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Jednym z najważniej-
szych problemów współ-
czesnego  św ia ta  j es t 
ochrona naturalnego śro-
dowiska. Człowiek, ży-
jący początkowo w sym-
biozie z przyrodą, wraz 
z rozwojem nauki i techni-
ki zaczął ją przekształcać. 
Postępująca degradacja 
przyrody spowodowała, 
iż w drugiej połowie XX 
wieku podję te  zosta ły 

kompleksowe działania mające na celu ochronę środo-
wiska. Tym samym przyczyniono się w sposób pośredni 
do ochrony samego człowieka. Podstawą tej działalności 
powinno być wychowanie ogółu społeczeństwa, które na-
leży rozpoczynać od najmłodszej generacji. Umiejętność 
właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy „zaszcze-
piać” dzieciom od najmłodszych lat. Aby jednak były one 
przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały 
i doceniały ją - muszą ją poznawać. Aktualnie narasta ko-
nieczność przewartościowania postaw człowieka wzglę-
dem przyrody. Dlatego istotną rolę w tym zakresie może 
spełniać spójny system edukacji i wychowania środowi-
skowego dzieci i młodzieży. 

Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna, czyli 
koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa 
w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego 
zgodnie z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie”. 
O edukacji zarówno lokalnej społeczności, jak i turystów 
mówi dr Grażyna Holly z Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego. Edukacja leśna jest nierozerwalnie związana 
z edukacją ekologiczną i wpisuje się na stałe w zadania 
realizowane w Lasach Państwowych, którą na terenie 
naszego województwa opisuje Edward Marszałek.  Waż-
ną rolę w edukacji ekologicznej pełnią również organiza-
cje pozarządowe, które realizują różne działania eduka-
cyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Duże znaczenie 
w edukacji przyrodniczej ma idea ścieżek dydaktycz-
nych, która narodziła się końcem XVIII wieku. Pozwalają 
one na połączenie edukacji przyrodniczej z pasją wędro-
wania. Na terenie naszego województwa istnieje bardzo 
dużo ścieżek, które pomagają zapoznać się najcenniej-
szymi przyrodniczo obszarami.

Tradycyjnie numer zamykają ostatnie wiadomości z pro-
jektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia”. 

  Małgorzata Pociask

    Stowarzyszenie 

  PRO CARPATHIA

Edukacja ekologiczna
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Jakie są główne cele edukacji ekologicznej dotyczą-
ce parku?

Koncentrujemy się na trzech głównych celach. Po pierw-
sze – chodzi nam o kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej społeczności lokalnej. Robimy to w oparciu o sze-
reg stałych programów, które są wznawiane w edycjach 
rocznych. Są one skierowane do osób w różnym wieku, 
począwszy od przedszkolaków, poprzez dzieci w wieku 
szkoły podstawowej, młodzież licealną, studentów, na 
dorosłych kończąc. Drugi cel - to edukacja przyrodnicza 
osób zwiedzających park, głównie w oparciu o informacje 
znajdujące się na ścieżkach w terenie, zasoby naszego 
muzeum przyrodniczego i oczywiście także poprzez for-
mę bierną, czyli wydawnictwa, ulotki, filmy edukacyjne, 
diaporamy przyrodnicze, stronę internetową i portale spo-
łecznościowe. Jesteśmy bardzo aktywni na Facebooku, 
za pomocą którego staramy się na bieżąco informować 
o wydarzeniach w parku oraz opowiadać o ciekawostkach 
przyrodniczych i kulturowych, a także odpowiadać na trud-
ne pytania. 

A cel trzeci? 
Doskonalenie kadr związanych z ochroną przyrody 

i edukacją ekologiczną. Dotyczy to także osób oprowadza-
jących po parku, czyli przewodników, którzy chcą pogłę-
bić swoją wiedzę o nim. W tym przypadku nasza oferta 
obejmuje szeroką paletę tematyczną warsztatów i szkoleń, 

Rozmowa dr Grażyną Holly - kierownikiem działu edukacji ekologicznej w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym

Jacek Stachiewicz: Kto jest ad-
resatem edukacji ekologicznej pro-
wadzonej przez Bieszczadzki Park 
Narodowy?

Grażyna Holly: Wszyscy.

A konkretnie?
Zarówno osoby mieszkające w otu-

linie parku, czyli społeczność lokal-
na i co oczywiste, wszyscy przyby-

wający oraz zwiedzający Bieszczadzki Park Narodowy 
i Bieszczady, jako że prowadzimy także wiele przedsię-
wzięć związanych z edukacją ekologiczną, która jest ad-
resowana nie tylko do zwiedzających park. Odbywa się 
to m.in. poprzez udział w różnych otwartych wydarze-
niach z namiotem edukacyjnym, zajęciach w muzeum 
i na ścieżkach przyrodniczych, a także poprzez słowo 
drukowane, stronę internetową i portale społecznościo-
we, jak też za pomocą aplikacji mobilnej zainstalowanej 
w telefonach komórkowych. W tym roku wykonaliśmy 
aplikację w języku polskim, słowackim i angielskim, za 
pomocą której można poznać różne atrakcje kulturowe 
i przyrodnicze w naszym parku oraz obszarach sąsia-
dujących i zaplanować ciekawe wyprawy. Szczególną 
atrakcją aplikacji są m.in. pojawiające się etykiety szczy-
tów panoram górskich oraz modele 3D nieistniejących 
obiektów – dworu w Siankach i cerkwi w Wołosatem.

Ochrona przyrody to konieczność  
i obowiązek każdego z nas  
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ły ich pierwsze kontakty z mieszkającymi w Bieszczadach 
zwierzętami i jakie to były zwierzęta. 

To takie nasiąkanie skorupki za młodu?
Tak. Chodzi o to, by zainteresować dzieci otaczają-

cą przyrodą, uwrażliwić na jej piękno oraz kształtować 
szacunek dla przyrody. Gdy tymi naukami skorupka za 
młodu nasiąknie, to jest duża szansa, że człowiek taki 
w wieku już dorosłym będzie z większym poszanowa-
niem i zrozumieniem patrzeć na przyrodę i chronić ją. 
Podsumowaniem tego programu jest wystawa prac pla-
stycznych wykonanych przez dzieci. Uroczysty werni-
saż odbywa się zawsze w Światowym Dniu Ziemi. Wraz 
z dziećmi zapraszamy na wernisaż całe rodziny - rodzi-
ców, babcie, dziadków. To ważne, ponieważ imprezy 
w takiej oprawie zapisują się w dziecięcej świadomości 
na długie lata i fakt, że biorą w nich udział także najbliż-
si, pogłębia przekonanie o ważności tego, co zrobili. To 
będzie procentować w przyszłości. A przy okazji posze-
rza się zasięg naszego oddziaływania. 

Jak wyglądają programy adresowane do starszych?  
W odniesieniu do osób starszych nasze działania mają 

zróżnicowaną formę. Organizujemy na przykład „Wakacyj-
ne spotkania z przyrodą”, na które zapraszamy różnych 
ciekawych ludzi, którzy równie ciekawie potrafią o przyro-
dzie i swoich podróżach opowiadać. Organizujemy wysta-
wy czasowe połączone ze spotkaniami autorskimi. Ponad-
to odbywają się seminaria adresowane do pracowników 
władz lokalnych, organizujemy także spotkania dla prze-
wodników z naszego regionu. Są one zawsze w kwietniu, 
bo to jest miesiąc rozpoczynający sezon turystyczny, nato-
miast pod koniec października bądź na początku listopada  
organizujemy spotkanie podsumowujące sezon. 

Kto pod względem ekologicznym sprawia najwięcej 
problemów i kłopotów – turyści, czy mieszkańcy otu-
liny parku?

Trudno powiedzieć, ale ze względu na skalę to pewnie 
turyści, mimo że w większości szanują regulamin i zasady 
obowiązujące w parku. Tyle, że my zanotowaliśmy aż 513 
tys. wejść na szlaki piesze w roku 2017. Trzeba też przy-
znać, że nasze działania edukacyjne i informacyjne z tru-
dem przebijają się do społeczności lokalnej. Akceptacja 
reguł funkcjonowania parku napotyka wśród miejscowych 
osób często na opór, bo one zawsze kojarzą się miesz-
kańcom z ograniczeniami, natomiast nie dostrzega się na 
ogół korzyści wynikających z faktu, że ten park właśnie tu, 
w tym miejscu jest. Park dodaje temu regionowi swoistego 

na przykład dla nauczycieli, zarówno z naszego regionu, 
jak i z innych terenów Polski, dla przewodników, także dla 
osób działających w branży turystycznej.

Jak wygląda rekrutacja?
Opracowujemy program, umieszczamy go na naszej 

stronie internetowej, rozsyłamy także do różnych placówek 
oświatowych i kół przewodnickich. Szkolenia i warsztaty są 
dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy i przyjmu-
jemy zgłoszenia. 

Kto najczęściej korzysta z tej formy edukacji?
Jest adresowana do każdej osoby, która pragnie po-

siąść większą wiedzę dotyczącą Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. 

Najwięcej zgłoszeń jest zapewne od nauczycieli 
szkół z Bieszczadów i sąsiadujących z nimi regionów?  

Bo jest rzeczą oczywistą, że najwięcej grup szkolnych 
mamy z terenu powiatów bieszczadzkiego i leskiego. Mię-
dzy innymi dlatego, że dzieci i młodzież z naszego regionu 
najliczniej biorą udział w prowadzonych przez nas stałych 
programach edukacyjnych. Te dzieci i ta młodzież miesz-
kają w otulinie parku albo na jego bliskich obrzeżach. I na 
kształtowaniu ich świadomości ekologicznej szczególnie 
nam zależy, ponieważ ochrona przyrody parku zależy 
przede wszystkim od tych, którzy w jego bezpośredniej bli-
skości mieszkają.  

Z jakich najdalej od Bieszczadów znajdujących 
się miejscowości byli uczestniczy waszych szkoleń 
i warsztatów?

Między innymi z Gdańska i okolic Warszawy oraz Haj-
nówki, ale także z zachodnich regionów Polski.

Powiedziała Pani, że wiele programów adresowa-
nych jest do ludzi mieszkających w otulinie parku. 
Jaka jest ich treść, czego one konkretnie dotyczą?

Na przykład dla dzieci najmłodszych, w wieku 5-6 lat, 
mamy program, który się nazywa „Kolorowe rozmowy 
z mieszkańcami naszej Ziemi”. Składa się on z kilku eta-
pów. Pierwszym jest zaproszenie dzieci do naszego mu-
zeum przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych. W tym mu-
zeum jest wiele eksponatów, które uświadamiają dzieciom 
bogactwo świata bieszczadzkiej przyrody. W ramach pro-
gramu organizujemy różne gry i zabawy edukacyjne, na-
stępnie odnosimy się do osobistych doświadczeń dzieci. 
Dajemy im kredki i prosimy, by namalowały, inspirując się 
ekspozycją przyrodniczą naszego muzeum, jak wygląda-
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parku, z tymi, jakie dotyczą obszarów chronionych Na-
tura 2000. Na terenie parku rzeczywiście w obszarach 
ochrony ścisłej i czynnej nie można, i tak było od po-
czątku jego istnienia, czyli od 1973 roku, czegokolwiek 
budować. Ten zakaz nie podlega jakiejkolwiek dyskusji 
i wynika wprost z Ustawy o ochronie przyrody. Obszar 
możliwy do inwestowania na terenie parku to tak zwana 
ochrona krajobrazowa, czyli działki gminne. Trudno od-
powiedzieć na pytanie, dlaczego tu się niewiele zmieniło 
przez lata. Inwestycje są natomiast możliwe na terenach 
objętych obszarem chronionym Natura 2000, pokrywają-
cym się z parkami krajobrazowymi, ale podlegają pew-
nym obostrzeniom, też wynikającym z ustawy. I park się 
takim inwestycjom nie sprzeciwiał, proszę zauważyć jak 
rozwinęła się gmina Wetlina.

Ludziom mieszkającym w otulinie trzeba dopiero 
uświadamiać, że z racji istnienia na ich terenie parku 
mogą odnosić z tego tytułu pewne korzyści?

Ta świadomość jest coraz większa. Jeśli popatrzymy 
na strony internetowe gospodarstw agroturystycznych, 
a także przewodników turystycznych, którzy reklamują 
w ten sposób swoje usługi, to wszędzie tam najatrakcyj-
niejszą „przynętą”, która ma zachęcić i zaprosić turystów 
do przyjazdu w Bieszczady, jest właśnie Bieszczadzki 
Park Narodowy. W przypadku przewodników na pocze-
snym miejscu jest zawsze informacja, że posiadają li-
cencję Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Czyli fakt 
istnienia tutaj parku narodowego stanowi największą 
zachętę do odwiedzenia Bieszczadów, w konsekwencji 
przekłada się na większą frekwencję, a ta na konkretną 
korzyść ekonomiczną. 

prestiżu, a sam fakt jego istnienia przyciąga turystów, czyni 
cały region atrakcyjniejszym. W ostatnich latach turystyka 
rozwija się w Bieszczadach dynamicznie i bez wątpienia 
park jest jedną z największych atrakcji, która przyciąga tu-
taj ludzi z całej Polski. Z zagranicy także, bo w Europie 
wykształciła się turystyka, nazwijmy ją – „parkowa”. Ludzie 
jeżdżą po parkach narodowych wielu krajów, ponieważ 
są ciekawi osobliwości przyrodniczych różnych regionów. 
A bieszczadzki naturalny krajobraz bez zabudowy to jest 
zjawisko unikalne w zurbanizowanej Europie. W granicach 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego są też przecież poło-
niny, które bez wątpienia stanowią jedną z jego najwięk-
szych atrakcji. Na terenie parku znajdują się również inne 
ciekawe miejsca, niżej położone, które z pewnością warto 
odwiedzić, jak chociażby dolina górnego Sanu, czy dolina 
Caryńskiego. Park nadaje regionowi swoistą osobliwość, 
wyróżnia dany region przyrodniczy spośród innych, ale 
wśród miejscowej ludności - wartość, którą tworzy park - 
nie jest jeszcze w wystarczającym stopniu doceniana. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Pod-
karpacia „Pro Carpathia” organizowało w ramach 
jednego z projektów unijnych spotkania mediacyjne 
mieszkańców bieszczadzkich gmin z przedstawiciela-
mi władz lokalnych i instytucji ponadlokalnych, któ-
rych celem było łagodzenie konfliktów, które wśród 
mieszkańców wywołują rygory związane z ochro-
ną przyrody. Podczas tych spotkań niejednokrotnie 
wskazywano także na park, jako instytucję, która 
ogranicza mieszkańcom możliwości rozwoju.

Sądzę, że formułując swoje zarzuty mieszkańcy często 
mylą ograniczenia, które są związane z funkcjonowaniem 
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Widać symptomy, że ludzie zaczynają bardziej niż 
dotychczas szanować przyrodę?

Takim namacalnym dowodem jest rzecz z pozoru tylko 
banalna, a mianowicie, że z roku na rok coraz mniej śmie-
ci zostaje nam na szlakach. To znak rozumienia, że „idąc 
w las”, w naszym przypadku – „w góry”, zostawiamy je ta-
kie, jakimi je zastaliśmy, nie zostawiamy po sobie i swojej 
tam bytności śladów. Coraz rzadziej pozostawiane są na 
szlakach resztki żywności, co z pewnością jest efektem 
zarówno edukacji, jak też napomnień przewodników, że 
zostawiając żywność zakłócamy naturalny tryb życia zwie-
rząt. Kultura bycia wśród przyrody wzrasta, to jest zauwa-
żalne i takie też jest nasze wrażenie. Co oczywiście nie 
znaczy, że problemu śmieci nie ma, bo na szlakach bar-
dziej dostępnych, cieszących się dużą frekwencją, śmieci 
nadal są widoczne, tyle tylko, że krótko, bo BdPN opłaca 
sprzątanie szlaków.

Do ideału ciągle daleko?
Ale jednak coraz bliżej. 

Mimo że liczba odwiedzających Bieszczadzki Park 
Narodowy z roku na rok wzrasta?

Mimo. To poszanowanie przyrody, a także przestrzega-
nie reguł postępowania, które narzucamy turystom, przeja-
wia się również w tym, że turyści coraz rzadziej schodzą ze 
szlaków i ścieżek przez nas wytyczonych. To bardzo waż-
ne, ponieważ naszym celem jest zarówno udostępnienie 
zwiedzającym najbardziej atrakcyjnych terenów i obiektów 
parku, ale również omijanie przez turystów ostoi dzikiej 
zwierzyny, której aktywność za dnia jest niewielka, nato-
miast po zmroku nabiera dynamiki. Żelazną regułą obo-
wiązującą turystów jest zwiedzanie parku tylko w  świetle 
dziennym, czyli od świtu do zmierzchu. Bardzo ważna jest 
też rola mediów, by rzetelnie informować o tym co jest naj-
ważniejsze, bo często przez powielanie tzw. „sensacji” bu-
duje się nieprawdziwy obraz rzeczywistości. 

Przewodnicy wędrujący z turystami po parku muszą 
mieć licencję wydaną przez jego władze?

Takiego wymogu nie ma, muszą mieć oczywiście 
uprawnienia przewodnickie. Natomiast my robimy syste-
matycznie szkolenia dla przewodników. Po pierwsze po 
to, aby zdobyli gruntowną wiedzę o Bieszczadzkim Par-
ku Narodowym, jego florze i faunie, zasadach zwiedza-
nia, korytarzach migracyjnych zwierząt, przede wszystkim 
drapieżników, po drugie – by mając tę wiedzę dzielili się 
nią z turystami i tym samym kształtowali świadomość tu-
rystów, że ochrona przyrody to konieczność i obowiązek 
każdego człowieka, szczególnie tego, który akurat właśnie 
z tej przyrody korzysta. Nadto, o czym już wspominałam, 
nasza licencja jest swego rodzaju potwierdzeniem wiedzy 
i kwalifikacji przewodnika. Ale obowiązku posiadania licen-
cji nie ma, jest ona zalecana, a jej posiadacze są promo-
wani na stronie BdPN.

Celem działalności edukacyjnej jest uświadamianie 
tym, którzy do parku przybywają, że nie jest to teren, 
gdzie mogą robić, co tylko im się żywnie podoba, że 
są oni jedynie cząstką otaczającej przyrody, którą na-
leży szanować i chronić?

Zwiedzając park turyści siłą rzeczy dowiadują się, że 
jest to obszar przyrodniczo bardzo wartościowy, z wielu 
względów unikatowy i że jeśli nie będzie chroniony przez 
człowieka, to może bezpowrotnie zatracić swoje wartości. 

Czy w ramach edukacji ekologicznej dotyczącej par-
ku turyści mają dostęp do materiałów, które instruują, 
jak zachować się w przypadku spotkania z drapieżni-
kami?

Zwierzęta, w tym także drapieżniki, unikają ludzi i scho-
dzą im z drogi, a tym bardziej z wytyczonych przez nas 
szlaków i ścieżek, po których wędrują turyści. Przechodząc 
szlakiem często nie jesteśmy świadomi, że w pobliżu prze-
bywają zwierzęta. O ich obecności możemy przekonać się 
najczęściej po pozostawionych śladach. Jeśli nie będzie 
pozostawianych odpadków na szlaku to nie będzie zachęty 
do pojawiania się w ich sąsiedztwie zwierząt i nie będzie 
dochodzić do ich synantropizacji, czyli przystosowywania 
ich i uzależniania od obecności człowieka. O tym przy-
pominamy przy wejściu na szlak w punktach informacyj-
no-kasowych oraz na tablicach informacyjnych. Każdy też 
zwiedzający nasz park otrzymuje ulotkę z informacją, jak 
najlepiej zachować się podczas pobytu w parku, by ta wi-
zyta przyniosła jak najmniejsze zmiany w funkcjonowaniu 
świata przyrody. We wszystkich deszczochronach jest in-
formacja, że nie należy zostawiać odpadków, bo to szkodzi 
zwierzętom.
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– wyrzucane byle gdzie śmieci nie przynoszą chluby 
mieszkańcom, a wręcz przeciwnie, po drugie – śmieci, 
czyli odpady można wykorzystać powtórnie, na przykład 
jako paliwo i na tym zarabiać. Przede wszystkim - nie 
śmiecąc chroni się środowisko własne i wspólne przed 
zanieczyszczeniem. 

Ostatnio pojawiły się głosy, że problem śmieci bę-
dzie najtrudniejszym do rozwiązania, przed jakim staną 
władze miast. Zapewne nie tylko miast. Polski problem 
ze śmieciami wpisuje się bowiem w sytuację globalną. 
Jedni dwoją się i troją, by problem rozwiązać dla dobra 
ogółu, innym leży na sercu tylko zrobienie pieniędzy na 
śmieciach w sposób nielegalny. Bo okazuje się, że na 
śmieciach można zarobić krocie. Oczywiście nie w spo-
sób legalny, lecz nielegalny. 

W województwie lubuskim odkryto zakopane na kilku hektarach pocięte opony, styro-
pian, tworzywa sztuczne. Nie wiadomo, kto to zrobił. Policja szuka sprawców.

Zatrzymano tira. Miał wieźć gumę, wiózł tony odpadów - aluminium, papier, plastik, 
opakowania po artykułach spożywczych, elementy wnętrz, tekstylia. Z Anglii.

Wiceprezydent miasta zatrzymał mężczyznę, który wyrzucał gruz w lesie.

Pracowników miejskich przyłapano na wyrzucaniu gruzu i opon.

Tego typu informacje można każdego dnia przeczytać 
w portalach internetowych. A jeśli ich nie ma, to znaczy, 
że nikomu nie udało się przyłapać śmieciarzy na gorą-
cym  uczynku. Bo Polacy są nacją śmiecącą na potęgę. 
Co prawda fachowcy zajmujący się tematem mówią, że 
z roku na rok jest lepiej, a obecnej sytuacji do tej sprzed 
10 lat nie ma nawet co porównywać. Ale cudzoziem-
cy, którzy jadą do nas na przykład z Czech twierdzą, 
że bezbłędnie wychwytują, kiedy pociąg (samochód) 
przekracza polską granicę, bo w lasach natychmiast 
pojawiają się śmieci. W cywilizowanych krajach Europy 
już tego  nie ma. Tam umiano sobie poradzić z proble-
mem śmieci, mimo że co jakiś czas pojawiają się nowe, 
związane ze śmieciami problemy. Tam nade wszystko 
udało się przekonać społeczeństwo, że po pierwsze 

Śmieci... 
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niu zezwolenia zazwyczaj nikt się nie przejmował, czy 
„punkt recyklingu” tenże recykling prowadzi. Zazwyczaj 
nie prowadził, ale też nie był kontrolowany.

Do „punktu recyklingu” zaczynały natomiast napływać 
w coraz większej ilości śmieci z zagranicy. Bo podstawą 
śmieciowego biznesu nie są jakieś tam krajowe odpa-
dy komunalne, obierki z ogórków, czy pudełka po bu-
tach, lecz śmieci z zagranicy, przede wszystkim tworzy-
wa sztuczne i chemikalia (ostatnio na terenie jednego 
z polskich lasów znaleziono beczki z ulatniającym się 
z nich chlorem, których właściciel okazał się oczywiście 
nieznany). Właściciel składowiska za jedną tonę impor-
towanych śmieci inkasował 150-1000 złotych w zależ-
ności od tego co prezentował sobą „towar”. Im bardziej 
toksyczny i trudno przetwarzalny, tym więcej pieniędzy 
dostawca musiał pakować do kieszeni właściciela punk-
tu recyklingu. Podczas trzech lat, od roku 2015 do 2017 
przywieziono do Polski 800 tys. ton śmieci. Jeśli właści-
ciele składowisk inkasowali za tonę średnio 500 zł, to 
w ciągu tych trzech lat ich konta wzbogaciły się o 400 
mln zł. To pieniądze nie do pogardzenia.

Śmieciowy problem ma zasięg globalny i związany jest 
zarówno z wzrastającą konsumpcją, przede wszystkim 
opłacalnością prowadzenia odzysku surowców ze śmie-
ci. W większości przypadków technologia jest nadzwy-

Gdy mamy do czynienia z wielkim biznesem nielegal-
nym, mamy automatycznie do czynienia ze zorganizo-
wanymi grupami przestępczymi, które takim biznesem 
się zajmują, a grupy przestępcze określa się najczęściej 
słowem mafia. Niejaki James Bevan, szef rządowej 
agencji zajmującej się dbałością o angielskie środowi-
sko naturalne, już dwa lata temu twierdził, że nielegalny 
biznes śmieciowy jest tak opłacalny, jak przemyt narko-
tyków w latach 80. A to ogromne pieniądze. Nie ma się 
więc co dziwić, że mafia śmieciowa zawitała także do 
Polski, tym bardziej, że znalazła u nas znakomite warun-
ki dla prowadzenia swojej działalności. Nabijanie kabzy 
na śmieciach jest łatwe, o ile ma się trochę tupetu, spry-
tu, nade wszystko sprzyjające „warunki środowiskowe”. 
W Polsce takie warunki są. 

W 2013 roku uchwalono w Polsce Ustawę o gospodar-
ce odpadami, która miała wiele wad, a główną było zrzu-
cenie odpowiedzialności w tej kwestii na samorządy. 
Polskie samorządy jak chyba każde samorządy w innych 
krajach, największy problem mają z niedomykającym się 
budżetem. Ciągle brakuje im pieniędzy. Gdy więc na gło-
wę samorządowców spadła kwestia czystości, czyli mię-
dzy innymi prowadzenia gospodarki odpadami, de facto 
śmieciami, w przetargach na wywóz śmieci wygrywały 
te firmy, które oferowały najniższa cenę. Jedyną maszy-
ną tanich firm, które wygrywały przetargi, był samochód
-śmieciarka, a technologią transport na dzikie wysypisko 
w lesie lub w wyrobisku po żwirowni. Ale problem śmieci 
komunalnych to maleńka cząstka śmieciowego biznesu. 

Śmieciowy biznes szybko zwietrzyli ludzie, którzy 
umieją się poruszać w nielegalnych rewirach i czerpać 
z tego korzyści. Ustawa z 2013 r. obowiązek wydawania 
zezwoleń na przetwarzanie śmieci również zrzuciła na 
samorządy. Uzyskanie takiego zezwolenia zazwyczaj 
nie stanowiło większego problemu. Występujący o nie 
„słup”, czyli podstawiony człowiek dysponujący tytułem 
własności do odpowiedniej wielkości gruntu, występował 
do gminy z wnioskiem o utworzenie „punktu recyklingu”. 
Samorząd wydawał zgodę, pod warunkiem oczywiście, 
że firma prowadzić będzie odzysk surowców. I po wyda-
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są już pełne i nie ma miejsca na przyjmowanie kolej-
nych transportów, wybucha na nich pożar. Właściciele 
składowisk twierdzą, że pożary są wynikiem samozapło-
nu, ale nikt w to nie wierzy. W ciągu minionych 7 mie-
sięcy obecnego roku wybuchło w Polsce już ponad 70 
pożarów śmieciowych składowisk. W ten sposób śmie-
ciowa mafia robi sobie miejsce na przyjmowanie kolej-
nych transportów, a mieszkańcy, nie tylko okolicznych 
miejscowości, mają w powietrzu, w ziemi i w wodzie 
toksyczne, rakotwórcze związki. Rząd w osobie mini-
stra środowiska, Henryka Kowalczyka, zapowiedział, że 
mafijny proceder śmieciowy ukróci. Polacy czekają zaś 
niecierpliwie, czy kraj przestanie być wreszcie najwięk-
szym w Europie składowiskiem cudzych śmieci z nigdzie 
indziej niespotykaną specjalnością, czyli tychże składo-
wisk pożarami.

Śmieci w Polsce gminnej
Lasy zaczęły stawać się śmietnikiem, 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 po-
zbyć. Ten sam los czekał skorupy potłuczonych naczyń. 
Niektóre trafiały do lamusa z wątpliwą nadzieją, że „kie-
dyś mogą się przydać”, pozostałe wywożono jak najdalej 
od domu, tam „gdzie oczy nie widzą”. Ścianą dla widzą-
cych oczu był las. 

Gdy las był pański, gajowy pilnował, by nie stal się 
śmietniskiem, więc  stawał się nim pierwszy lepszy za-
gajnik, kępa drzew, krzaki i chaszcze. Ulubionym śmiet-
nikiem stawały się krzaki nad rowami odwadniającymi 
przy torach kolejowych. Jeszcze dwa lata temu widzia-
łem jak prowadzący „biznes spożywczy” sąsiad wyrzucał 
tam sterty tekturowych i plastikowych opakowań. Takich 
„biznesmenów” były i są tysiące, bo ciężko zarobio-
ne 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 na-
szych głowach. „Kultura” wyrzucania śmieci byle gdzie, 
byle dalej od domu, najlepiej do lasu, zagajnika, w kępę 
krzaków, rozwinęła się dynamicznie w czasach realne-
go socjalizmu. System szczęśliwości jakoś sobie jesz-
cze radził z wywózką śmieci z miast, z wywózką ze wsi 
nie radził sobie zupełnie. Mieszkaniec wsi, podobnie jak 
miastowy, też nie chciał mieć śmieci pod nosem, a że 
jego wiejska i gminna administracja były wobec proble-
mu bezradne, więc brał problem we własne ręce i wy-
woził śmieci do lasu. A jeśli w pobliżu nie było lasu, to 
w krzaki, wysoką trawę, do rowu.

czaj prosta. Taśmociągi i co najwyżej  magnesy do wy-
ławiania złomu to skromne uzupełnienie pracy ręcznej. 
W krajach, w których stawka godzinowa jest wysoka, nie 
opłaca się prowadzić recyklingu, taniej wychodzi zapła-
cić komuś, kto te śmieci zabierze i wywiezie. W USA 
branża zajmująca się eksportowaniem śmieci (nie odzy-
skiwaniem surowców wtórnych, lecz wysyłaniem śmieci 
za granicę)  zatrudnia ok. 155 tys. osób. Z USA śmie-
ci jeszcze nie trafiają do Polski, ale z Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Szwajcarii, Austrii, a ostatnio z… Nigerii 
i Australii już tak. I wszystko wskazuje na to, że jeśli 
rząd nie postawi szczelnych barier, to mafia śmieciowa 
będzie nas nimi zasypywać ze wzmożoną  aktywnością. 
A wszystko przez Chiny.

Od lat 80. gdy w Chinach rozpoczęła się reforma go-
spodarcza, gwałtownie zaczął rosnąć popyt na surowce 
do produkcji. Państwo Środka jest ogromne, trzecie pod 
względem powierzchni (9 596 960 km2), ale ogrom po-
wierzchni nie przekłada się na zasobność w surowce. 
Chińczycy wymyślili więc, że będą sprowadzać do siebie 
śmieci, bo ze sprzętu elektrycznego i komputerowego 
można odzyskiwać rzadkie metale, ze złomu i statków 
do rozbiórki taniej uzyskuje się stal niż w tradycyjnym 
procesie przetapiania, taniej też było odzyskiwać i prze-
rabiać tworzywa sztuczne, niż produkować je z ciągle 
drożejącej drogiej ropy naftowej. Chinom opłacało się 
także pokrywać koszty transportu śmieci z odległych 
rejonów świata, ponieważ dysponowali u siebie tanią, 
dobrze zorganizowaną i chętną do pracy siłą roboczą. 
Mało kto zapewne wie, że w obecnej dekadzie Chiny 
sprowadzały ok. 60% wyrzucanych na śmietnik na ca-
łym świecie odpadów plastikowych. W imporcie śmieci 
Chiny były potęgą. 

Były, ponieważ jesienią 2017 roku przywódca Chin, XI 
Jinping, podczas zjazdu chińskiej partii oświadczył, że 
czas jest najwyższy, by Chiny zaczęły się stawać cywi-
lizacją ekologiczną. Za słowami wodza poszły działania 
urzędników. Szybko sporządzili listę ponad 20 kategorii 
śmieci, których sprowadzanie do Chin zostało zabro-
nione, a w bieżącym roku lista zostanie uzupełniona 
o kolejne kategorie. Efekt stał się widoczny natychmiast. 
W pierwszym kwartale bieżącego roku Chiny sprowadzi-
ły ledwie 54% śmieci w porównaniu z tym, co napłynęło 
do tego kraju w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na świecie zapanowała trwoga. Zaczęło się paniczne 
poszukiwanie nowych odbiorców (chętne są podobno 
Wietnam, Tajlandia, Malezja), a w międzyczasie korzy-
sta się z usług śmieciowej mafii, takiej na przykład, jaka 
działa w Polsce. Według ostatnich szacunków w Polsce 
jest ok. 120 nielegalnych składowisk śmieci (w Wlk. Bry-
tanii ponad tysiąc). Gdy składowiska, także te legalne, 
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Energetyczną spalarni śmieci, na Uniwersytecie Rze-
szowskim utworzono „Centrum przetwarzania odpadów 
i biomasy na energię”. Inicjatorem jego powołania i or-
ganizatorem był prof. dr hab. Czesław Puchalski. O sen-
sowności powołania tego typu placówki naukowej mówił 
m.in.: Laboratorium służyć będzie opracowywaniu no-
wych technologii, ale także studentom, bo przecież je-
steśmy uczelnią wyższą, która zajmuje się kształceniem 
kadry także na potrzeby gospodarki. Uruchomiliśmy 
w tym roku akademickim nowy kierunek studiów: „Od-
nawialne źródła energii i gospodarka odpadami”. Będzie 
kształcił i przygotowywał kadrę w zakresie wytwarzania 
energii z odnawialnych źródeł.  

Na pytanie, czego będą dotyczyć będą prace w po-
wstałym laboratorium Czesław Puchalski odpowiedział 
następująco: Niesegregowane odpady to jest mieszan-
ka 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 tak-
że drażliwe kwestie ekologiczne - jaki jest skład popiołu 
ze spalania poszczególnych odpadów, czy będzie tok-
syczny, 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 nawo-
żenia, czy też do innych celów? Jaki będzie skład che-
miczny emitowanych do atmosfery spalin, jaka będzie 
ich toksyczność, a więc, jakie filtry trzeba będzie stoso-
wać? A może trzeba będzie opracować zupełnie nowe? 
Wiele kwestii czeka na rozwiązanie. Proszę zauważyć, 
że tak naprawdę, to dopiero nowa ustawa o gospodarce 
odpadami wywołała problemy, którymi w kraju nigdy tak 
na dobre nie zajmowaliśmy się, no bo jak można w spo-
sób naukowy zajmować się śmieciami? Otóż nie tylko 
można, ale trzeba.

W 2012 r. dokonana została zmiana Ustawy o utrzyma-
niu porządku i czystości, zaś w miejsce starej uchwalono 
nową Ustawę o gospodarce odpadami. Weszła on w ży-
cie, w lipcu 2013 r. i urzędnicy zajmujący się gospodar-
ką odpadami twierdzą, że zmiany będące konsekwencją 
tej ustawy są „rewolucyjne”. Jednym z przejawów owej 
„rewolucji” jest m.in. to, że do rzadkości należy widok 
śmieciarki jadącej bezpośrednio z zebranymi odpada-
mi na wysypisko. Teraz celem jej pierwszego kursu po 
zebraniu śmieci jest miejsce ich segregacji. W Szwecji 
i Norwegii 95% śmieci jest wykorzystywanych powtórnie 
lub wykorzystywanych jako paliwo, a tylko 5% ląduje na 
wysypisku. Dla nas to dalej proporcje pozostające w sfe-
rze marzeń, ale nie są to już marzenia tak odlegle, jak 
jeszcze 10 lat temu. Z tym, że świat, co oczywiste, idzie 
do przodu.

Organizacje ekologiczne, których postulaty są coraz 
częściej poważnie traktowane przez polityków, dążą 
do tego, by w 100% wykorzystywać ponownie odpady. 
I w tym kontekście spalarnie śmieci uważa się za mar-
notrawstwo. Aby jednak uzmysłowić czytelnikom, że dą-
żenia ekologów nie są abstrakcją, trzeba sobie uzmy-
słowić, że człowiek eksploatuje zasoby przyrody ponad 
miarę. Ekolodzy sformułowali pojęcie Dzień Długu Eko-
logicznego. To coś w rodzaju Dnia Wolności Podatko-
wej. Dzień Wolności Podatkowej to moment, w którym 
przestajemy pracować na wszelkiej maści podatki i za-
czynamy zarabiać wyłącznie na własny rachunek. 

Natomiast Dzień Długu Ekologicznego przypada na 
moment, w którym zostają wykorzystane wszelkie za-
soby Ziemi – zarówno te żywnościowe, jak i używane 

Polska jako śmietnik i las jako śmietniki, stały się na-
tarczywie widoczne z chwilą, gdy pojawiły się wyroby 
z plastiku. Śmieci organiczne, mimo że były sukcesyw-
nie wyrzucane do lasów, krzaków i rowów, stosunkowo  
szybko się rozkładały i chociaż były zawsze widoczne, 
to śmietnisko nie rosło. Z plastikiem i innymi tworzywa-
mi sztucznymi już tak nie jest i ich sterty obrzydzają lu-
dziom las i jego uroki. Do tego wszystkiego dochodzi 
jeszcze 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-niedziel-
nego wypoczynku idą z workiem w las i zbierają śmieci 
po turystach i grzybiarzach - mówi Edward Marszałek, 
rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
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 poszanowa-
niem czystości lasu jest u turystów i grzybiarzy lepiej, ale 
do ideału ciągle nam daleko. 

Zazwyczaj śmieci nie ma tam, gdzie nie ma ludzi. Kla-
syczny 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.  - Lu-
dzie tam oczywiście są, ale przejazdem, nikt się nie za-
trzymuje, to i śmieci nie ma.

Nieustający problem śmieciowy, jak twierdzi mój roz-
mówca, jest ciągle tam, gdzie ludzie zjawiają się gro-
madnie. To obrzeża Jeziora Solińskiego, skraje dróg, 
miejsca parkingowe, także, o zgrozo, masowo odwie-
dzane rezerwaty przyrody i szlaki turystyczne. Wszędzie 
tam śmieci są ciągle widoczne. 

Edward Marszalek mówił to 3 lata temu. Dziś pani dr 
Grażyna Holly, kierownik działu dydaktycznego Ośrodka 
Naukowo-Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego, twierdzi, w rozmowie zamieszczonej w niniej-
szym wydaniu czasopisma, że poszanowanie przyrody 
przez turystów jest już większe, co widać właśnie po-
przez ilości śmieci pozostawianych przez nich na szla-
kach. Do ideału co prawda nadal daleko, ale Pani Holly 
uważa, że jednak bliżej niż jeszcze kilka lat temu. 

Takim krokiem ku ideałowi wydawało się wybudowa-
nie w Rzeszowie jednej z najnowocześniejszych spalar-
ni śmieci. Kosztowała ponad 300 mln złotych i spalając 
śmieci ma produkować prąd i ciepło. Niemal równolegle 
z decyzją o budowie w Rzeszowie przez Polską Grupę 
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kańców San Francisco też chce za dwa lata osiągnąć 
ten cel. Na razie poddaje recyklingowi 80% odpadów.

Kupuj tyle, ile zjesz 
Odpady powstają nie tylko dlatego, że wyrzuca się  

opakowania różnego rodzaju produktów, obierki, itp. 
Przede wszystkim dlatego, że ludzie kupują za dużo 
i nadmiar wyrzucają. Hasłem rozsądku w krajach Zacho-
du jest „Kupuj tyle, ile potrzebujesz”. W Danii sklepy nie 
oferują już produktów w opakowaniach po kilka sztuk. 
We Francji standardem staje się zabieranie resztek z re-
stauracji, a Niemcy chcą zapobiegać wyrzucaniu dobre-
go jedzenia m.in. przez likwidację stygmatyzującego je 
terminu przydatności do spożycia, który często nie ma 
wiele wspólnego z rzeczywistą jakością produktu. Coraz 
bardziej rozwija się też redystrybucja produktów bliskich 
przeterminowania – w Skandynawii powstały nawet 
wyspecjalizowane w tym sklepy, a we Francji państwo 
przyznało sieciom handlowym ulgi podatkowe za odda-
wanie jedzenia do banków żywności. W Polsce na razie 
„Biedronka” oddaje do banków żywności produkty będą-
ce na granicy przydatności do spożycia. 

Działania dotyczące zarówno odpadów, jak i niemarno-
trawienia żywności, zaczynają dotyczyć również przemy-
słu. To jest sfera, w której, jak sie okazuje, marnotraw-
stwo jest największe. W Polsce, to nie do uwierzenia, ale 
7 z 9 mln ton żywności marnuje się na etapie produkcji.

Śmieci i odpady to problem już globalny. Nadmiar 
produktów i ich marnotrawienie ma z odpadami nieroze-
rwalny związek. To nasz problem. Każdego z nas, i nikt 
za nas tego problemu nie rozwiąże. 

Hubert Sandecki

w produkcji – które powinny wystarczyć na rok. Później 
żyjemy na kredyt, którego udziela nam natura. W tym 
roku Dzień Długu Ekologicznego przypadł 1 sierpnia, 
podczas gdy dwa lata temu był to 8 sierpnia, a dekadę 
temu – 15 sierpnia. Czyli w ciągu 7 miesięcy wyczerpa-
liśmy zasoby naszej Ziemi, które powinny nam wystar-
czyć na cały rok. W związku z tą grabieżczą działalno-
ścią człowieka i w trosce o dobro przyszłych pokoleń, 
ekolodzy uważają, że człowiek ma już narzędzia ku 
temu, by w 100% wykorzystywać odpady.

We wtórnym wykorzystywaniu odpadów największym 
wyzwaniem są nieposortowane odpady komunalne 
(tzw. zmieszane), których większość stanowią materia-
ły organiczne. To ta najbrudniejsza sterta, która trafia 
na wysypiska. Jest ona zarówno nieekologiczna, jak 
i niebezpieczna, ponieważ  sterta tego typu śmieci pro-
dukuje bardzo dużo metanu. W Europie przyjęto więc 
skandynawską koncepcję, aby likwidować wysypiska, 
a śmieci, których nie da się odzyskać, używać jako pa-
liwa w elektrociepłowniach. Materię zamienia się więc 
w energią i co by nie powiedzieć, jest to forma odzysku, 
ale mało efektywna.

Takiej formie odzysku organizacje ekologiczne sta-
nowczo się sprzeciwiają. Twierdzą, że to niedopusz-
czalne marnotrawstwo. Uważają, że działania powinny 
się skoncentrować na jak najdalej posuniętym odzysku 
odpadów, tak aby nic nie trzeba było spalać. W branży 
utylizacyjnej uważa się, że to utopia, ale… Japońskie 
miasto Kamikatsu, liczące 5 tys. mieszkańców, chce do 
końca obecnego dziesięciolecia dokonywać pełnego, 
czyli w 100%, odzysku odpadów. Na razie mieszkańcy 
miasteczka prowadzą segregację śmieci w 45 katego-
riach. Utopia, utopią, ale mające ponad 850 tys. miesz-
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pojmowanie przyrody współgrało z katolicką wykładnią, że 
człowiek powinien czynić sobie ziemię poddaną, i pewnie 
był to jeden z nielicznych wspólnych mianowników w po-
dejściu do rzeczywistości tak różnych od siebie instytucji 
i o tak sprzecznych ze sobą ideologiach.

Coś się zaczęło zmieniać dopiero wtedy, gdy ludzie na 
własnej skórze zaczęli odczuwać ujemnie skutki działań, 
by czynić sobie ziemię poddaną. Nie było jeszcze świado-
mości ogółu, że eksploatacja zasobów z jednej strony bu-
duje, ale też stwarza zagrożenia. Rodziła się ona poprzez 
doświadczenia jednostek, które doświadczały skutków 
eksploatacji przyrody i szkód, które ona ze sobą niosła. Aż 
trudno w to uwierzyć, ale:             

„W Polsce za pionierskie – całościowe badania poświę-
cone świadomości ekologicznej, tj. społecznym problemom 
ochrony środowiska i postawom wobec środowiska uważa 
się badania tarnobrzeskie z 1983 roku. W tych badaniach 
zwrócono uwagę na to, że ludzie mobilizują się do dzia-
łania bardziej przez elementy zagrażające bezpośrednio 
człowiekowi, np. zanieczyszczenie wody pitnej w konkret-
nej miejscowości niż zagrożenia „odległe”, jak zagrożenie 
stanu lasów przez wycinkę lub szkodniki, co z kolei może 

Dymy z kominów hut i stali dawały władzy i społeczeństwu poczucie siły państwa, 
ale więcej w tym było propagandy niż prawdy. I działo się to w latach 50. i 60. 
XX w., gdy socjalistyczna władza zamieniała siermiężną, wiejską Polskę w jeden 
z fundamentów braterskiej, socjalistycznej wspólnoty, która miała przynieść 
szczęście całej ludzkości. 

W latach 70. XX w., gdy po dotknięciu palcem elewa-
cji krakowskich kamieniczek tynk sypał się niczym popiół 
z papierosa, niektórzy zaczęli już zdawali sobie sprawę, że 
coś jest nie takt, ale nie za bardzo wiedzieli, co i z czym jest 
„nie tak”. Z kominów hut i elektrowni gęsty dym ze spalania 
węgla walił  w niebo, zimowy smog dusił ludzi na ulicach 
coraz bardziej zadymianych miast, ale powszechnie uwa-
żało się, że tak ma być, no bo jak może być inaczej, skoro 
jest zima i w piecu grzać trzeba. Za fanaberie uważano 
decyzje wtedy bardzo nielicznych, którzy wyprowadzali się 
z miasta w okolice wiejskie, bo w mieście „nie dawało się 
żyć”. W drugą stronę, ku cywilizacji węgla, kominów, dymu 
i smogu kierowały się tłumy z przeludnionych wsi, by budo-
wać więcej i coraz to więcej kominów. 

To były czasy, kiedy pojęcie „ekologia” jeśli było znane, 
to tylko hermetycznym grupkom naukowców i tylko im. Je-
śli znał je ktoś z kręgów ówczesnej władzy, było to poje-
cie dla niego wrogie, bo utrudniające „dynamiczny rozwój 
socjalistycznego społeczeństwa”. Władza socjalistyczna 
uważała, że dobrobyt utworzy eksploatacja zasobów przy-
rody, przede wszystkim węgla, siarki, rudy i wszystkiego 
innego co cenne, a co kryje się tylko pod ziemią. Takie 

Ekologiczna świadomość i bezświadomość
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polska gospodarka nadal ma być oparta na węglu, o któ-
rym już niemal powszechnie wiadomo, że jest paliwem naj-
bardziej zanieczyszczającym środowisko?

Trzeba było dopiero wstąpić do Europy tej Zachodniej, 
gdzie poziom cywilizacyjny był i jeszcze nadal jest wyższy 
niż u nas, gdzie dużo wcześniej społeczeństwa nauczyły 
się myśleć ekologicznie i to w skali nie własnego podwór-
ka, a globalnej.

Pamiętam zdumienie w jednym z polskich czasopism 
z lat 70., które opublikowało artykuł o tym, jaki szok przeży-
li Finowie, kiedy okazało się, że wody w tej krainie tysięcy 
jezior wcale nie są krystalicznie czyste, jak się powszech-
nie uważało. A stało się tak za sprawą wyziewów z hut, 
stalowni i elektrowni z niemieckiego centrum przemysło-
wego, czyli Zagłębia Ruhry i Saary, które prądy powietrzne 
przenosiły właśnie nad zieloną od lasów i modrą od wody 
Finlandię. Tam, też za sprawą tychże powietrznych prą-
dów, opadały i z krystalicznej wody tysięcy jezior czyniły 
mieszankę z dużą zawartością metali ciężkich. 

Niemcy musieli montować na kominach filtry eliminujące 
emisję do atmosfery nieczystości wszelakich, a w społe-
czeństwach dbających o siebie i rozumnych powszech-
na stała się świadomość, że zanieczyszczenia powietrza 
i wody nie mają granic i nawet jeśli coś dymi tysiące ki-
lometrów od nas, to szkodliwe związki mogą spaść nam 
na głowę w każdej chwili. To samo jest z zanieczyszczoną 
wodą. Gdy Amerykanie uświadomili sobie, jak szkodliwe 
dla ujęć wody pitnej są ścieki z zakładów przemysłowych, 
zadziałali, jak to oni, bezkompromisowo i każdy taki za-
kład musiał zrzucać swoje ścieki powyżej ujęcia wody dla 
tego zakładu. Każdy przedsiębiorca wolał więc wodę przed 
jej zrzutem przypuścić przez oczyszczalnię niż co 2 lata 
zamiast co 5 wymieniać maszyny i urządzenia z powodu 
przyspieszonej korozji, no i oczywiście aby uniknąć kary. 
A u nas w Polsce? 

Dopiero gdy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, musie-
liśmy przyjąć obowiązujące w niej standardy dotyczące 
także ochrony środowiska. I dopiero wtedy zaczęły się 
w naszym  kraju fundamentalne wręcz zmiany dotyczące 
ekologii, co oczywiście wcale nie znaczy, że ekologiczne 
myślenie dotarło do wszystkich i wszyscy mają już świado-
mość, co do swoich działań.

Przestrzeń i koszty ekologiczne
Kilka tygodni temu towarzyszyłem znajomemu w poszu-

kiwaniu kilkudziesięcioarowej działki na niedalekim Pogó-
rzu. Warunki były dwa – ma być w miejscu widokowym 
i nad czystym potokiem. Znaleźliśmy kilka, ale każda miała 
powyżej strugi sąsiadów. I każdy z nich swoje ścieki spusz-
czał oczywiście do strumyczka. Pozornie woda była czysta, 
ale znajomy z każdego miejsca brał próbkę i oddawał do 
analizy. W każdej były bakterie kałowe, gnilne, detergenty.

Nieświadomość ekologiczna jest pochodną niewiedzy, 
nieznajomością sensu przysłowia „nie rób drugiemu, 
co tobie niemiłe”. Nieświadomość ekologiczna jest tak-

powodować zmiany klimatyczne” – pisze dr hab. Ligia Tu-
szyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 
w pracy „Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego 
społeczeństwa”.

Badania przeprowadzone 35 lat temu wykazały, że świa-
domości ekologicznej w ówczesnym polskim społeczeń-
stwie jeszcze nie było i być nie mogło, ponieważ ekologia 
jako taka stanowiła abstrakt, natomiast mieszkańcy Tarno-
brzega i jego najbliższych okolic, gdzie przeprowadzono 
badania, dostrzegali, że śmierdząca siarką woda pitna ma 
związek ze znajdującymi się w najbliższym sąsiedztwie 
tego miasta kopalniami tego surowca. 

Każdego, kto w owych latach zbliżał się do Tarnobrze-
ga już z odległości kilku kilometrów atakował zapach lub 
jak kto woli „smród” siarki, wiszący nieustannie w powie-
trzu. Czuć go było w domach, w restauracjach, a smak 
wody był odstręczający. Aczkolwiek mieszkańcy  miasta 
i okolic nie odczuwali już unoszących się powietrzu kopal-
nianych miazmatów, bo poprzez długoletnie obcowanie 
potrafili się na nie znieczulić, to niepokoił ich jednak smak 
wody, a co za tym idzie słuszne podejrzenie, że piją coś, 
co czyste nie jest. A skoro czyste nie jest, to może za-
wierać jakieś niebezpieczne dla ich zdrowia związki. Jeśli 
były to więc pierwsze oznaki myślenia i świadomości eko-
logicznej, to rodziły się one na tej zasadzie, że bliska ciału 
koszula rodziła temu ciału jakieś tam, nie wiadomo jakie, 
ale jednak zagrożenie. 

Z badań ówcześnie przeprowadzonych wysnuto wnio-
sek, że „społeczeństwo traktuje środowisko jako wartość, 
ale nie odczuwa potrzeby działań na jego rzecz” i że nie 
ma świadomości, iż zagrożeniem dla środowiska, czyli 
także dla człowieka, jest nie tylko to, co się dzieje w przy-
rodzie w jego najbliższym otoczeniu, ale również daleko 
od niego, jak na przykład nadmierne wycinanie lasów. 
Świadomości zagrożeń (jeśli takowa w ogóle  była), które 
przynosiła ówczesna nadmierna eksploatacja przyrodni-
czego środowiska „towarzyszyła bardzo niewielka wiedza 
na temat ich źródeł i skutków”. To oczywiste, bo w tamtych 
latach nikt nie pisał, nie uczył, nie uświadamiał, do czego 
może prowadzić nielicząca się z niczym bezlitosna eksplo-
atacja przyrodniczego środowiska.

Ligia Tuszyńska pisze, że „w społeczeństwie nadal wy-
stępuje brak zaufania do instytucji” co bezsprzecznie od-
nosi się także do współczesności, bo „Obecnie poziom 
świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego, w tym 
co bardzo ważne - decydentów, jest nadal niski, stąd np. 
wysoka energochłonność gospodarki, która w dużej mie-
rze jest oparta na węglu”. No bo jak tu wierzyć instytucjom 
i organizacjom ekologicznym, że należy szanować przyro-
dę, chronić ją przed niszczeniem, skoro władza mówi, że 
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Brudy powracające 
Obecnie, po 14 latach naszej obecności w Unii Euro-

pejskiej, największymi brudasami zanieczyszczającymi 
środowisko naturalne są gospodarstwa indywidualne, nie 
zaś, jak zapewne wielu Polakom się wydaje, przemysł. Bo 
nasze wstąpienie do Unii Europejskiej  uruchomiło prawo 
obowiązujące już w wysoko rozwiniętych gospodarczo kra-
jach. I dopiero wtedy zaczęło nas obowiązywać to praw-
dziwe prawo ochrony środowiska. Wejście do Unii Euro-
pejskiej ułatwiło działalność pracownikom  inspektoratów 
ochrony środowiska, ponieważ każdy podmiot gospodar-
czy musiał automatycznie dostosować się do prawa Unii 
Europejskiej, które obowiązuje wszystkie cywilizowane 
kraje na wysokim poziomie rozwoju.

Trzy lata temu rozmawiałem o ochronie środowiska 
i świadomości ekologicznej mieszkańców Podkarpacia 
z dr inż. Ewą J. Lipińską, która była wtedy Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska. Przytoczę fragment tej 
rozmowy, w którym była poruszona kwestia świadomości 
i nieświadomości ekologicznej społeczeństwa. Pani Ewa 
Lipińska mówiła o tej kwestii następująco: 

„Uważam, że całe nasze społeczeństwo powinno zostać 
objęte programem edukacyjnym, tłumaczącym i uświada-
miającym, jakim problemem dla wszystkich ludzi jest kwe-
stia ścieków, odpadów i zanieczyszczania powietrza. Bez 
takiego programu nie ruszymy miejsca.”

Pytanie: Brak edukacji powoduje brak świadomości 
i sprawia, że człowiek, który jakąś rurą wpuszcza na 
ostro swoje ścieki sanitarne do rzeki, żyje w przeko-
naniu, że one do niego nie wrócą?

że konsekwencją tradycji, bo wszelkiego rodzaju ścieki 
wylewało się przez lata za przysłowiowe okno, czyli do 
gnojownika albo do rowu, jeśli tylko był w pobliżu. Mimo 
miliardowych kwot, jakie wydano ze środków pomoco-
wych Unii Europejskiej, zarówno w ramach funduszy 
przedakcesyjnych, jak też już po naszym wstąpieniu do 
Wspólnoty, nadal wiele gospodarstw wiejskich nie jest 
podłączonych do kanalizacji. I zapewne długo jeszcze nie 
będzie, a jednym z głównych winnych jest brak planów 
przestrzennego zagospodarowania.

W krajach mających uporządkowaną przestrzeń są sku-
piska ludzkie, strefy przemysłowe i tereny pozbawione 
obecności człowieka. Tam, gdzie są tereny rolne, nie ma 
domostw. U nas jedna wieś przechodzi w drugą, domy sta-
wiane są, gdzie kto chce – w środku pola, lasu, na szczy-
cie góry, w dolince, nad rzeką, tam gdzie ładnie, gdzie była 
działka dziadka albo prababci, tam sobie buduję dom. Taki 
dom natychmiast wkracza w sferę ochrony środowiska i sta-
je się kosztem dla gminy. Bo, aby nie zatruwał środowiska, 
powinno podłączyć się go do sieci kanalizacyjnej, także 
wodociągowej, sieci zbierania odpadów. Skoro stoi daleko 
poza terenem mieszkalnym danej wsi, niesie to ze sobą 
ogromne koszty. Gmin na ich ponoszenie nie stać. Brak pla-
nów zagospodarowania przestrzennego szkodzi wszystkim, 
pojedynczym mieszkańcom, wspólnocie samorządowej, sa-
morządowi i rządowi. Jeśli ktoś chce mieć dom kilometr czy 
dwa poza wsią, to niech go sobie ma, ale musi na własny 
koszt wybudować kanalizację i podłączyć ją do oczyszczalni 
ścieków, także linię energetyczną. Jego inwestycja musi po-
nieść koszty ekologiczne. Tak być powinno, ale tak nie jest.
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bą o dokonanie kontroli, nawet najbliższych sąsiadów. 
Problem tkwi w tym, że widzi się sąsiada, a nie widzi się 
siebie, bo przecież „ja błędów nie robię”. Człowiek siebie 
zawsze usprawiedliwi, na przykład „nie mam pieniędzy, 
by zrobić kanalizację” albo zmienić piec, w którym pali 
się odpady, a niebezpieczne toksyny ulatują do powie-
trza. Ludzie siebie zawsze usprawiedliwią, innych nie. 
Powinno się przewekslować mentalność społeczeństwa 
– najpierw zwróćmy uwagę na siebie, a dopiero potem 
kontrolujmy sąsiadów. 

Pytanie: Co Pani robi z tymi „społecznymi sygnałami”?
E. Lipińska: Jeśli dotyczą osób prywatnych, odsyłam 

do wójta, burmistrza albo prezydenta i proszę o kontrolę. 
Ich kontrole potwierdzają, że prawie 80% indywidualnych 
zgłoszeń mieszkańców naszego województwa ma uzasad-
nienie. To nie są donosy, bo zgłaszający musi podać swoje 
imię, nazwisko i adres. Brak tych danych uznawany jest 
za anonim i interwencji nie podejmujemy. Zawsze można 
swoje dane zastrzec do wyłącznej wiedzy inspekcji.

Pytanie: Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to 
bardziej zanieczyszczamy się odpadami organiczny-
mi, czy nieorganicznymi?

E. Lipińska: Wszystkim. Jeśli mamy sezon grzewczy, 
nasi mieszkańcy palą czym się da. I to nie jest problem 
tylko Podkarpacia. Tak jest w całej Polsce. Bardzo czę-
sto słyszę tłumaczenie: „Proszę pani, my jesteśmy ludźmi 
biednymi, nie stać nas, by kupić ekologiczny opał”. Pali się 
więc wszystkim, co się znajdzie pod ręką, a to, co się znaj-
dzie pod ręką bardzo często nasycone jest niebezpiecz-
nymi dla zdrowia substancjami chemicznymi, toksycznymi, 

E. Lipińska: Wrócą, wrócą… Bo sąsiad powyżej biegu 
rzeki puszcza ścieki do naszego „ogródka” albo na przy-
kład woda z tej rzeki zaleje poniżej uprawy rolne, nie-
czystości dostaną się do gleby, a rośliny czerpią prze-
cież pokarm z gleby, także substancje niebezpieczne, 
które się w niej znajdują. I te ścieki wrócą do człowieka, 
bo przecież musi kupić sobie chleb. Oczywiście to będą 
śladowe ilości tego, co on do tej rzeki wpuścił, ale nie-
czystości kumulują się. Także w organizmach zwierząt 
hodowlanych. Dopóki nie będzie w Polsce systemowego 
programu, określającego także sankcje, to nie ruszymy 
w tej kwestii z miejsca.

Pytanie: Jak to według Pani powinno wyglądać?
E. Lipińska: A chociażby podobnie do obostrzeń obowią-

zujących kierowców - przekraczasz dozwoloną prędkość 
o ileś tam kilometrów, płacisz tyle i tyle. I jeśli o kierowców 
chodzi, nie ma dyskusji. W przypadku zanieczyszczania 
środowiska też tak powinno być. Ale oprócz sankcji trzeba 
prowadzić edukację, bo człowiek zapomina, traci poczucie 
świadomości, że jest elementem natury. To arogancja, któ-
rą człowiek uświadamia sobie dopiero wtedy, gdy przyroda 
się budzi w postaci osuwisk ziemi, powodzi, niszczyciel-
skich burz. Dopiero wtedy dociera do nas, że ułudą jest ży-
cie w przekonaniu, iż człowiek jest panem przyrody. Nigdy 
nie będzie. I bardzo dobrze, bo zniszczyłby świat.

Pytanie: Według Pani społeczna świadomość doty-
cząca ochrony wód i powietrza jest niewielka?

E. Lipińska: Tak i nie. Świadomość wzrasta i to z roku 
na rok. Widzę to po interwencjach mieszkańców – piszą 
do nas, dzwonią, składają zeznania do protokołu z proś-
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rakotwórczymi. Jak więc Pan widzi – z jednej strony jest 
świadomość szkodliwości, jaką niesie ze sobą zanieczysz-
czanie środowiska, a z drugiej strony bardzo łatwo się tłu-
maczymy, jeśli sami to zanieczyszczenie powodujemy. 

Są nacje świetnie zorganizowane, które edukacja uczy-
niła wrażliwymi na problemy  ekologiczne i przeciwsta-
wianie się wszelkim przejawom zagrożeń dla przyrody.

E. Lipińska: Norwegowie na przykład zorientowali się 
w pewnym momencie, że nie ma w ich rzekach ryb łososio-
watych, a przecież oni szczycą się tymi rybami. Zniknęły. 
Szybko ustalono, co było przyczyną - oczywiście zanie-
czyszczone wody. Wprowadzono więc program poprawy 
stanu czystości wód. Miał on oczywiście ogromne wspar-
cie społeczne i bardzo szeroki zakres. Chodziło o stan po-
prawy czystości wód, ale Norwegowie doszli do wniosku, 
że aby to osiągnąć, nie można poprzestać tylko na wodzie, 
ale trzeba też zająć się czystością powietrza i odpadami.

W Polsce założono, że do roku 2015 osiągnie się taki 
standard czystości wód, by ryby łososiowate, które wy-
magają czystych wód, mogły w nich spokojnie żyć. Zało-
żenie okazało się absolutnie nierealne. Do dziś do takich 
standardów nadal nam daleko. Nadal też są rzeki, którymi 
spływa do morza cała tablica Mendelejewa. I w tej kwestii 
nikt nam nie pomoże. Tylko sami możemy do takiego stanu 
doprowadzić. Trudno też dziś powiedzieć, kiedy może się 
to stać, bo aby do takiego stanu doprowadzić, społeczeń-
stwo musi posiąść minimum wiedzy na ten temat, a wraz 
z wiedzą świadomość, że chroniąc przyrodę, chroni się 
zdrowie nie tylko swoje i swoich najbliższych. 

A jako społeczeństwo jesteśmy ekologicznie niewyeduko-
wani. W Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej 
znaleźć można artykuł pt. „Świadomość ekologiczna spo-
łeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia  środowiska na-
turalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa 
podkarpackiego)” autorstwa Jadwigi Nycz-Wróbel. W pod-
sumowaniu swoich badań autorka pisze: 

Niestety, (…) poziom świadomości ekologicznej miesz-
kańców województwa podkarpackiego (…) nie jest zbyt 
wysoki. Mieszkańcy (…) średnio oceniają własne zaintere-
sowanie ochroną środowiska. Na pytanie o czas, w jakim 
rozkłada się plastik, jedynie 58% wszystkich zapytanych 
udzieliło prawidłowej odpowiedzi. Zdecydowana większość 
respondentów z województwa podkarpackiego nie zna firm, 
które wdrożyły System Zarządzania Środowiskowego i pro-
wadzą politykę ekologiczną. W związku z tym nie uwzględ-
niają tych firm w swoich decyzjach nabywczych. Około 40% 
respondentów we wszystkich pytanych grupach nie ma 
opinii na temat skuteczności polskiego prawa w zakresie 
ochrony środowiska, co także może wskazywać na niski po-
ziom wiedzy ekologicznej. Co ciekawe, jednym z wyżej oce-
nionych przez mieszkańców województwa podkarpackiego 
zagrożeń środowiska w Polsce jest właśnie niski poziom 
świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Na podstawie badań można stwierdzić, że jest jeszcze 
wiele do zrobienia w zakresie edukacji ekologicznej spo-
łeczeństwa. (…). Potrzebne są zmiana myślenia, zmiana 
norm, idei i przyzwyczajeń, rządzących społeczeństwem. 
Należy na stałe wdrożyć do codziennego działania zarów-
no jednostek, jak i firm zainteresowanie i dbałość o sprawy 
środowiska naturalnego. Dopóki człowiek nie zmieni my-
ślenia, że wraz z kolejnym wyrzuconym workiem śmieci, 
bałagan i problem znika, stan środowiska nie poprawi się, 
co więcej stale będzie się pogarszał.

Plastik zaś, w zależności od rodzaju, rozkłada się od 
100 do 1000 lat. Na północny-wschód od Hawajów na Pa-
cyfiku pływa wyspa utworzona z plastikowych śmieci. Ma 
powierzchnię 5 razy większą od Polski i systematycznie 
się powiększa. Tym, którzy nie mają pojęcia jak długo roz-
kłada się plastik, należałoby uświadomić, że nie będzie ich 
i ich wnuków, a ta wyspa będzie pływać nadal i nadal się 
rozrastać. Chyba że wszyscy, jako gatunek ludzki, przyj-
dziemy po rozum do głowy. 

Hubert Sandecki

Hydroelektrownia Alafa w Norwegii

Edukacja ekologicza dorosłych
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Stado kóz w skansenie tworzą przedstawicielki kozy kar-
packiej ze starej polskiej rasy, licznej jeszcze na przełomie 
XIX i XX wieku na terenach górskich. Została ona wyparta 
z hodowli w wyniku napływu szlachetnych ras kóz. Na po-
czątku 2005 r. zostały na terenie Polski odnalezione dwa, 
może ostatnie, gniazda kozy karpackiej. Kozy te zostały za-
kupione wraz z przychówkiem i umieszczone w Zakładzie 
Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, roz-
poczynając tym samym proces odtwarzania rasy. Z ośrod-
ka w Odrzechowej trafiły do Sanoka. Zwierzęta już spędziły 
zimę w skansenie, kozy w stajni łemkowskiej chyży z Ko-
mańczy, natomiast owce w stajennej części chałupy z Króli-
ka. Zaaklimatyzowały się, są już pierwsze przychówki.

Budowa sektora, a właściwie jego rekonstrukcja na podsta-
wie zachowanych rysunków i fotografii archiwalnych, potrwa 
jeszcze kilka lat. W budowie jest stajanka (znana też kolibą 
- miejsce dla pasterza) ze wsi Wapienne. Będzie ona w kon-
strukcji kamiennej, ściany układane są na sucho tzn. tylko 
z użyciem gliny jako spoiwa. Stajanka będzie miała czterospa-
dowy dach wykonany z dranicy. Docelowo w sektorze znaj-
dzie się dziesięć obiektów: szałasy, koliby, koszary i poidła. 

Sektor pasterski będzie znakomitym uzupełnieniem obrazu 
dawnych rusińskich wsi. Wszak pasterstwo stanowiło jedno 
z głównych zajęć i podstaw utrzymania ludności, zamieszku-
jącej do 1947 r. tereny Bieszczadów i Beskidu Niskiego. 

Krzysztof Zieliński

W jubileusz 60-lecia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wszedł z gotowym 
budynkiem drewnianej synagogi (jeszcze trwają prace przy wyposażeniu wnętrza) 
i zrekonstruowanym sektorem pastersko-hodowlanym.

Ciekawostką jest, że koncepcję tego ostatniego opraco-
wał jeszcze w latach 50. XX wieku etnograf prof. Roman 
Reinfuss, który uznał, że skoro przez wieki ludność obsza-
ru Karpat zajmowała się głównie hodowlą i rolnictwem, nie 
może tego elementu ich gospodarki zabraknąć w skanse-
nie. Sektor zlokalizowano w północno-zachodniej, zale-
sionej części skansenu na powierzchni blisko 2 ha. Wy-
karczowano drzewa, wycięto chaszcze i przystąpiono do 
tworzenia stada owiec i kóz. 

Pierwszy wybór padł na barwną owcę górska będącą 
rodzimą odmianą starej prymitywnej i licznej grupy raso-
wej „cakiel” występującej od wieków na terenie Karpat 
Południowych i części Bałkanów. Na obszar polskich Kar-
pat przywędrowała ona wraz z białą odmianą w czasie 
przemieszczania się wołoskoruskich plemion pasterskich 
wzdłuż łańcucha Karpat. Wędrówki te trwały od XIV wie-
ku i zakończyły się na Bramie Morawskiej w wieku XVI. 
Po ostatniej wojnie światowej wraz z podjęciem prac nad 
doskonaleniem białej odmiany cakla przyjęto w Polsce 
dla całej tej grupy nazwę polska owca górska (vel owca 
górska). Owce te były utrzymywane przez górali ze wzglę-
du na barwną, ciemną wełnę i skóry, wykorzystywane do 
wytwarzania strojów regionalnych lub elementów dekora-
cyjnych. Niezaprzeczalny jest korzystny wpływ owiec na 
kształtowanie krajobrazu i jego zachowanie, szczególnie 
w tak ubogich biotopach jak obszary górskie.

Rasy rodzime w skansenie
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W zakres edukacji ekologicznej wchodzą wszelkiego ro-
dzaju działania mające na celu między innymi:
- uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest 

niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do 
życia, czerpie on ze środowiska; 

- wyposażenie w wiedzę dotyczącą budowy i czynności 
życiowych organizmów żywych oraz ich związków ze 
środowiskiem;

- uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do god-
nego życia;

- pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyją-
cych na ziemi;

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody;
- kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania 

z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody;
- wprowadzanie czystych technologii i racjonalnego wyko-

rzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów;
- kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem;
- rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środo-

wiska przyrodniczego.
Od najmłodszych lat życia człowieka trzeba kształtować 

jego sposób myślenia i zachowania. Dziecko wychowane 

Stan środowiska naturalnego, a przez to jakość naszego życia w głównej mierze 
zależy od poziomu wiedzy społeczeństwa w tej dziedzinie. Wiedza ta niezbędna 
jest do zrozumienia skomplikowanych procesów zachodzących w środowisku, 
które powinny przebiegać w sposób trwały i zrównoważony oraz jaki wpływ na te 
procesy ma działanie człowieka.

W dyskursie publicznym coraz częściej jednym z głów-
nych problemów staje się jakość środowiska: walka ze 
smogiem, segregacja odpadów, susza lub powódź, ochro-
na przyrody. Działania podejmowane w celu ich rozwią-
zania skierowane są przede wszystkim na zwalczanie 
skutków zaistniałych zagrożeń oraz poszukiwanie alterna-
tywnych rozwiązań proekologicznych.

Ogromną rolę w tych działaniach pełni edukacja ekolo-
giczna, służąca aktywizowaniu społeczeństwa do działa-
nia na rzecz środowiska i poprawy jakości życia człowieka. 
Edukacja ekologiczna nie powinna tu być rozumiana jako 
przekazywanie wiedzy encyklopedycznej nt. środowiska, 
lecz kształcenie, wychowanie i zmianę postaw społeczeń-
stwa względem otaczającego świata.

Ekologia rozumiana jako dziedzina biologii badająca 
wzajemne stosunki między organizmami a otoczeniem, 
początek swój bierze w latach 30. XX wieku. Pod jego ko-
niec znacznie rozszerza zakres swojego działania. Jest 
często potocznie rozumiana, jako ogół postaw i zachowań 
człowieka wobec środowiska naturalnego.

Od lat niepokojąco wzrasta liczba czynników mogących 
unicestwić ludzkość, zmusza to człowieka do zmiany do-
tychczasowego sposobu myślenia i zachowania. 

Edukacja ekologiczna – wyzwanie na jutro
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Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rze-
szowie. Jest ono miejscem przygotowywania i realizacji 
działań edukacyjnych dla zrównoważonego rozwoju, pro-
wadzonych przez trenerów i wolontariuszy stowarzysze-
nia. Podjęte działania i projekty adresowane są głównie do 
mieszkańców Podkarpacia. W 2017 roku objęły one bez-
pośrednio łącznie 40 200 osób. Ich odbiorcami były głów-
nie dzieci, uczniowie szkół podstawowych, młodzież, stu-
denci oraz nauczyciele i dorośli mieszkańcy Podkarpacia.

Podjęta przez nas działalność edukacyjna wśród naj-
młodszych ma na celu stworzenie więzi emocjonalnej 
z otaczającą przyrodą oraz wzbudzenie pasji jej poznawa-
nia. Dziecko potrafi zachwycić się małymi rzeczami: chrzą-
szczem w trawie, kawałkiem mchu czy głosem ptaków. 
Osoba dorosła powinna mu jedynie to umożliwić. Czasami 
pokazujemy jak może wyglądać świat, kiedy nie będziemy 
o niego dbać.

Stowarzyszenie „EKOSKOP” zajmuje się szeroko ro-
zumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną 
i obywatelską. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia 
świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez ak-
tywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, 
szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Na-
sze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekolo-
gii, ochrony środowiska, edukacji przyrodniczej. W zasięgu 
zainteresowań znajdują się treści z zakresu edukacji glo-
balnej, regionalnej, obywatelskiej i prozdrowotnej. Pracuje-
my głównie w oparciu o autorskie programy, opracowuje-
my własne materiały dydaktyczne. Nasza oferta obejmuje 
ponad 60 tematów warsztatów dla dzieci i młodzieży reali-
zowanych zarówno w naszym ośrodku w Rzeszowie przy 
ul. Lubelskiej 28/4, w szkołach oraz w terenie. Nasze dzia-
łania skupiają się wokół kilku tematów:

Selektywna zbiórka odpadów
W jaki sposób nauczyć dzieci oraz dorosłych właściwego po-
stępowania z odpadami? Najlepiej zrobić to przez zabawę.  
Od wielu lat organizujemy Ekoolimpiady, w trakcie których 
rozgrywane są różne dyscypliny ekologiczne, m.in. przeno-
szenie butelek PET na czas, łowienie elektrośmieci z jeziora, 
budowanie wieży z opakowań wielowarstwowych. Zabawa 
jest tylko pretekstem do nauki. Dzieci dowiadują się jak wła-
ściwie postępować z odpadami.

Sprzątanie świata
Od samego początku uczestniczymy w akcji „Sprzątanie 
Świata”. Razem z uczniami i wolontariuszami sprzątamy 
naszą okolicę.

w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicz-
nego myślenia, w okresie dojrzałym jest w stanie napra-
wić lub zneutralizować negatywne skutki gospodarki  jego 
poprzedników.

Proces kształtowania umiejętności, wiedzy i świadomo-
ści człowiek, rozpoczyna się z chwilą jego przyjścia na 
świat. Wiek przedszkolny oraz szkolny charakteryzujący 
się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju człowieka, 
jest okresem najlepszym do wprowadzania elementów 
edukacji ekologicznej, która powinna być kontynuowana 
w późniejszej nauce. Działania wychowawczo-dydaktycz-
ne w tym zakresie powinny odbywać się w określonych wa-
runkach. W tym przypadku w placówce przedszkolnej oraz 
szkolnej, ale także co jest bardzo istotne w samej rodzinie.

Niski poziom edukacji ekologicznej i ograniczone treści 
nauczania bardzo niekorzystnie wpływają na kształtowanie 
postawy proekologicznej małego dziecka, gdyż to w okre-
sie nauczania początkowego jest ono najbardziej chłonne 
wiedzy, istnieje wówczas największa możliwość kształtowa-
nia jego postawy, formowania charakteru, wpływu na jego 
osobowość i przyzwyczajenia, które mogą zaowocować 
zbudowaniem fundamentalnych podstaw zmierzających do 
trwałych zachowań i postępowań realizowanych w ciągu 
całego późniejszego życia. Gdyby treści ekologiczne były 
odpowiednio i w całości prawidłowo realizowane, a praca 
w tej dziedzinie rozpoczynała się już w przedszkolu i kon-
tynuowana w szkole, można byłoby osiągnąć pożądane 
rezultaty, czyli wykształcić odpowiedni stosunek dziecka do 
przyrody i nawyk jej chronienia już od najmłodszych lat.

Bardzo ważnym jest, aby dziecko na początku swojej 
edukacji poznawało otaczający świat wszystkimi zmysła-
mi. Okazuje się jednak, że młodzież, zwłaszcza pochodzą-
ca z dużych miast, często po raz pierwszy odwiedza las 
w wieku 12 i 13 lat. 

Brak sprzętu, czasu oraz niewystarczające przygotowa-
nie nauczycieli powoduje, także na następnych etapach 
edukacji, że wiedza na temat otaczającego świata jest 
przekazywana w sposób encyklopedyczny. Powoduje to, 
że zajęcia z biologii, geografii czy chemii są nudne i trud-
ne do nauki. Metoda eksperymentu jest wykorzystywana 
w mniej niż 4% zajęć. Z tego powodu coraz większe zna-
czenie w edukacji ekologicznej odgrywa edukacja niefor-
malna. Uzupełnia ona, a niejednokrotnie przejmuje działa-
nia podejmowane przez szkołę.

Od 2007 roku takie działania podejmowane są przez 
Stowarzyszenie „EKOSKOP”. Dzięki wsparciu pochodzą-
cemu  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
oraz Kulczyk Foundation zainicjowana została działalność 
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Zlot owadów
Co roku rzeszowskie bulwary są miejscem, w którym gro-
madzą się niezwykłe owady. Półtora tysiąca osób przebra-
nych za owady, dzieci, nauczycieli oraz całe rodziny chceą 
zwrócić uwagę na ginący świat 6-nogów przede wszystkim 
pszczół i owadów zapylających. Na stoiskach możemy do-
wiedzieć się ile nóg ma stonoga, po co pszczole koszy-
czek, jak szybko biega biegacz.

Ekologia międzynarodowo
W edukacji pomagają nam od kilku lat wolontariusze Progra-
mu ERASMUS+. Są to młodzi ludzie pochodzący z różnych 
krajów Europy (m.in. Hiszpanie, Francuzi, Włosi, Ormianie). 
Po angielsku uczą o tym, o czym my często zapominamy: 
w jakim pięknym zakątku świata dane nam jest żyć. 

dr Maciej Kunysz

Wyprawy w poszukiwaniu EKOLANDII
Ważnym sposobem edukacji ekologicznej są warsztaty 
terenowe, w trakcie których dzieci oraz dorośli poznają 
miejsca przyrodniczo cenne (np. rezerwat „Wielki Las” lub 
rezerwat „Mójka”). Uzbrojeni w sprzęt badawczy, lupy, lor-
netki poznajemy świat. Gry i zabawy pomagają nam lepiej 
go zrozumieć. 

Laboratorium bioróżnorodności
Dla wszystkich fascynującym jest świat pod mikroskopem.  
Jak wygląda oko owada? Dlaczego pokrzywa parzy? Czym 
przytuliła się przytula? Dlaczego jętka jest „jednodniowa”? 
Na to i wiele innych pytań szukamy odpowiedzi w trakcie 
warsztatów mikroskopowych. Na tych zajęciach każdemu 
wyrywa się z ust „WOW”.

„Razem chrońmy nasze powietrze”
SMOG dotyka każdego z nas. Czy można go zobaczyć? 
Jak z nim walczyć? Podczas warsztatów edukacyjnych 
pokazujemy jak wygląda smog, skąd się bierze. Uczymy 
też jak z nim walczyć. Uczniowie mogą eksperymental-
nie sprawdzić ile pyłu jest w powietrzu. Prezentujemy 
też preparaty mikroskopowe płuc uszkodzonych przez 
pyły PM10 i PM2,5. Co roku w innym mieście organi-
zujemy wielki happening „STOP SMOG”, gdzie dzieci 
i dorośli mogą zamanifestować swój sprzeciw wobec 
tego zjawiska. 

„Rzeszowska Amazonia”
Często nie zdajemy sobie sprawy, że fascynujące miejsca 
są tuż obok nas. Takie miejsce znajdziemy także w Rze-
szowie. Wystarczy wypożyczyć kajak lub wypłynąć w rejs 
katamaranem, a zobaczymy dziki świat łęgu z bobrami, cza-
plami, błotniakami i zimorodkami. W szuwarach zobaczymy 
fascynujący świat roślin i zwierząt. A wszystko to na wycią-
gnięcie ręki, 20 minut od naszego domu.
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Celem tworzenia ścieżek dydaktycznych z jednej stro-
ny jest edukacja poprzez obserwację obiektów w ich na-
turalnych środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej. 
Z drugiej strony jest to regulacja ruchu turystycznego, 
zwłaszcza na terenach chronionych (np. parków narodo-
wych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) lub 

Duże znaczenie w edukacji przyrodniczej ma idea ścieżek dydaktycznych, która 
narodziła się końcem XVIII wieku i znalazła wyraz w zakładanych wtedy ogrodach 
romantycznych. Natomiast jeśli chodzi ścieżki w obecnej formie, to ich koncepcja 
narodziła się latach 60. XX wieku w parkach narodowych Stanów Zjednoczonych, 
a później również w Europie. 

W Polsce pierwsze ścieżki edukacyjne powstawały 
w parkach narodowych w latach 70. XX wieku. Na przy-
kład w 1974 r. zostały opracowane i wytyczone w terenie 
trzy ścieżki poznawczo-przyrodnicze w Kampinowskim 
Parku Narodowym. W tym samym roku powstała również 
pierwsza ścieżka edukacyjna im. prof. dra Władysława 
Szafera w Babiogórskim Parku Narodowym. Edukacja 
przyrodnicza (ekologiczna) jest jednym z obowiązkowych 
zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, zakładanie 
ścieżek dydaktycznych na terenach prze nie administro-
wanych było niezwykle intensywne, szczególnie po roku 
1994, kiedy to zaczęto tworzyć Leśne Kompleksy Promo-
cyjne. 

Z podstawowej definicji wynika, że ścieżka dydak-
tyczna to każdy „szlak pieszy, wytyczony w taki sposób, 
aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesu-
jących obiektów przyrodniczych, czasem też zabytków 
architektury, czy techniki”. Szerzej to pojęcie definiuje 
Olaczek, według którego jest to „wyznakowana trasa, 
wzdłuż której znajdują się obiekty warte bliższego po-
znania, interesujące, szczególnie piękne lub osobliwe 
albo mające znaczenie w nauczaniu”.

Ścieżki dydaktyczne jako element  
edukacji środowiskowej
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Oznakowanie ścieżki
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Ścieżki dydaktyczne na Podkarpaciu
Województwo podkarpackie jest absolutnie wyjątkowe, 

a jego walory przyrodnicze są w stanie konkurować swoim 
pięknem z innymi rejonami w Europie. Świadczą o tym liczne 
formy ochrony przyrody, np. parki narodowe i krajobrazowe, 
rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000 czy pomniki przy-
rody, ale przecież nie wszystkie cenne przyrodniczo obsza-
ry są objęte ochroną. Wiele z tych przyrodniczych i kulturo-
wych podkarpackich perełek ukryte jest w lasach, na łąkach 
i przy rzekach. Aby ułatwić dotarcie do nich, wiele z tych 
miejsc udostępniono w postaci ścieżek dydaktycznych. 

Piesze wędrówki po terenie Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego można w doskonały sposób połączyć z pozna-
waniem występujących tu roślin i zwierząt. W odkrywaniu 
tajemnic bieszczadzkiej przyrody pomogą nam ścieżki dy-
daktyczne. Wyznaczono je głównie z myślą o młodzieży 
i odwiedzających park wycieczkach szkolnych, ale mogą też 
z dużym powodzeniem służyć dorosłym. Obecnie istnieje 12 
takich ścieżek, które w większości biegną wzdłuż znakowa-
nych szlaków turystycznych lub w ich pobliżu. Poszczegól-
ne przystanki każdej ze ścieżek w terenie oznaczone są ta-
bliczkami na drewnianych słupkach - z kolejnymi numerami 
i symbolem ścieżki. Natomiast wszystkie informacje zawarte 
są w specjalnie wydanym przewodniku książkowym, który 
oprócz tekstu posiada też rysunki i kolorowe zdjęcia. Zatem 

innych obszarach przyrodniczo cennych, na których wystę-
pują rzadkie gatunki roślin i zwierząt. 

Przebieg ścieżki planowany jest tak, by ingerencja w śro-
dowisko naturalne była jak najmniejsza, dlatego też wie-
le z nich prowadzonych jest wzdłuż już istniejących tras 
turystycznych. Są one oznakowane odmiennie niż szlaki 
turystyczne. Elementami zaplecza są tablice informacyjne, 
wiaty z ławkami, punkty widokowe itp. Dla niektórych ście-
żek wydane są przewodniki, foldery czy questy.

Rodzaje ścieżek dydaktycznych
Biorąc pod uwagę tematykę można wyróżnić dwie grupy 

ścieżek: jedno- i wielotematyczne. Ścieżki jednowątkowe 
przedstawiają zagadnienia w obrębie jednego konkretne-
go tematu. Natomiast ścieżki wielowątkowe, nazywane też 
mieszanymi łączą tematykę przyrodniczą z kulturową. Ta-
kie szlaki najlepiej prezentują i popularyzują walory krajo-
znawcze terenu, przez co też najchętniej  są wybierane  są 
przez ich użytkowników. 

Stopień złożoności ścieżki dydaktycznej zależy nie tylko 
od walorów przyrodniczo-kulturowych danego terenu, ale 
również od tego, czy ścieżka występuje jako pojedynczy 
obiekt, czy tworzy składową szerszego programu eduka-
cyjnego, prezentowanego np. w ramach centrum edukacyj-
nego. Tutaj w programie ścieżki zamiast tablic lub oprócz 
nich mogą pojawić się panele edukacyjne, odlane w gipsie 
tropy zwierząt czy tzw. ścieżki zmysłów, czyli ścieżki o na-
wierzchni wykonanej z różnego materiału przeznaczone 
do przemierzania boso. 

Ze względu na lokalizację można wyróżnić ścieżki na-
ziemne oraz ścieżki w koronach drzew - nie występują do-
tychczas w Polsce, ale są planowane. Jedną z najbliższych 
ścieżek w koronach drzew jest ścieżka powstała w 2017 
roku na Słowacji w miejscowości Ždiar. Trasa o długości 
ponad 600 m prowadzi zwiedzających przez gatunkowo 
zróżnicowany las, w którym znajduje się dużo różnych nie-
spodzianek i ciekawostek.

Tymczasem w ostatnich latach powstają również na te-
renach leśnych rowerowe bądź pieszo-rowerowe ścieżki 
edukacyjne, których parametry techniczne, szczególnie 
w odniesieniu do długości oraz rodzaju podłoża zasadniczo 
różnią się od wymogów określonych dla ścieżek pieszych. 
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Ścieżka w koronach drzew na Słowacji

Tabliczka przystankowa w Bieszczadzkim Parku Narodowym
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wzdłuż potoku Świerzówka, na terenie nieistniejącej już 
łemkowskiej wsi Świerzowa Ruska. Długość ścieżki wyno-
si 4 km, ma łagodny przebieg i spacerem można ją przejść 
w ok. 2 godziny. Na jej trasie można poznać historię nie-
istniejącej już wsi, kulturę jej mieszkańców oraz przyrodę 
i procesy, które cały czas zachodzą w tej dolinie, a wszyst-
ko to na 8 przystankach ścieżki. Kończy się ona na Majda-
nie, skąd w kilkanaście minut można dojść szlakiem żółtym 
do przełęczy Majdan, przez którą biegnie fragment szla-
ku czerwonego łączącego szczyt Magury Wątkowskiej ze 
schroniskiem turystycznym w Bartnem. Przejście ścieżki 
ułatwiają przygotowane mostki, ławki oraz deszczochron.

Działalnością edukacyjną zajmują sie również zespoły 
parków krajobrazowych, których na Podkarpaciu mamy 
dwa - w Przemyślu i Krośnie, obejmujące 10 parków kra-
jobrazowych, w tym sześć w całości i cztery we fragmen-
tach. Ich działalność edukacyjna polega przede wszystkim 
na wydawaniu publikacji, opracowywaniu i wytyczaniu 
w terenie ścieżek dydaktycznych oraz na zajęciach dydak-
tycznych prowadzonych głównie dla młodzieży. Ścieżki 
dydaktyczne na terenach podkarpackich parków krajobra-
zowych mają dość długie tradycje.  Jedną z najczęściej od-
wiedzanych ścieżek na Pogórzu Dynowskim jest ścieżka 
przyrodnicza „Winne-Podbukowina”, która udostępnia 
najcenniejsze elementy rezerwatu przyrody „Broduszurki” 
chroniącego rzadko spotykane na Podkarpaciu torfowisko 
typu wysokiego i przejściowego oraz bór bagienny. Ścież-
ka składa się z 5 przystanków, zaopatrzonych w tablice 
informacyjne. Ścieżkę najlepiej odwiedzić na wiosnę, kiedy 
kwitnie niezwykle piękna roślina - bobrek trójlistkowy oraz 
bagno zwyczajne, które wydziela piękny zapach.  

Realizacja idei trwałego, zrównoważonego leśnictwa, 
jak również rosnące znaczenie pozaprodukcyjnych funkcji 
lasu powodują konieczność udostępnienia i przystosowania 
przestrzeni leśnej dla celów turystyczno-wypoczynkowych. 
Ścieżki edukacyjne są jednym z bardziej powszechnych ele-
mentów zagospodarowania rekreacyjnego lasu. Na terenie 

przed wyruszeniem, na którąś ze ścieżek przyrodniczych 
warto zaopatrzyć sie w jeden z nich.

Jedną z 12-stu ścieżek jest np. ścieżka przyrodnicza 
„Suche Rzeki-Smerek”, która prowadzi z Suchych Rzek 
(przysiółka Zatwarnicy) na połoninę Smereka, poprzez 
Przełęcz Orłowicza. Pierwsze przystanki omawiają świat 
zwierząt zamieszkujących górski potok oraz oczko wod-
ne. Poznajemy również elementy przyrody nieożywionej 
- skały oraz gleby, typy olszynek, rośliny lasu bukowego, 
sztuczny drzewostan modrzewiowo-świerkowy, śródleśne 
polany. Ryciny i opisy w przewodniku umożliwiają samo-
dzielne pogłębianie wiedzy. Wędrując granią połonin po-
znajemy występujące tam zbiorowiska roślinne, rośliny wy-
sokogórskie i wschodniokarpackie oraz ptaki. Nagrodą są 
roztaczające się ze szczytów rozległe panoramy.

Natomiast po kolejnym parku narodowym w wojewódz-
twie podkarpackim - Magurskim - oprowadzi nas 5 ście-
żek dydaktycznych, które również posiadają odpowiednią 
infrastrukturę w terenie oraz specjalne przewodniki. Jedną 
z najnowszych ścieżek jest ścieżka przyrodniczo-kultu-
rowa „Świerzowa Ruska”. Trasa ścieżki biegnie pomię-
dzy wsią Świątkowa Wielka a Przełęczą Majdan położo-
ną niedaleko Bartnego. Ścieżka poprowadzona została 
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Ścieżka przyrodniczo-kulturowa „Świerzowa Ruska”

Ścieżka przyrodniczo-kulturowa „Winne Podbukowina”
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17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych utworzono po-
nad 1000 ścieżek dydaktycznych, które są jednym z najlicz-
niej odwiedzanych obiektów edukacyjnych na terenie Lasów 
Państwowych. Pełnią one istotną funkcję w przekazywaniu 
wiedzy, m.in. na temat wielofunkcyjnej roli lasu, zrównowa-
żonego korzystania z jego zasobów i zachowania się w lesie. 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie należy 
do dyrekcji o znacznej liczbie ścieżek na zarządzanym przez 
siebie terenem - ponad 70. Jedna z nich prowadziła do naj-
grubszej jodły w Polsce - ścieżka przyrodnicza „Jodła” 
na terenie Nadleśnictwa Stuposiany. Dziś możemy jedynie 
zobaczyć olbrzymi zwalony jej pień - ponieważ ta jodła zo-
stała powalona siłą wiatru w 2013 r. Po tym, gdy w grudniu 
2013 r., najgrubsza do tej pory polska jodła pospolita rosnąca 
k. Pszczelin została powalona przez wiatr, rozpoczęły się po-
szukiwania jej następczyni. Wśród wielu okazów pokaźnych 
rozmiarów, najgrubszą okazała się jodła rosnąca w masywie 
Łopiennika na terenie leśnictwa Jabłonki w Nadleśnictwie Ba-
ligród. Po dokonaniu szczegółowych pomiarów okazało się, 
że ma 519 cm w obwodzie 35 metrów wysokości. „Lasumi-
ła” - tak nazwano jodłę i ścieżkę przyrodniczą, która do niej 
prowadzi. Ścieżka do niej rozpoczyna się w miejscu nad sta-
wami w Jabłonkach w miejscu, gdzie urządzono ławki, stolik 
i miejsce ogniskowe. Długość ścieżki to 1,5 km w jedną stro-
nę, czyli łącznie 3 km. Ścieżkę warto odwiedzać przez cały 
rok. Teren górski, średnio trudna trasa z podejściem, różnica 
poziomów to ok. 100 m.

Ścieżki dydaktyczne występują także w miastach, czego 
przykładem może być stolica Podkarpacia - Rzeszów. Ist-
nieje tu ścieżka przyrodnicza im. prof. dr. Władysława 
Szafera. Prowadzi ona brzegiem Wisłoka od Starego Cmen-
tarza do wyspy za Lisią Górą. Na całej trasie znajduje się 9 
przystanków. Ponadto w rezerwacie przyrody „Lisia Góra”, 
który leży na ścieżce, znajduje się kilka tablic informacyj-
nych pokazujących główne osobliwości tego rezerwatu. 

Małgorzata Pociask 
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Ścieżka przyrodnicza im. Władysława Szafera w Rzeszowie

Na ścieżce przyrodniczej „Lasumiła”



26

Dom podcieniowy stał wcześniej w Kalwarii Pacław-
skiej pod nr 66. Wybudowany prawdopodobnie w 1880 r., 
służył jako mieszkanie oraz schronienie dla inwentarza. 
W 2014 r. został przeniesiony na teren Arboretum, ale 
bez części gospodarczej, z przeznaczeniem na cele wy-
stawienniczo-dydaktyczne. Stanowił on część unikalnego 
zespołu zabytkowych budynków w sąsiedztwie klasztoru 

W jednym z najpiękniejszych ogrodów w regionie nacisk kładzie się także na 
ochronę dziedzictwa kulturowego. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach  
k. Przemyśla skończyło realizację projektu „Domy z kulturą”  w Arboretum Bolestraszyce 
- związanego z wykorzystaniem drewnianej architektury do celów muzealnych.

Działania przy zabytkowych obiektach związane były z prze-
prowadzeniem kompleksowych prac remontowych przy domu 
z Kalwarii Pacławskiej, plebanii z Jodłówki oraz stodole z Cie-
szanowa. Prace miały za zadanie przystosować je do nowych 
funkcji ekspozycyjno-informacyjnych. Po remoncie drewniane 
budynki służą turystom jako centrum informacji oraz miejsce 
do wystaw i przeprowadzania warsztatów. 

Zabytkowe obiekty w zieleni

Budynek mieszkalny w Kalwarii Pacławskiej przed rozbiórką i przenosinami Ten sam budynek po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich
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mi o dachach pulpitowych. Planowane jest w nim usytu-
owanie wyjścia z ogrodu botanicznego, znajdzie się tutaj 
także miejsce na punkt informacji turystycznej. 

W 1994 r. przeniesiono do Arboretum z Cieszanowa 
drewnianą stodołę pochodząca z przełomu XIX i XX wie-
ku. Zabytek pieczołowicie rozebrano, zakonserwowano 
elementy architektoniczne, najbardziej uszkodzone wy-
mieniono na nowe, a całość ustawiano tuż przy obecnym 
wejściu na teren Arboretum. Budynek jest obiektem par-
terowym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji drewnianej, 
przykryty dachem czterospadowym krytym gontem. We-
wnątrz są dwa przepierzenia wydzielające w budynku trzy 
części. Do stodoły prowadzą wrota dwuskrzydłowe rozwie-
rane. Jednolita przestrzeń stodoły nadaje się idealnie na 
cele edukacyjno-wystawiennicze. 

Wszystkie obiekty związane są z realizowanym przez 
Arboretum programem ochrony dziedzictwa kulturowego. 
W największym w Podkarpackiem ogrodzie botanicznym 
rośnie około pięć tysięcy gatunków roślin. Rocznie odwie-
dza go około 60 tysięcy turystów. 

Krzysztof Zieliński

w Kalwarii Pacławskiej, znanego celu pielgrzymek. Ze 
względu na tutejsze odpusty stawiano domy z podcieniami 
wspartymi na słupach, które służyły jako kramy odpusto-
we. Strychy przeznaczono na noclegi dla pątników, a wio-
dły do nich ustawione na zewnątrz, bokiem do frontowej 
ściany, schody. Stojący obecnie w Bolestraszycach obiekt 
to parterowy, niepodpiwniczony budynek konstrukcji sumi-
kowo-łątkowej, z dachem siodłowym z naczółkiem. Brak 
jest ściany dzielącej budynek na dwie izby i oryginalnych 
belek stropowych. Przy krótszym boku budynku widoczne 
jest podcienie utworzone przez trzy słupy podtrzymujące 
wysunięty dach. W domu podcieniowym znajdzie się miej-
sce na ekspozycje, a przed nim urządzono przydomowy 
ogród, w stylu XIX-wiecznym. Rosną w nim kwiaty, warzy-
wa i rośliny używane kiedyś do barwienia tkanin. 

Kolejny obiekt to plebania z Jodłówki koło Pruchnika wy-
budowana w 1922 r. Był to budynek dwukondygnacyjny 
z murowanym przyziemiem pod częścią obiektu oraz drew-
nianym pierwszym piętrem z dwoma gankami. W okresie 
II wojny światowej, kiedy w pobliskiej Świebodnej funkcjo-
nował obóz pracy przymusowej, budynek wykorzystywany 
był przez wojska SS oraz Wehrmachtu. Po wybudowaniu 
nowej plebani stał przez lata niewykorzystany, a nieremon-
towany niszczał. Podczas jego rozbiórki wszystkie ele-
menty zostały ponumerowane. Dzięki temu bez przeszkód 
można je było ponowne złożyć w całość. Drewniane belki 
zostały także zaimpregnowane, aby na lata zabezpieczyć 
je przed szkodnikami. W budynku o powierzchni 280 m2 
odtworzono częściowo jego wyposażenie: kaflowe piece 
i kuchnię z metalowym blatem. 

Budynek założony jest na planie prostokąta, układ wnę-
trza dwutraktowy, czteroosiowy z trzema werandami. Oś 
poprzeczną budynku wydziela sień, z której prowadzi ko-
munikacja do pomieszczeń. Obecnie jest to budynek jed-
nokondygnacyjny (zrezygnowano z odtworzenia piwnic), 
nakryty dachem czterospadowym oraz z trzema weranda-

Zabytkowa dawna plebania w Jodłówce była dwukondygnacyjnym budynkiem Parter stanowiło murowane podpiwniczenie występujące pod częścią obiektu

Obiekt został przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Drewniana stodoła znajdująca się od lat na terenie Arboretum przeszła generalny remont
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konia, ale opanowanie na nim jazdy wierzchem i wykorzysty-
wanie do zaprzęgu, przez co doszło do zrewolucjonizowania 
transportu i sposobów prowadzenia wojny.

Na ziemie dzisiejszej Polski udomowione zwierzęta dotarły 
wraz z ludnością neolitycznych kultur wstęgowych, a na Pod-
karpacie wraz z pierwszymi rolnikami kultury pucharów lejko-
watych. Tereny karpackie u schyłku epoki kamienia zamiesz-
kiwała pasterska ludność kultury ceramiki sznurowej, która na 
odlesionych przez poprzedników obszarach wypasała wielkie 
stada kóz, owiec i bydła. Ludność grupy pleszowskiej, za-
mieszkująca pierwszą osadę obronną w Trzcinicy, hodowała 
świnię domową i bydło oraz kozę i owcę, rzadko występował 
pies i koń. W gospodarce hodowlanej ludności kultury Oto-
mani-Füzesabony zdecydowanie dominowało bydło i świnia 
oraz koza i owca. W niewielkiej liczbie występował także koń 
i pies. W okresie wczesnego średniowiecza zdecydowanie 
dominowało bydło, świnia domowa i owca lub koza. Bardzo 

Udomowienie zwierząt oraz rozpoczęcie uprawy roślin to przełomowy okres 
w dziejach ludzkości. Nazywany jest rewolucją neolityczną, która całkowicie 
zmieniła życie ludzkości. Dzięki realizacji przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie 
projektu „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat” 
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy wzbogacił się o nowy sektor 
poświęcony hodowli i uprawie. Powstały już poletka rolnicze, stodoła i dwie 
stajenki, w których hodowane będą takie zwierzęta, jakie towarzyszyły ludziom 
w tym regionie w epoce brązu i wczesnego średniowiecza. 

Pierwszym związanym z człowiekiem zwierzęciem był pies, 
a jego historia sięga czasów paleolitu, wyprzedza o wiele ty-
siącleci udomowienie innych zwierząt. Owca jest najwcze-
śniej udomowionym zwierzęciem. Początki jej hodowli sięga-
ją 9 000 p.n.e. Do Europy dotarła wraz z grupami osadników 
2000 lat później. Równocześnie z owcą w dolinach Tygrysu 
i Eufratu udomowiono kozę. Tak samo jak w przypadku owcy, 
koza pojawia się po raz pierwszy w Europie na terenie Grecji 
i stamtąd jej hodowla rozprzestrzeniła się na cały kontynent.

Wszystkie rasy bydła domowego pochodzą od dzikiego 
przodka, jakim był tur, który zamieszkiwał tereny Europy, Azji 
i Północnej Afryki. Jego udomowienie rozpoczęło się około 
8 000 lat p.n.e. na terenie Bliskiego Wschodu i Pakistanu. 
Dzikim przodkiem dzisiejszych koni był, prawdopodobnie tar-
pan. Ich udomowienia dokonała ludność kultury Botai w poło-
wie 4 tysiąclecia p.n.e. na stepowych terenach Kazachstanu. 
Prawdziwą rewolucję spowodowało nie samo udomowienie 

Zwierzęta w Karpackiej Troi
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ostatnie gniazda tej rasy w Polsce i od tego momentu trwa 
jej restytucja. Jest ona najbardziej zbliżona do kóz hodo-
wanych przez ludność żyjącą w początkach epoki brązu 
w Trzcinicy i przez Słowian.

Znajdziemy tu także przedstawicieli najstarszych opisa-
nych ras bydła domowego, czyli szkockiego bydła górskie-
go. Rasa ta charakteryzuje się dobrym przystosowaniem do 
ekstremalnych warunków klimatycznych i środowiskowych. 
Zwierzęta te dobrze wykorzystują słabej jakości pastwiska 
oraz posiadają małe wymagania co do pielęgnacji. Krowy cie-
lą się same na pastwisku, nawet przy kilkunastostopniowym 
mrozie. Rasa ta wyhodowana została w górach Szkocji. Jej 
główną cechą jest wytrzymałość na surowe warunki oraz wy-
soka jakość mięsa. Obecnie rasa przeżywa renesans przede 
wszystkim ze względu na mięso wysokiej jakości, a także wy-
korzystywanie jej do pielęgnacji krajobrazu. Część jej poży-
wienia stanowią liście i gałązki drzew, przez co wypasy bydła 
szkockiego zapobiegają sukcesji lasu. Podobne wyglądem 
bydło hodowała ludność grupy pleszowskiej, kultury Otomani
-Füzesabony i Słowianie.

Kolejną starą, pochodzącą z Węgier, prymitywną rasą by-
dła domowego jest węgierskie, długorogie bydło szare. 
Bydło tej rasy charakteryzuje się dużą odpornością, łatwością 
adaptacji, wyjątkowej jakości mięsem. Woły niezwykle silne 
i wytrzymałe, wykorzystywano do kilkunastogodzinnej pracy 
dziennie. Bydło rozpowszechnione było na trawiastych równi-
nach Wielkiej Niziny Węgierskiej, gdzie wypasano je w wielo-
tysięcznych stadach, przeganianych następnie na targi. Było 
też masowo wypasane latem na połoninach Karpat Wschod-
nich. Obecnie trwa renesans tego gatunku, z jednej strony 
ze względu na starania Węgrów, aby zachować tę tradycyjną 
rasę, a z drugiej z powodu wykorzystania go do produkcji wo-
łowiny metodą organiczną. 

Krzysztof Zieliński

niski udział miał koń i pies. Także u dawnych Słowian hodow-
la zwierząt odgrywała bardzo ważną rolę.

W sektorze hodowlanym Skansenu Archeologicznego Kar-
packa Troja w Trzcinicy można już zobaczyć przedstawicieli 
kilku ras rodzimych. Owca wrzosówka posiada cechy pier-
wotne i jest najstarszą rasą owcy domowej w Polsce, dobrze 
przystosowaną do warunków życia na naszej szerokości 
geograficznej. Cechuje ją duża odporność na choroby i wy-
trzymałość na trudne warunki hodowlane. Ceniona jest ze 
względu na cienką skórę o dużej wytrzymałości, z gęstą weł-
ną oraz mięso przypominające w smaku dziczyznę. Rasa ta 
była szeroko rozpowszechniona na terenie Polski, ale w XX 
wieku wyparta została przez szlachetne rasy owiec, posiada-
jące lepsze cechy użytkowe oraz białą wełnę. Od lat 70. XX 
wieku prowadzony jest program restytucji tej typowo polskiej 
rasy. Współcześnie, ze względu na walory smakowe mięsa 
oraz wykorzystywanie owcy wrzosówki w utrzymywaniu tere-
nów zielonych, jej pogłowie systematycznie rośnie. Podobne 
owce hodowali dawni mieszkańcy trzcinickich grodów.

Kolejny przedstawiciel sektora to konik polski, autochto-
niczna, posiadająca wiele prymitywnych cech, rasa polskiego 
konia domowego. Charakteryzuje się ona dobrym przystoso-
waniem do trudnych warunków hodowlanych, długowieczno-
ścią i odpornością na choroby. Konik polski posiada cechy 
upodabniające go do dzikiego konia tarpana, takie jak wzrost, 
umaszczenie, pręga przez grzbiet, kształt głowy i linia tułowia. 

Rasa ta została wyselekcjonowana w okresie 20-lecia 
międzywojennego dzięki staraniom Tadeusza Vetulaniego 
z tzw. koników biłgorajskich, które według przekazów miały 
być hodowanymi przez rolników z okolic Biłgoraja potomkami 
dzikich tarpanów pochodzących ze zwierzyńca Zamoyskich. 
W latach 30. XX wieku koniki trafiły do wybranych stadnin i do 
rezerwatu w Białowieży, a po wojnie do stadniny i hodowli 
rezerwatowej w Pelplinie oraz w Roztoczańskim i Biebrzań-
skim Parku Narodowym. Koniki polskie, jako przypominające 
dzikie tarpany hodowane są również w innych krajach Euro-
py. Są to zwierzęta najbardziej podobne do koni używanych 
przez mieszkańców Trzcinicy w początkach epoki brązu 
i w okresie wczesnego średniowiecza.

Stara, rodzima rasa kozy domowej to koza karpacka, 
która charakteryzuje się dobrym przystosowaniem do wa-
runków życia w górach, posiada dużą odporność na cho-
roby i ma niewielkie wymagania żywieniowe. Polska biała 
koza karpacka jest częścią karpackiej populacji tych zwie-
rząt, występujących głównie w swojej wielobarwnej odmia-
nie na terenie całego masywu karpackiego. Liczna w wieku 
XIX, w pierwszej połowie XX wieku została wyparta przez 
szlachetne rasy kóz. Proces doprowadził do tego, że koza 
karpacka została wraz z dwoma innymi rodzimymi rasami 
kóz (sandomierską i kazimierską) uznana za wymarłą. Kil-
kanaście lat temu odnaleziono dwa, najprawdopodobniej 

Kozy karpackie

Węgierskie, długorogie bydło szare

Owce wrzosówki
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Gądek, przewodniczący Rady Gminy w Lutowiskach. 
-  Dlatego zależy nam na tym, by nas usłyszano i dlatego 
konieczne jest referendum.

Na pikniku pojawiły się grupy mieszkańców z transparen-
tami. „Zamiast pantery śnieżnej zaadoptuj dziecko w Biesz-
czadach”, „Pracujemy w lesie i go chronimy”, „Zajmijcie się 
swoim podwórkiem”, „Nie urządzajcie nam naszego życia”, 
„Precz z ekoterroryzmem”, „Gospodarujemy zgodnie z pra-

W sobotę 15 września 2018 roku w Zatwarnicy odbyła się impreza ekologiczna pod 
hasłem „Razem dla Zielonego Podkarpacia” zorganizowana przez Stowarzyszenie 
„Pro Carpathia” i Fundację Bieszczadzką. Impreza miała na celu promowanie 
potencjału przyrodniczego regionu oraz ekologii i ekoturystyki.

Pierwsza część, seminaryjna, odbyła się w budynku 
dawnego parku konnego z Zatwarnicy, gdzie dzisiaj mie-
ści się kino „Końkret”. Referaty wygłosili przedstawiciele 
organizacji i instytucji. Wystąpienie pod hasłem „Razem 
dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i inte-
gracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ 
na przyrodę”, omawiające projekt, zaprezentowała Mał-
gorzata Pociask – koordynator projektu. Bogusław Pyzo-
cha, prezes Fundacji Bieszczadzkiej zaprezentował referat 
„15 lat pracy dla bieszczadzkich społeczności lokalnych”. 
Z kolei Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodni-
cze w swoim wystąpieniu zadawał pytanie „Czy stać nas 
na ochronę przyrody w Karpatach?”, zaś Tomasz Pezold 
Knežević (Fundacja WWF Polska) podawał europejskie 
przykłady turystyki na obszarach uznanych za cenne przy-
rodniczo. Natomiast Beata Szary z Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego swoje wystąpienie poświęciła sprawie eduka-
cji ekologicznej. Powiedziała także, że nie ma planu po-
szerzenia BPN, o co tak bardzo obawiają się mieszkańcy.

Mieszkańcy Bieszczad obawiają się tworzenia nowych 
obszarów chronionych oraz powiększenia Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego. - Wiemy, że park oficjalnie nie 
chce się powiększać, ale jak „rozkaz” przyjdzie z góry, 
to nie będą mieli nic do gadania - przekonuje Krzysztof 

Impreza edukacyjna  
„Razem dla Zielonego Podkarpacia”
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widać. Jak będziemy w parku, to nawet wymiana okien lub 
elewacji będzie wymagała zgody, bo wszystko będzie mu-
siało mieć atesty. Nie wiem jak to będzie wyglądać. Wcze-
śniej po prostu wywłaszczano ludzi, jak będzie teraz to nie 
wiem, ale ludzie się obawiają. Muszą sobie uświadomić ja-
kie zagrożenia na nich czekają, gdy nie pójdą głosować.

Piknik ekologiczny zgromadził około 400 osób. Odbywał 
się przy Chacie Bojkowskiej Stowarzyszenia „Zatwarnica”.  

Na pikniku ekologicznym odbywały się zajęcia ekolo-
giczne i konkursy przyrodnicze dla najmłodszych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się stoiska z rękodziełem, 
a także jadłem regionalnym. Wśród wystawców znalazło 
się też Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, które na swoim 
stoisku promowało ekologiczne podkarpackie produkty.

W części artystycznej zaprezentowano inscenizację te-
atralną „Jak Bies z Sanem wojował czyli o początku Biesz-
czadów” w wykonaniu Teatru Wielu Pokoleń z Baligrodu, 
zaś na zakończenie imprezy odbył się koncert bieszczadz-
kiego barda Adama „Łysego” Glinczewskiego, który w prze-
szłości był również drwalem. 

Małgorzata Froń

wami przyrody”, „Precz z Turnickim Parkiem, Precz z rezer-
watem”, „Nasze lasy są piękne dzięki naszej pracy”, „Biesz-
czadzkie lasy to nasze życie i praca” i „Referendum 4xNIE” 
- takimi hasłami na transparentach mieszkańcy Bieszczad 
pokazali, co myślą o ewentualnym powiększeniu Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego i obszarów chronionych na terenie 
bieszczadzkich gmin. Pikieta mieszkańców Bieszczad, wśród 
których byli nie tylko pracownicy Zakładów Usług Leśnych 
i nadleśnictw, ale też transportowcy, hotelarze czy właściciele 
mniejszych obiektów turystycznych, zgromadziła kilkadziesiąt 
osób. Przyjechali na nią z Cisnej, Wetliny, Mucznego, Czar-
nej, Tarnawy, Żłobka czy Lutowisk. Pikieta przebiegała spo-
kojnie, a mieszkańcy cierpliwie tłumaczyli uczestniczącym 
w pikniku turystom dlaczego protestują i chcą zorganizować 
referendum. Również dzięki uprzejmości organizatorów, czy-
li Stowarzyszenia „Pro Carpathia” i Fundacji Bieszczadzkiej 
doszło do krótkiej debaty, podczas której głos zabrali m.in. 
przedstawiciele Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, gospo-
darze bieszczadzkich gmin, leśnicy, mieszkańcy i turyści. - 
Liczyliśmy na to, że będziemy mogli podyskutować z aktywi-
stami z Inicjatywy Dzikie Karpaty, którzy koczują w Chmielu  
i mieli wziąć udział w tym pikniku. Niestety jak się dowiedzieli, 
że jesteśmy, to nie przyszli – mówi Krzysztof Gądek, jedne 
z inicjatorów referendum.

Radny gminy Lutowiska podkreśla, że najważniejsi są lu-
dzie. - Musimy doprowadzić referendum do końca, a wtedy 
będę miał czyste sumienie, że jako przewodniczący Rady 
Gminy zrobiłem wszystko co było w mojej mocy.

Krzysztof Gądek wspomina, że w latach 90. też mieszkań-
com obiecywano, że „pod parkiem” wszystko będzie funk-
cjonować bez przeszkód. - Niestety w parku nie powstają 
hotele, a tylko placówki naukowo-dydaktyczne niedostępne 
dla zwykłych ludzi. W planie ochrony parku, który jest za-
twierdzony do 2030 roku jest zaznaczone, że ruch turystycz-
ny i świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich ma być 
przeniesione poza park i to się dzieje, małymi krokami, ale to 
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promującego sadzenie drzew i ochronę lasu wystąpiło 
w listopadzie 1932 roku pismo „Echa Leśne”, będące 
organem Prezydium Zarządu Głównego Związku Le-
śników Rzeczypospolitej Polskiej. W zamyśle redak-
cji miało to być „Wszechpolskie święto sadzenia lasu”. 
11 lutego 1933 roku zawiązał się Komitet Organizacyjny, 
który zdecydował, że będzie to święto ruchome, obcho-
dzone co roku w ostatnią sobotę kwietnia, a patrona-
tem objął je Prezydent RP Ignacy Mościcki. W kronikach 
szkolnych z tamtych lat można znaleźć zapisy mówiące 
o rozmaitych sposobach obchodzenia Święta Lasu rów-
nież w naszym regionie. Były to pogadanki o lesie, spo-
tkania z leśnikami, wspólne sadzenie drzew. W okresie 
międzywojennym władze oświatowe sugerowały obcho-
dzenie tego święta przez szkoły. Nauczycielom poleca-

Współczesna edukacja ekologiczna to w pewnym uproszczeniu nauczanie 
przyrody i kształtowanie właściwych wobec niej postaw. Myli się jednak ktoś, 
kto  myśli, że to dziedzina, która zrodziła się w ostatnich dekadach, bowiem jeśli 
sięgnąć w przeszłość, okaże się, że już w okresie międzywojennym starano się 
uprzytomnić szerokim rzeszom ludzi konieczność dbania o las, jako wielki organizm 
warunkujący jakość życia ludzi.

Jeszcze w czasach zaborów na terenie Galicji ukazywały 
się periodyki przybliżające sprawy lasu, jak choćby czaso-
pismo „Ziemianin”, które każdorazowo zamieszczało treści 
leśne. W 1836 roku opublikowano dość prosty w formie 
kalendarz leśnych zadań na każdy miesiąc. Z dzisiejszego 
punktu widzenia jest on archaizmem, ale wówczas była to 
próba uporządkowania bezładnej eksploatacji lasu. 

Ciekawostką jest też praca Wawrzyńca Firganka z 1872 
roku „Nieco o słownictwie i treści leśnowiedztwa”, w której 
autor zawiera przemyślenia adresowane do szerokiego krę-
gu odbiorców. Proponuje on nawet odejście od tradycyjnej 
leksyki zapożyczonej z języka niemieckiego i wprowadzenie 
narodowej terminologii leśnej, czego – niestety -   nie udało 
się zrealizować. Apelował też o utworzenie pisma meryto-
rycznego, które trafiałoby wyłącznie do właścicieli lasów i le-
śników. Część dziełka napisana jest wierszem, zaś wstępne 
rozdziały stanowią lingwistyczny popis autora. 

Przełomowym momentem w podjęciu działań eduka-
cyjnych przez państwowe struktury w okresie między-
wojennym było ustanowienie Święta Lasu. Z inicjatywą 
zorganizowania na terenie całego kraju stałego święta 

Las w edukacji ekologicznej
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Edukacja leśna w lasach Podkarpacia 
Od ponad 20 lat edukacja leśna społeczeństwa jest jedy-

nym  z priorytetów w działalności Lasów Państwowych wy-
nikającym z ustawowych uregulowań. Ma ona stanowić nie-
formalne uzupełnienie zajęć szkolnych i wzbogacić ich treść. 

Głównym motywem tematycznym jest tu upowszech-
nianie wiedzy o środowisku leśnym i roli zrównoważonej 
gospodarki leśnej dla życia współczesnych społeczeństw. 
Mocny akcent kładzie się na uświadamianie korzyści, jakie 
ona daje, łącząc ochronę przyrody z rozsądnym gospoda-
rowaniem jej zasobami i obcowaniem z naturą. 

W ostatnich latach wyraźnie wzrosła świadomość ludzi 
w kwestii odpowiedzialności za stan przyrody, co rodzi co-
raz większe oczekiwania od zarządzających lasami.

Funkcję edukacyjną spełniają wszystkie jednostki La-
sów Państwowych, ale szczególny ciężar spoczywa na 
tych, które wchodzą w skład leśnych kompleksów pro-
mocyjnych (LKP). Pierwszym takim obszarem funkcjo-
nalnym był powołany w 2012 roku LKP „Lasy Birczań-
skie”, który objął w całości obszar Nadleśnictwa Bircza. 
To niemal 30 tys. ha. 

W ciągu pierwszych 10 lat zbudowano tu Ośrodek Edu-
kacji Ekologicznej, w którym prezentowano m.in. dawne 
przedmioty i urządzenia, stanowiące kiedyś podstawowe 
wyposażenie leśniczego oraz narzędzia niezbędne w pra-
cy w lesie, jak: cechówki, przyrządy do mierzenia wyso-
kości drzew, piły, siekiery, a nawet wóz i sanie służące do 
konnej zrywki drewna. Uzupełnieniem ofert jest kilka ście-
żek przyrodniczych, przyciągających zwłaszcza młodzież 
szkolną. 

Bardzo ciekawą inicjatywą na tym terenie był Las Me-
dialny rosnący w Łomnej. Posadzony on został przez 
dziennikarzy polskich, słowackich i ukraińskich. 

Wszelkie działania na terenie LKP poddawane są osądowi 
20-osobowej Rady Naukowo Społecznej LKP, która odbywa 
się co najmniej raz w roku. To gremium działające społecz-
nie opiniuje też programy działalności nadleśnictwa na polu 
edukacji, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. 

W pierwszym dziesięcioleciu działania LKP zrealizowa-
no na tym terenie 11 tematów badawczych, napisano 20 
prac magisterskich i licencjackich, a w zajęciach edukacyj-
nych wzięło udział łącznie ponad 100 tysięcy osób.

W roku 2011 roku w Bieszczadach utworzono LKP Lasy 
Bieszczadzkie, który po powiększeniu w 2015 roku ma  69 
tys. ha i obejmuje w całości nadleśnictwa: Baligród, Cisna, 
Lutowiska i Stuposiany. Najmocniejsze punkty tego ob-
szaru to Centrum Promocji Leśnictwa i zagroda pokazowa 
żubrów w  Mucznem, która rocznie notuje już ponad 100 
tysięcy odwiedzających.

no działania mające na celu … uświadamianie o war-
tości lasu  dla kultury duchowej, fizycznej i materialnej 
oraz pouczenie o konieczności szanowania, chronienia 
i opiekowania się lasem jako wspólnym dobrem ogółu 
obywateli państwa. 

Powstał też specjalny Główny Komitet Dnia Lasu, któ-
ry z dużą energią zaczął propagować ideę zwiększania 
lesistości Polski i dbałości o lasy, które wówczas goiły 
jeszcze rany po zaborach i wielkiej wojnie. Dziś z podzi-
wem trzeba patrzeć na wydawane wówczas broszury, 
kolportowane w szkołach. Warto zauważyć, że pisane 
były przez najlepszych specjalistów, ale językiem zrozu-
miałym dla ludu.

 Zaczęło się z rozmachem, od sadzenia lasu przez mło-
dzież i dorosłych razem z prezydentem Mościckim w Spa-
le, gdzie mieściła się łowiecka rezydencja głowy państwa. 

Znamienne słowa wypowiedziane przez prezydenta Mo-
ścickiego podczas pierwszego obchodu stały się mottem 
corocznego świętowania: „W spadku po praojcach na-
szych tkwi w każdym z nas umiłowanie lasu. Atawizm ten 
jest tak silny, że miłość i przywiązanie do lasu nie da się 
z nas wykorzenić”.

Ponieważ nazwa Święto Lasu budziła liczne zastrzeże-
nia, m.in. ze strony duchowieństwa, zdecydowano w 1935 
roku zmienić ją na Dzień Lasu. 

Co roku Główny Komitet Dnia Lasu, działający przy 
Związku Leśników RP, wydawał broszury edukacyjne. 
Jedna z nich pod interesującym tytułem „Sentyment i sie-
kiera w lesie” ukazała się w 1936 roku, a jej autorem był 
pochodzący z Podkarpacia inż. Aleksander Panek. W pięk-
nych słowach podnosił on zalety siekiery jako narzędzia do 
pielęgnacji lasu: …siekiera staje się narzędziem twórczym, 
ponieważ właściwie użyta, nie tylko wzmaga produkcyj-
ność lasu pod względem ilości i jakości masy pozyskiwa-
nego drewna, lecz nawet czuwa nad zachowaniem piękna 
lasu, jako objektu gospodarczego…

W roku następnym ukazała się broszurka „Las naszą 
obroną”, której autor wskazywał na liczne militarne funk-
cje lasu. Jakże prorocze okazały się słowa: „Pamiętaj, że 
las da naszym żołnierzom nie tylko dobre, ukryte miejsce 
do wypoczynku, ale że pomoże im w boju obronnym i być 
może ciebie lub twoich bliskich osłoni i przytuli”.

Główny Komitet Dnia Lasu wydał co najmniej 30 zeszy-
tów o różnej treści edukacyjnej. Numer 27 z 1938 roku po-
święcono instruktażowi „Jak urządzać obchód Dnia Lasu” 
i dofinansowany był ze środków Ministerstwa Rolnictwa 
i Reform Rolnych. 

Realne wyniki akcji przeszły oczekiwania autorów. W la-
tach 1933-1937 w ramach Święta Lasu zalesiono 338 ha 
gruntów leśnych, 106 ha nieużytków; obsadzono też drze-
wami 1358 km dróg, 605 szkół, 304 place, 56 cmentarzy, 
198 boisk piłkarskich, jak również posadzono 8500 różne-
go typu drzew pamiątkowych związanych z tym świętem.

Niestety, po II wojnie światowej wszystko, co wiązało się 
z tzw. sanacją, było niepoprawne politycznie, stąd wdro-
żono nową - wydawać się mogło - ideę Dni Lasu i Zadrze-
wień, zaś Święto Lasu w pierwotnej jego formie przywróco-
no dopiero pod koniec XX w.
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W lasach na terenie RDLP w Krośnie dostępnych jest po-
nad 90 ścieżek przyrodniczych. Funkcjonują też 4 ośrodki 
edukacji leśnej, jak również ponad 20 izb edukacji leśnej 
i zielonych klas.

Od 2012 roku również przy biurze RDLP w Krośnie po-
wstało Centrum Edukacji Ekologicznej z dobrze wyposażo-
ną wiatą edukacyjną i ogród botaniczny.    

W kilku nadleśnictwach na stanowiskach edukatorów za-
trudnione są specjalnie przeszkolone osoby, ale w tę dzia-
łalność angażują się również leśnicy z różnych poziomów 
zarządzania – od podleśniczego do nadleśniczego, przy 
czym wyraźnie wzrasta w ostatnich latach liczba pracowni-
ków odpowiedzialnych za edukację.

Według prowadzonych statystyk w zajęciach w lesie 
uczestniczy co roku ponad 80 tys. osób, natomiast ponad 
140 tys. to ludzie biorący udział w różnego rodzaju impre-
zach masowych organizowanych lub współorganizowa-
nych przez jednostki LP w regionie. 

Warto tu zaprezentować bilans roku 2017, który wykazu-
je ponad 1,7 tys. różnego rodzaju zajęć z zakresu edukacji 
leśnej, prowadzonych dla blisko 86 tys. ludzi, z czego 508 
to lekcje terenowe i wycieczki z leśnikiem, 558 - lekcje w zie-
lonej klasie. Odbyło się też 263 spotkań z leśnikiem w szko-
łach oraz 98 spotkań edukacyjnych w domach kultury, mu-
zeach, urzędach, świetlicach. Zorganizowano 141 różnego 
rodzaju konkursów, 23 wystawy edukacyjne i 136 akcji i im-
prez okolicznościowych związanych z lasem i przyrodą. 

Już wiadomo jednak, że rok 2018 będzie pod tym wzglę-
dem rekordowy, bowiem tylko w okresie wakacyjnym 
w Bieszczadach odbyło się ponad 30 imprez o charakterze 
otwartym i masowym, gdzie edukacja leśna była wiodącym 
motywem. To dobrze, że ludzie chcą coraz więcej wiedzieć 
i świadomie korzystać z lasu. Od lat mogą w tym zakresie 
liczyć na pomoc leśników. 

Edward Marszałek

Trzeba też zwrócić uwagę, na fakt, że zaledwie kilka lat 
działalności wystarczyło, by w lasach bieszczadzkich ujed-
nolicone zostały wiaty i miejsca wypoczynku, punkty wido-
kowe, a na parkingach leśnych pojawiły się toalety o przy-
zwoitym standardzie.

Funkcjonowanie LKP-ów to dowód, że kompromis mię-
dzy najważniejszymi zadaniami leśnictwa - produkcją 
drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szero-
ko rozumianą edukacją - jest możliwy.

Trzeba jednak zauważyć, że największy ciężar cało-
rocznej edukacji leśnej biorą na siebie nadleśnictwa poło-
żone bliżej większych ośrodków miejskich i uczestniczą-
ce w masowych imprezach.

Najczęściej realizowane formy edukacji leśnej to lekcje 
terenowe na ścieżkach przyrodniczych i w punktach edu-
kacji leśnej. Powodzeniem cieszą się też wycieczki do lasu 
z leśnikiem, spotkania w szkołach i poza nimi.

Atrakcyjne są też konkursy, jak choćby organizowany przez 
RDLP w Krośnie od 18 lat ogólnopolski konkurs „Leśne Foto-
grafie”, czy leśne dyktanda w Dynowie i Lutowiskach.

Ryc. 1. Liczba form edukacji leśnej w latach 2008-2017. Opr. Tomasz Kałamarz, 
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej RDLP w Krośnie.  

Ryc. 2. Liczba pracowników zaangażowanych w edukację leśną na terenie 
RDLP w Krośnie w latach 2008 – 2017. Opr. Tomasz Kałamarz, Wydział 
Promocji i Komunikacji Społecznej RDLP w Krośnie.

   M
ał

go
rza

ta
 P

oc
ia

sk

   E
dw

ar
d 

M
ar

sz
ał

ek



35

Rozumienie wpływu człowieka na środowisko i zależ-
ności pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem człowie-
ka zależy od umiejętności obserwowania i poznawania 
otaczającej rzeczywistości oraz od wrażliwości na piękno 
otaczającej przyrody. Bez 
wątpienia kształtowaniu 
postaw proekologicznych 
sprzyjają metody czynno-
ściowe oparte na działaniu 
i bezpośredniej obserwa-
cji w terenie, które rozwi-
jają wyobraźnię dziecka, 
poczucie odpowiedzial-
ności, zachęcają do dzia-
łania dla dobra człowieka 
i otaczającej go przyrody. 
Takie aktywne doświad-
czanie świata, eksplorowa-
nie i eksperymentowanie 

Wszyscy wiemy, że nieustannie rozwijający się proces cywilizacji doprowadził 
do znacznej degradacji środowiska przyrodniczego. Niezbędne zatem stało się 
podjęcie działań zmierzających do jego ochrony. Do najważniejszych zadań 
w procesie ochrony środowiska należy zaliczyć prowadzenie edukacji ekologicznej, 
która jest nie tylko nośnikiem myśli i wzorów postępowania wobec środowiska 
naturalnego, ale przede wszystkim inwestycją w kształtowanie harmonijnego, 
bezpieczniejszego i piękniejszego świata.

Fundamentalnym założeniem tej edukacji jest świado-
mość, że Ziemia to nasz wspólny dom, więc obowiązkiem 
każdego człowieka powinna być odpowiedzialność za 
wszystkie żywe istoty i stan przyrody, bez której człowiek 
nie przetrwa. Wszystko, co występuje w przyrodzie, ma 
swoje miejsce i przeznaczenie, a my jesteśmy tylko cząst-
ką życia toczącego się na Ziemi.  Wspólnie, więc powinni-
śmy dbać o nią, gdyż wszystko, co dla niej robimy – robimy 
dla siebie i następnych pokoleń. 

Prowadząc edukację ekologiczną musimy pamiętać o kil-
ku ważnych aspektach. Po pierwsze, edukacja ta może mieć 
charakter formalny (przedszkola, szkoły, uczelnie) oraz nie-
formalny (rodzina, media, organizacje i instytucje związane 
z ekologią), a oba te wymiary powinny być skoordynowane, 
wzajemnie się przenikać i uzupełniać. Po drugie, budzenie 
świadomości ekologicznej i kreowanie wrażliwości człowie-
ka wobec środowiska powinno rozpoczynać się od najmłod-
szych lat, bowiem tylko długotrwały proces edukacyjny po-
zwoli rozwinąć nawyki związane z ochroną przyrody.
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formy zajęć w pięknych, wyposażonych w nowoczesne 
pomoce centrach edukacyjnych. Podczas spotkania z le-
śnikiem uczniowie poznają  budowę i mieszkańców lasu, 
jak również rolę leśników w ochronie leśnej bioróżnorodno-
ści. Mogą też obserwować rodzime gatunki roślin i zwierząt 
oraz cieszyć się bezpośrednim kontaktem z przyrodą.

Dla uczniów uzdolnionych artystycznie organizowa-
ne są Festiwal Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej oraz 
konkurs plastyczny „Przyroda Twój Przyjaciel”. Są to 
konkursy wojewódzkie do udziału, w których zapraszamy 
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz śred-
nich. Uczniowie biorący udział w festiwalu pod opieką na-
uczycieli przygotowują i nagrywają piosenkę o dowolnej 
tematyce przyrodniczo - ekologicznej. W czasie finału 
najlepsi wykonawcy śpiewają na żywo przed komisją, któ-
ra wyłania zwycięzców. W ciągu ponad dziesięcioletniej 
praktyki powstało wiele autorskich tekstów, które budziły 
uznanie zarówno wśród członków komisji, jak i publicz-
ności. Uczestnicy konkursu plastycznego przygotowują 
pracę plastyczną uwzględniającą hasło roku i wymogi za-
warte w regulaminie konkursu. Najlepsze prace prezento-
wane są na wystawie pokonkursowej.

Poza cyklicznie organizowanymi przedsięwzięciami LOP 
OP wielokrotnie włączał się w zadania edukacyjne i przed-
sięwzięcia wynikające z potrzeb lokalnej społeczności oraz 
inicjatyw współpracujących nauczycieli, w ramach których 
zrealizowano: projekty edukacyjne „Młodzi Strażnicy Zie-
lonego Podkarpacia” oraz „Życie ptaków w różnych środo-
wiskach naszego regionu”, projekt na najlepszą szkolną 
kampanię „Posprzątaj po swoim pupilu”, „Pogotowie Ekolo-
giczne II etap” – program interwencyjno-edukacyjny (10 od-
cinków) emitowany w TVP Rzeszów, kilkanaście finałów na 
szczeblu wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla 
uczniów szkół średnich czy konkursy: literacko-ekologiczny  
pt. „Nasze rady na odpady”, opisowo-plastyczny „Energia 
z lasu”, plastyczno-fotograficzny online pt. „Osobiście-Se-
greguję” i „Ekochoinka”, fotograficzny online pt. „Z wio-
sną w obiektywie” oraz projekt miejski „Ochrona Przyrody 
w moim mieście”. Wiele z powyższych projektów promo-

sprzyja efektywniejszemu i trwalszemu formowaniu się 
postaw proekologicznych.

W końcu „realizując edukację ekologiczną musimy pamię-
tać” jak ważny jest również jej aspekt wychowawczy. Kontakt 
z przyrodą wpływa na rozwój emocjonalny dziecka, które sta-
je się bardziej wrażliwe, uczuciowe, przyjacielskie i odpowie-
dzialne za swoje czyny. Pozwala na wychowanie dzieci i mło-
dzieży w duchu szacunku i zachwytu nad życiem w każdej 
jego formie i postaci, co jest jednym z najważniejszych celów 
wychowawczych w każdym społeczeństwie.

Wobec takiej różnorodności wymagań stawianych wła-
ściwemu kształtowaniu postaw proekologicznych nasuwa 
się pytanie: czy w każdej placówce jest możliwe efektyw-
ne kształtowanie takich pozytywnych zachowań? Patrząc 
z wieloletniej perspektywy prowadzenia edukacji ekolo-
gicznej stwierdzam, że oczywiście TAK! Trzeba tylko sa-
memu być czujnym obserwatorem i poszukiwać różnych 
możliwości, a nade wszystko partnerów do realizacji wy-
znaczonych zadań, wśród których jest bez wątpienia Okręg 
Podkarpacki Ligi Ochrony Przyrody w Rzeszowie.

Liga Ochrony Przyrody to najstarsza i chyba najbardziej 
rozpoznawalna organizacja zajmująca się od ponad 90-ciu 
lat ochroną środowiska. W chwili obecnej jej głównym za-
daniem jest edukacja ekologiczna uczniów na wszystkich 
szczeblach nauczania realizowana głównie poprzez orga-
nizowanie konkursów o tematyce proekologicznej. Dzia-
łania Ligi Ochrony Przyrody realizowane konsekwentnie 
w oparciu o wyznaczone cele statutowe, służąc przyrodzie 
i środowisku, służą tym samym najwyższym wartościom, 
jakimi są życie i zdrowie człowieka. Poprzez założenie 
i działanie Szkolnych Kół LOP, każda placówka oświatowa 
na wszystkich szczeblach nauczania może aktywnie włą-
czyć się w realizację projektów edukacyjnych, a tym sa-
mym efektywnie realizować edukację ekologiczną.

Do najdłużej realizowanych zadań podejmowanych 
przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego należy konkurs opi-
sowy pn. „Mój Las”. Organizowany jest on nieprzerwanie 
od ponad 30 lat przy współpracy z SITLiD oraz Nadleśnic-
twami (Głogów, Mielec, Kolbuszowa i Leżajsk). Odbywa 
się w czterech kategoriach wiekowych (grupy ze szkół pod-
stawowych oraz szkoły średnie). Zadaniem każdej z grup 
jest pisemne i plastyczne opracowanie wyznaczonego 
rokrocznie tematu. Najlepsze prace – wyłonione na szcze-
blu wojewódzkim – zostają wysłane do Warszawy. Od lat, 
przedstawiciele naszego województwa znajdują się wśród 
laureatów na szczeblu ogólnopolskim!

W ramach współpracy z nadleśnictwami dzieci i młodzież 
ze szkolnych kół LOP odwiedzają Nadleśnictwa Kolbuszo-
wa i Mielec, gdzie poza edukacją prowadzoną na ścież-
kach przyrodniczych organizowane są różnego rodzaju 
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w realizacji zajęć przyrodniczych. W trakcie pokonywania 
kolejnych przystanków dzieci nie tylko pogłębią wiedzę na 
temat bioróżnorodności w mieście i form jej ochrony, ale 
poznają też postać prof. Władysława Szafera - jednego ze 
współzałożycieli LOP. Wśród zrealizowanych projektów 
znalazły się również: utworzenie bazy edukacyjnej przy 
Zespole Szkół w Lesku, poprawa bezpieczeństwa zwierząt 
chronionych w Przemyślu, ogród bioróżnorodności w Dę-
bicy oraz rewitalizacja ścieżki przyrodniczej w szkolnym 
ogrodzie „Niezapominajka” w Głogowie Młp.

Najnowsza inicjatywa ściśle związana z edukacją eko-
logiczną to  I Rowerowy Rajd Miejski ścieżką im. profeso-
ra Władysława Szafera, którego celem było promowanie 
aktywnego wypoczynku połączonego z poznawaniem 
atrakcji przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Chęt-
nie wspieramy też cenne eko-inicjatywy jak prospołeczna 
akcja mieszkańców Łańcuta, czyli wielkie, sprzątanie lasu 
komunalnego Bażantarni. 

Efekty działań podejmowanych przez nasz okręg pre-
zentowane są na stronie www.lop-podkarpackie.pl, która 
ze względu na znajdujące się tam artykuły jest jednocze-
śnie źródłem wiedzy przyrodniczej. 

Praca nauczyciela, edukatora niesie ze sobą dużą od-
powiedzialność. Każdy z nas z pewnością chciałby mieć 
poczucie dobrze spełnionego obowiązku i ten szczególny 
rodzaj spokoju, jaki daje dobrze wykonana praca i świa-
domość, że pozostawiamy po sobie coś wartościowego.  
Mam nadzieję, że podjęte przez nas działania przyniosą 
korzyści nie tylko członkom LOP, ale i całej społeczności 
lokalnej oraz będą motywować i pobudzać do podejmowa-
nia ciekawych inicjatyw ekologicznych. 

Agnieszka Bator

wało zajęcia terenowe, a udział w ich realizacji zapewniał 
bezpośredni kontakt z przyrodą.

Również wydruk Podkarpackiego Kalendarzyka Przy-
rodniczego jest bez wątpienia jedną z form edukacji, która 
przyczynia się do popularyzowania wiedzy na temat ojczy-
stej przyrody. Kalendarzyk ten sprzyja pogłębianiu wiedzy 
o formach ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnie-
niem naszego województwa. 

 Wśród działań ukierunkowanych na edukację ekologicz-
ną dorosłych ważne miejsce w działaniach LOP OP zajmu-
je organizacja konferencji przyrodniczych. Zróżnicowana 
tematyka sprawia, że cieszą się one dużym zainteresowa-
niem i mają swoich zwolenników. Wśród tematów porusza-
nych w ciągu ostatnich lat znalazły się m.in. „Biopiractwo”, 
„Stan środowiska w województwie podkarpackim”, „Zasoby 
przyrodnicze i sieć Natura 2000 w województwie podkar-
packim”, „Wisłok w Rzeszowie – rzeka przyrodniczo cen-
na?”, „Pomniki przyrody w Rzeszowie”, „Władysław Szafer 
– Młodość na Podkarpaciu. Narodziny Przyrodnika”, „Wa-
lory ornitologiczne zalewu na Wisłoku, a edukacja przyrod-
nicza”, „Ochrona przyrody Rzeszowa i jej formy”, „Niska 
emisja w mieście ”, „Podejmowanie działań o charakterze 
interwencyjnym”, „Rola pszczołowatych w zapylaniu roślin 
w świetle aktualnych badań”, „Naturalne łąki zalewowe, 
jako element bezpieczeństwa” czy „Dlaczego warto przy-
tulać się do drzew”.

Międzynarodową inicjatywą na rzecz ekologicznej edu-
kacji była realizacja projektu: Working for Environmentally 
Educated Towns- WE- NET. Główny jego cel to stworzenie 
sieci gmin i miast z różnych regionów Europy, które wspól-
nie pracowały na trwałość środowiska naturalnego. Te-
matem przewodnim projektu było promowanie recyklingu, 
który odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju 
gmin.  Projekt skupiał 8 krajów partnerskich, a naszym ak-
centem było uruchomienie strony internetowej działającej 
na zasadzie mapy zgłoszeń punktów recyklingu, aktywi-
zującej tym samym społeczność lokalną do ochrony śro-
dowiska poprzez zgłaszanie i eliminację takich problemów 
środowiskowych, jak dzikie wysypiska odpadów w naszym 
regionie i kraju.

Trwały ślad w zakresie krzewienia wiedzy przyrodniczej 
zostawiła realizacja projektów w ramach programu Inicjaty-
wy Obywatelskie Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w tym odtworze-
nie ścieżki przyrodniczej im. prof. dr. Władysława Szafera 
w Rzeszowie. Ścieżki przyrodnicze to jedna z podstawo-
wych, aktywnych form edukacji środowiskowej. Ścieżka 
Szafera zachęca do aktywnego spędzenia czasu na łonie 
natury. Prezentuje świat roślin i zwierząt na obszarze mia-
sta, zachęca do własnych badań i obserwacji oraz umoż-
liwia kontakt z przyrodą. Jest cenną pomocą dydaktyczną 

   a
rc

h.
 LO

P 
OP

 (3
)



38

nia cennych przyrodniczo obszarów, z drugiej strony presja 
urbanizacyjna. Na tych płaszczyznach pojawiają się trudno-
ści w spójnym działaniu, co jest czasem przyczyną ostrych 
konfliktów na linii człowiek - przyroda, co też przyczynia się 

Kiedy ponad rok temu Stowarzyszenie PRO CARPA-
THIA przystępowało do Projektu, bardzo poważnie i zo-
bowiązująco nazwanego „Razem dla Zielonego Podkar-
pacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup 
interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, nikt nie 
przypuszczał jak olbrzymi oddźwięk wśród mieszkańców 
naszego województwa będzie on miał. 

Województwo podkarpackie należy do regionów wyjąt-
kowo cennych pod względem wartości przyrodniczych, 
a system ochrony przyrody stworzony dla ich ochrony jest 
pod wieloma względami wzorcowy. Formy ochrony przyro-
dy zajmując ponad 44% powierzchni województwa stanowią 
m.in.: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przy-
rody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu 
czy użytki ekologiczne. Nakładanie się różnych form ochrony 
przyrody, ich rozległość, a przede wszystkim ograniczenia 
z nimi związane są przyczyną często wielu sytuacji konflik-
towych. Na styku tak wielu grup pojawiają się sprzeczne 
interesy, m.in. z jednej strony potrzeba ochrony i zachowa-

13 miesięcy to mało, by przenieść góry, zmienić mentalność czy spopularyzować 
jakąkolwiek ideę. Mało, ale z drugiej strony ten dobrze wykorzystany czas już mógł 
przynieść wymierne efekty. Zespół projektowy „Zielonego Podkarpacia” przez 
cały ten okres mocno pracował nad działaniami mającymi na celu popularyzację 
różnorodności naszego województwa, zwiększanie świadomości na temat walorów 
przyrodniczych Podkarpacia oraz budowanie potencjału i integracji różnych grup 
interesariuszy mających wpływ na przyrodę. 

Co przyniosło  
„Razem dla Zielonego Podkarpacia”? 
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do niekorzystnego postrzegania idei ochrony przyrody. Nie-
które z nich trwają już bardzo długo i czasami wydaje się 
być niemożliwym je rozwiązać ze względu na sprzeczne 
interesy. Dlatego też w ramach projektu odbył się cykl 13-
stu spotkań mediacyjno-konsultacyjnych, które prowadzili 
mediatorzy. Spotkania rozpoczęto od cyklu spotkań dwu-
stronnych (10), które gromadziły wybrane grupy interesariu-
szy, podczas których zostały poruszane problemy w małych 
grupach. Następnie odbyło się 3 spotkania, w którym wzięli 
udział przedstawiciele wszystkich grup mających wpływ na 
przyrodę w naszym województwie. Głównym założeniem 
spotkań nie było rozwiązanie konkretnych konfliktów, ale 
pomimo nich znalezienie wspólnej płaszczyzny do działania.

Dużą rolę w projekcie odegrał cykl warsztatów terenowych 
„Poznaj by zachować”, który skierowany był do lokalnej 
społeczności. Warsztaty o charakterze terenowym zostały 
przeprowadzone w różnych porach roku oraz na obszarach 
cennych przyrodniczo, tak by uczestniczący w nich mo-
gli odkrywać najcenniejsze tereny naszego województwa. 
Warsztaty prowadzili wybitni eksperci przyrodnicy, którzy 
zapoznali uczestników z różnymi tematami przyrodniczymi.  

W kontekście działań, które miały duży oddźwięk należy 
wymienić konkurs komiksowy „Warto współpracować dla 
przyrody”, którego przedmiotem było stworzenie komiksu/
historii obrazkowej na temat rozwiązywania konfliktów na 
płaszczyźnie człowiek - przyroda i podejmowaniu wspól-
nych działań na rzecz przyrody. Zainteresowanie konkur-
sem wśród młodzieży szkolnej okazało się bardzo duże, 
gdyż spłynęły 103 prace. Nagrodzone prace były prezen-
towane m.in. w siedzibie PTTK w Rzeszowie, Ośrodku 
Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego w Lutowiskach. 

W ramach projektu powstało wiele narzędzi edukacyjnych 
mających na celu popularyzację bioróżnorodności naszego 
województwa. Na uwagę zasługuje publikacja „Wspólne 
dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego”, 
która zawiera opis najbardziej cennych przyrodniczo ob-
szarów Podkarpacia. Pięknie wydana, obszerna i bogato 
ilustrowana zawiera opis najważniejszych form ochrony 
przyrody. Kolejna ważna publikacja „Człowiek vs przyroda 
na obszarach chronionych w woj. podkarpackim” zawiera 
szereg artykułów nt. różnych problemów na linii człowiek - 
przyroda, które istnieją na terenach cennych przyrodniczo 
na naszym obszarze. Oprócz powyższych działań wydawni-
czych, powstało wiele innych narzędzi edukacyjnych, m.in. 
gra dydaktyczna „Zagospodaruj Zielone Podkarpacie”, apli-
kacja „Zielone Wyzwanie” czy reportaże filmowe dot. konflik-
tów na płaszczyźnie człowiek - przyroda. 

Podsumowaniem projektu była impreza edukacyjna „Ra-
zem dla Zielonego Podkarpacia”, która odbyła we wrześniu 
br. w Zatwarnicy, w powiecie bieszczadzkim. Głównym jej 
celem była popularyzacja potencjału przyrodniczego re-
gionu i uświadamianie znaczenia ekologii i ekoturystyki dla 
ochrony i zachowania tego potencjału. Podczas trwania im-
prezy na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. wycieczki 
przyrodnicze prowadzone przez przyrodników i leśników, 
seminarium popularnonaukowe, konkurs wiedzy o przyro-
dzie Podkarpacia, inscenizacja teatralna. Główną atrakcją 
imprezy był Podkarpacki Jarmark Edukacji Ekologiczno- 
Przyrodniczej, który odbywał się wokół Chaty Bojkowskiej. 
Na jarmarku znajdowały się między innymi stoiska z ofer-
tami edukacji i turystyki przyrodniczej, wystawa fotografii 
przyrodniczych czy kiermasz książek i wystawa regionalne-
go rękodzieła. Impreza cieszyła się dużym zainteresowanie 
mwśród młodzieży oraz lokalnej społeczności. 

To tylko przykładowe działania podejmowane w ramach 
„Razem dla Zielonego Podkarpacia” pokazujące jego 
wymierny efekt, mówiące jak ważny był to projekt i ja-
kie korzyści przyniósł w kontekście budowania wspólnej 
płaszczyzny do działania oraz edukacji i popularyzacji bio-
różnorodności naszego województwa. 

Małgorzata Pociask

Wszystkie efekty projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia 
– budowanie potencjału i integracji różnych grup interesariu-

szy mających duży wpływ na przyrodę” dostępne są na stronie 
www.zielonepodkarpacie.pl
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Narzędzia edukacyjne powstałe w ramach projektu  
„Razem dla Zielonego Podkarpacia  

– budowanie potencjału  
i integracji różnych grup interesariuszy  

mających duży wpływ na przyrodę”

WSPÓLNE DZIEDZICTWO 
PRZYRODNICZE 
WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO

Publikacja „Wspólne dziedzictwo 
przyrodnicze województwa podkar-
packiego” jest kolejnym tego typu 
działaniem dla naszego regionu. 
Opracowanie poświęcone jest cha-
rakterystyce środowiska przyrodni-
czego województwa podkarpackie-
go oraz formom ochrony przyrody, 
do których należą dwa parki naro-
dowe, 96 rezerwatów przyrody, 10 

parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 
63 obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska doku-
mentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajo-
brazowe. Przedstawione zostały takie regiony m.in. jak Biesz-
czady, Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie czy Kotlina 
Sandomierska, gdzie pojawiają się magiczne krajobrazy, nie-
spotykane nigdzie indziej gatunki rzadkich roślin czy zwierząt. 

ZAGOSPODARUJ ZIELONE 
PODKARPACIE  
– GRA DYDAKTYCZNA 

Gra „Zagospodaruj Zielone Pod-
karpacie” pozwala na nabywanie 
praktycznych umiejętności docho-
dzenia do konsensusów społecz-
nych w realnych sytuacjach pro-
blemowych, które pojawiają się na 
obszarach chronionych lub innych 
obszarach cennych przyrodniczo. 
Gracze mają możliwość wcielania 
się w przedstawicieli różnych grup 
interesariuszy, co pozwala na na-

uczenie się metod negocjowania swoich stanowisk i osiągania 
optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Gra uczy również 
pozornie bardzo prostych umiejętności, jak słuchania z szacun-
kiem i ze zrozumieniem tego, co do powiedzenia mają inni oraz 
wyrażania opinii w oparciu o własne przemyślane argumenty, bez 
powtarzania powszechnych stereotypów i sloganów. 

Gra rozgrywana jest na kolorowej planszy miasta Wilczo-
gród, na której zostały wyznaczone cztery strefy miasta (hi-
storyczno-zabytkowa, mieszkaniowo-usługowa, gospodar-
czo-przemysłowa, przyrodnicza). W strefach tych wytyczone 
z kolei zostały miejsca przeznaczone pod inwestycje gmi-
ny lub inwestycje kapitału prywatnego wymagające zgody 
władz miasta. Uczestnicy zostają podzieleni na 4 ugrupowa-
nia - lokalna władza samorządowa, przedsiębiorcy, miłośni-
cy przyrody oraz mieszkańcy. Każde ugrupowanie otrzymuje 
karty celów, które mają do zrealizowania w poszczególnych 
obszarach. Gra składa się z 4 tur.

CZŁOWIEK VS PRZYRODA NA 
OBSZARACH CHRONIONYCH 
W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM

W niniejszej publikacji został 
zawarty szereg artykułów popu-
larno-naukowych, które dotyczą 
różnych problemów na płaszczyź-
nie człowiek-przyroda, jakie poja-
wiają się na terenie województwa 
podkarpackiego. Składa się ona 
z kilku obszarów tematycznych, 
m.in. konflikty społeczne na przy-
kładzie projektowanego Turnic-
kiego Parku Narodowego, wpływ działalności człowieka na 
kształtowanie i utrzymanie bioróżnorodności na obszarach 
chronionych czy natężenie i struktura ruchu turystycznego 
na szlakach parków narodowych województwa podkarpac-
kiego. Publikacja poprzez nakreślenie konfliktów zwraca tym 
samym uwagę na podstawy prawne dotyczące funkcjonowa-
nia systemu ochrony przyrody w Polsce. 

ZIELONE WYZWANIE  
– APLIKACJA

Aplikacja mobilna „Zielone 
Wyzwanie” to gra typu quiz. Po-
zwala ona przede wszystkim na 
poznawanie bioróżnorodności wo-
jewództwa podkarpackiego. Jest 
to gra skierowana do pasjonatów 
przyrody. Aplikacja uczy integracji 
pomiędzy poszczególnymi środo-
wiskami oraz zawiera elementy 
zdrowej rywalizacji w osiąganiu 
kolejnych szczebli wiedzy w za-
kresie przyrodniczym. Umożliwia 
podnoszenie wiedzy i wzmacnianie merytoryczne świadomo-
ści ekologicznej. W „Zielonym Wyzwaniu” są cztery kategorie 
pytań do wyboru: rośliny, zwierzęta, geologia i ochrona przyro-
dy. Jeden z graczy wybiera kategorię, a następnie odpowiada 
na 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź gracz otrzymuje 
punkty, które decydują o jego miejscu w globalnym rankingu. 
Każde pytanie testowe posiada jedną poprawną odpowiedź. 
Na każde pytanie należy odpowiedzieć w 30 sekund. Każdy 
użytkownik ma możliwość zaproponowania własnego pytania, 
które następnie musi być zaakceptowane przez administratora, 
aby pojawiło się w grze. 
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