi.
Główna część tej ścieżki znajduje się w dolinie potoku Cisowianka, który wpada do Olszanki, a z kolei ta do Sanu. Co
ciekawe w dolinie rzeki znaleziono szereg skamieniałości,
w tym ryb i paproci. Trasa ścieżki rozpoczyna się na punkcie
widokowym na wzgórzu Mordownia (445 m), które dawniej
było przysiółkiem, liczącej 1200 mieszkańców Cisowej. Na
zboczu wykoszono pas umożliwiający przejście, gdyż z uwagi na ochronę stanowisk ptaków - głównie derkacza – cało-

ściowe koszenia mają miejsce dopiero po okresie lęgowym,
w sierpniu. Na zboczu przeważającym siedliskiem jest łąka
świeża z rajgrasem, kupkówką, jaskrem i przytulią w runie.
Na nasłonecznionym wzgórzu uczestnicy zajęć mogli zobaczyć kwitnącą wiązówkę bulwkowatą, która jest gatunkiem
ciepłolubnym. Poza tym występuje tu ostrożeń siedmiogrodzki, który swoje jedyne stanowiska w Polsce ma na Pogórzu
Przemyskim. Udało się także odnaleźć liście innej rzadkiej ro-

Zajęcia warsztatowe na ścieżce przyrodniczej „Doliną Cisowej”

Kolejnym punktem tego dnia warsztatowego była wizyta na
ścieżce przyrodniczej „Modraszek” pod Kopcem Tatarskim
w Przemyślu. Na zboczu przy wyciągu narciarskim występuje
bardzo rzadki w naszym kraju gatunek motyla – modraszek
Rebela, który w celu odbycia pełnego cyklu rozrodczego
wymaga występowania zarówno goryczki krzyżowej, jak też
mrówki rudnicy. Zdaniem specjalistów tutejsza populacja tego
owada należy do najliczniejszych w całej Europie.
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śliny – zimowita jesiennego. Z uwagi na utrzymanie wysokiej
różnorodności biologicznej zachowane zostały ciepłolubne
zarośla śródpolne z tarniną, głogiem, dziką różą, który nazywane są także „czyżniami”. Kolejnym stadium w naturalnej
sukcesji tego typu siedlisk jest ciepłolubna dąbrowa. Wśród
drzew porastających brzegi nad potokiem znajdują się także
trześnie ptasie, z których jedna miała rozmiar 300 cm w obwodzie pnia. Wśród krzewów rosną tu leszczyny, porzeczki
i agrest. W dalszej części dolina nadrzeczna miała charakter
wilgotnej łąki i zauważono tu ślady obecności bobrów. O dużej czystości wody płynącej w potoku Cisowianka świadczyła
obecność larw chruścików, a także osobników dorosłych wypławków. Jak podał nasz przewodnik, był tu także odławiany minóg ukraiński. Przystanek nr 4 jest zlokalizowany przy
wodospadzie, pod którym woda miała głębokość przeszło 2
metrów.

Oznaczanie bezkręgowców wodnych w potoku Cisowa
znajdują się w południowej części Wyżyny Małopolskiej
i Wyżyny Lubelskiej. Z kolei w części terenowej uczestnicy
zajęć odwiedzili kilka muraw kserotermicznych, m.in. na górze Filipa w okolicach Nowosiółek Dydyńskich, w okolicach
Rybotycz oraz w nieistniejącej wsi Kopysno. Wśród roślin
runa typowych dla ciepłolubnych łąk udało się odnaleźć
m.in. goździka kartuzka, szałwię łąkową, omana wąskolistnego, goryczkę krzyżową i orzęsioną.

9 szkolenie z cyklu 10
Przedostatnie (dziewiąte) z cyklu dziesięciu szkoleń przyrodniczych dla przewodników turystycznych miały miejsce
w dniach 3-5 lipca br. w sercu Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN). Tematycznie poświęcono je różnorodności
florystycznej piętra bieszczadzkich połonin oraz polan dolnoreglowych, a zaproszonym gościem był Adam Szary, pracownik naukowy BdPN.

Zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej na Pogórzu Przemyskim
Następnym etapem zajęć warsztatowych była wizyta w Arboretum w Bolestraszycach, która rozpoczęła się od prezentacji walorów przyrodniczych obszaru Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, a następnie miało miejsce
zwiedzanie. Arboretum zajmuje obszar 28 ha, z czego do
zwiedzania zostało udostępnionych 15 ha. Co ciekawe
w obrębie Arboretum znajduje się jeden fort dawnej twierdzy Przemyśl pokryty roślinnością kserotermiczną. Urządzono tu także największą w Polsce ścieżkę sensualną
dopasowaną do potrzeb o różnym rodzaju niepełnosprawności, z opisem roślin w języku Braille’a. Z ciekawych wydarzeń co roku ma tu miejsce festiwal ogrodów, na którym
prezentowane są różne założenia ogrodowe z różnych zakątków Europy i świata. Znajdują się tu także: ekspozycja
muzealna, stawy oraz szklarnie i tyfloplanetarium. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się skrótowo z każdym
z wymienionych aspektów działalności Arboretum.
Drugiego dnia warsztatów uczestnicy zajęć zapoznali się
z bioróżnorodnością muraw kserotermicznych Pogórza
Przemyskiego. Zaproszonym gościem był dr Paweł Wolański z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Murawy w skali całego
globu zajmują obszar 15% powierzchni Ziemi, zaś w Polsce
obejmują obszar 10 tys. hektarów, z czego większa część
ma charakter wtórny i powstała w wyniku prowadzonej
w przeszłości gospodarki łąkowo-pasterskiej. Zaś największe skupiska roślinności kserotermicznej w naszym kraju

Pogoda w pełni dopisała i pierwszy dzień terenowy uczestnicy
zajęć prawie w całości spędzili w górach. Na trasę przejścia
wybrano popularny odcinek szlaku, który prowadzi z Przełęczy Wyżnej do schroniska na Połoninie Wetlińskiej i dalej
wzdłuż czerwonego szlaku na Smerek, z zejściem do Kalnicy.
Na łące wzdłuż ścieżki pieszej odnaleziono m.in. ostrożenia
błotnego, jastrzębca pomarańczowego. Ten drugi jak mawiają fachowcy ma zasięg dysjunktywny, czyli rozdzielony przestrzennie, a jego najbliższe Bieszczadom stanowiska znajdują się aż w Tatrach. Wśród traw przeważał śmiałek darniowy,
chociaż jak wyjaśnił prowadzący, ma on tendencję do zanikami z powodu zaprzestania koszenia i wypasu. Oprócz tego
występuje tu dzika róża i jeżyna. Po lewej mijano drzewostan
złożony ze świerków i modrzewi, które kilkadziesiąt lat temu
zostały tu posadzone przez leśników w miejscu dawnych pól
i łąk, ale pierwotnie było to zbiorowisko buczyny karpackiej.
Obecnie dyrekcja parku prowadzi działania zmierzające do
powrotu to tego stanu sprzed kilkuset lat, które fachowo noszą nazwę „przebudowy drzewostanu”, co oznacza iż w miejsce obecnych iglastych gatunków sukcesywnie wprowadza
się buka i jodłę. Na trasie przejścia nie zabrakło także kilku
gatunków wierzb, a wśród nich wierzby śląskiej, uszatej
i szarej, a zdarzały się także mieszańce wierzby iwy i szarej.
Zwrócono także uwagę na zamierające okazy jałowców, do
czego przyczynia się nadmierne ocienienie, jakie powstaje na
skutek szybciej rosnących gatunków drzew liściastych, w tym
wierzb, topoli i brzóz. Z ciekawszych gatunków natrafiono na
stanowiska omiega górskiego.
Następnie wędrując przez piętro regla dolnego porośnięte litą
buczyną w runie odszukano dzwonka rozłogowego, który jest
zaliczany do leśnych gatunków wschodniokarpackich. Z kolei
powyżej górnej granicy lasu, w piętrze połonin można było
podziwiać w pełnej krasie szereg kwitnących rzadkich i cie-
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SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY

Ścieżka przyrodnicza na Połoninie Wetlińskiej

Krzysztof Staszewski

Projektując w ramach projektu „Zielone Podkarpacie”
cykl szkoleń dla młodzieży, nie przewidzieliśmy, że
będą one cieszyć się takim zainteresowaniem i że będzie więcej chętnych niż miejsc. Okazuje się, że głód
wiedzy na temat zagadnień dotyczących bioróżnorodności oraz walorów przyrodniczych naszego województwa wśród młodzieży był spory… i mamy nadzieję, że
został on zaspokojony.

W drugi dzień warsztatowy na trasę przejścia wybrano ścieżkę
prowadzącą z Przysłupia na Wielkie Jasło. Sporo część trasy
prowadziła przez buczynę karpacką z przewagą jodeł i buków
w drzewostanie. Z kolei na licznych polanach przyszczytowych odszukano gatunki roślin typowe dla piętra wysokogórskiego, w tym podbiałka alpejskiego, jastrzębca pomarańczowego, prosienicznika jednogłówkowego, omiega górskiego
i szczawu alpejskiego. Licznie występowały tu także krzewinki
z przewagą borówki czarnej i brusznicy, zaś wśród traworośli
śmiałek darniowy, wiechlina i trzcinnik leśny. 
Grzegorz Sitko

Uczestnicy IX warsztatów terenowych

Pomimo, że sesja na karku, niektórzy nawet w jej trakcie,
to chętnych na szkolenie nie brakło. W miesiącu czerwcu,
odbyło się już ostatnie szkolenie z cyklu pięciu, jakie skierowaliśmy do młodzieży akademickiej województwa podkarpackiego. Szkolenie przybliżyło zagadnienia dotyczące
bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych Podkarpacia. Poprzez uczestnictwo
w ciekawych blokach tematycznych, prowadzonych przez
ekspertów, studenci, mogli dowiedzieć się o problemie
zanikania cennych siedlisk przyrodniczych, funkcjonowaniu ekosystemów oraz sposobach ich ochrony. Tematem
tego szkolenia była m.in. rola rośliny w ekosystemie oraz
gatunki o różnej biologii w układach ekologicznych. Dyskutowano również na temat zagrożeń i ochrony cennych
ekosystemów, m.in. muraw kserotermicznych i torfowisk.
Młodzież miała również okazję poznać się z ciekawym
światem owadów, czyli poznać naszą podkarpacką entomofaunę. Zajęcia prowadził dr Paweł Wolański oraz zaproszony gość dr Tomasz Olbrycht z Katedry Agroekologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Materiały ze szkolenia dostępne są na oficjalnej stronie
projektu pod adresem http://www.zielonepodkarpacie.
pl/do-pobrania/ 
Małgorzata Draganik

V szkolenie z dr. P. Wolańskim

Małgorzata Draganik
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Podczas dalszej wędrówki wzdłuż głównego grzbietu Połoniny Wetlińskiej natrafiono także na zbiorowiska o charakterze
wilgotnym. W runie odnaleziono takie gatunki roślin, jak ostrożeń wschodniokarpacki, czosnek siatkowaty i jarzmianka
większa. W trakcie wędrówki natrafiono też na rzadki gatunek
jakim jest pszeniec Herbicha, który w Polsce znany jest tylko
z Sudetów, Tatr i Bieszczadów. Oprócz niego znaleziono też
stanowiska lilii złotogłów. Z kolei podczas marszu przez wychodnie skalne napotkano na inną rzadkość, jaką jest w naszym kraju róża alpejska. W pobliżu licznie występował jarząb pospolity w podgatunku górskim z wierzbą śląską. Przed
dojściem do Przełęczy Orłowicza udało się znaleźć jaskra
platanolistnego. W miejscu tym prowadzący wskazał na efekty, jakie przynosi regeneracja muraw poprzez nasadzenia.

Iwona Muzyka (2)

kawych roślin, w tym mające jedyne naturalne stanowiska
w Polsce takie rośliny wschodniokarpackie, jak fiołek dacki
i goździk skupiony. Towarzyszą im jastrzębce pomarańczowe,
dzwonki skupione, prosieniczniki jednogłówkowe, złocienie
podbaldachowe i ciemiężyce białe. Wśród traworośli przeważały śmiałki darniowe i wiechliny Chaixa, a pośród nich liczne
borówczyska z borówką czarną i brusznicą. Jak wyjaśnił prowadzący warsztaty, w tej części Połoniny Wetlińskiej znajduje
się płat połonin wyłączony z ochrony ścisłej, co oznacza, że
w przyszłości możliwy jest tu wypas owiec lub bydła.

Elżbieta Słoboda

Lipiec to czas upałów, wakacji oraz wytężonej pracy dla
całej branży turystycznej. Mimo trwającego właśnie sezonu, grupa czołowych podkarpackich przewodników przy
współtowarzystwie zespołu projektowego „Zielonego Podkarpacia” udała się do centrum Norwegii - regionu Oppland,
by podpatrzeć tam, najlepsze praktyki w zakresie szeroko
rozumianej „zielonej” turystyki.

Wizyta w Norweskim Muzeum Gór i Centrum Parku Narodowego Jotunheimen czy centrum informacyjnym o Górach Dovre, prezentacje na temat obszarów cennych przyrodniczo Norwegii głównie w obrębie parków narodowych,
rozmowy z gestorami obiektów i wiele innych ciekawych
spotkań dały nam pełny obraz dobrych praktyk stosowanych na każdym kroku oraz przykład godzenia interesów
mieszkańców z koniecznością ochrony tych najcenniejszych obszarów. Podczas warsztatów terenowych z asystą norweskich przewodników górskich mieliśmy okazję by
porównać jakość tamtejszych usług przewodnickich. Na
tym polu wyraźnie widać jedną cechę wspólną – zarówno polscy, jak i norwescy przewodnicy to ludzie pełni pasji
oraz szacunku dla gór.

BIZNES I ETOS

WIZYTA STUDYJNA W NORWEGII

Małgorzata Draganik (2)

Punktem początkowym na trasie wizyty studyjnej była stolica Norwegii – Oslo. Tam w siedzibie głównej Norweskiej
Organizacji Turystycznej (Den norske turistforening, DNT)
po wymianie doświadczeń z pracownikami tej najważniejszej w Norwegii organizacji turystycznej mieliśmy już pełen pakiet informacji na temat turystyki górskiej od strony
teoretycznej i organizacyjnej. Organizacja odpowiada za
oznakowanie szlaków oraz utrzymanie schronisk górskich
na terenie całego kraju.

Wzorców do naśladowania nie zabrakło - Norwedzy to
w końcu niekwestionowani liderzy w dziedzinie turystyki
górskiej i zrównoważonej. Przywiązanie do natury widać
zresztą na każdym kroku – od oznakowania szlaków, poprzez sposób funkcjonowania obiektów turystycznych
a na architekturze krajobrazu kończąc. Już po pierwszych
dniach w Norwegii można odnieść nieodparte wrażenie, że
człowiek jest tu jedynie gościem, który skromnie korzysta
z darów jakie daje natura – wiemy więc, że trafiliśmy w dobre miejsce.
Źródeł takiego podejścia można upatrywać przede wszystkim w dobrze rozwiniętej edukacji, a nawet pewnego rodzaju kulturze turystycznej, która wpajana jest Norwegom
już od najmłodszych lat.
Wiedzę na temat funkcjonowania obszarów chronionych
i ich roli turystycznej zdobyliśmy odwiedzając dwa (z łącznie 44 na terenie tego kraju!) parki narodowe, tj. park Jotunheimen z najwyższym szczytem Norwegii (Galdhoppigen) oraz najstarszy w Norwegii park narodowy Rondane
założony już w 1962 r. Przejście szlakami turystycznymi
obu parków dało nam praktyczny ogląd sytuacji na temat
funkcjonowania zarówno tamtejszych szlaków, jak również
cieszących się w Norwegii olbrzymią popularnością schronisk górskich będących rdzeniem infrastruktury turystycznej. Schroniska o wdzięcznych nazwach Olavsbu, Gjendebu czy Juvasshytta to bez wyjątku ciepłe i pełne klimatu
miejsca, gdzie każdy strudzony turysta znajdzie miejsce do
wypoczynku i regeneracji do dalszych wędrówek.

Po zakończeniu wizyty studyjnej nabraliśmy przekonania,
że norweski styl prowadzenia turystyki jest najlepszym dowodem na to, że wbrew powszechnej opinii ochrona różnorodności biologicznej oraz działalność turystyczna nie są
obszarami wzajemnie się wykluczającymi, a nawet wręcz
przeciwnie – pozostają w ścisłej symbiozie. Z tym właśnie
przeświadczeniem wracamy na Podkarpacie. 
Bartosz Rączy

Działania w ramach Projektu „Zielone Podkarpacie
- popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze
ekosystemowym” realizowane są przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, które korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Liechtenstainu i Norwegii
w ramach MF EOG 2009 - 2014.
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Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i szkół średnich.
Tematyka konkursu to szeroko rozumiana
przyroda i bioróżnorodność województwa
podkarpackiego.
Termin nadsyłania prac: 15 września 2015 r.
Na zwycięzców w trzech kategoriach
wiekowych czekają nagrody!!!
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie
oraz na stronie internetowej www.zielonepodkapracie.pl

Główne cele k o

nkursu:

promowanie i ro
zwijanie zainte
przyrodniczych
resowań
wśród dzieci i m
łodzieży szkolnej
,
propagowanie
informacji na te
bioróżnorodności
m
at
w województwie
podkarpackim,
odkrycie i wspie
ranie talentów
fotografii
przyrodniczej m
.in. poprzez nagr
adzanie oraz
ukazanie twórcz
ości
młodych autorów
szerszej publicz
ności,
poznanie oraz fo
tograficzne udok
przyrody ojczys
umentowanie
tej, a w szczeg
ól
no
śc
i wybranych
siedlisk (tereny
ścieżek przyrodn
iczych),
kształtowanie po
glądów i przeko
dotyczących ko
nań
nieczności ochron
y piękna
przyrody oraz w
łaściwych postaw
wobec
przejawów jej
niszczenia.

Konkurs „Zielone Podkarpacie w obiektywie” organizowany jest w ramach projektu
„Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”
współﬁnansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

