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Z całego serca naszym Przyjaciołom zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku 

życzy Wydawca oraz Kolegium Redakcyjne.

May the wonder of Christmas shine in your hearts and bring warmth 
to those you love. And may the New Year be happy and peaceful 

to all the people on earth!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin 
hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni 

Yılınız kutlu olsun!

Meilleurs voeux A loccasion du temps des fetes, rien nest plus agréable 
que de festoyer avec ceux quon aime. Beaucoup de bonheur, de 

douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation 
des projets les plus chers!
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DRODZY CZYTELNICY, 
PARTNERZY I PRZYJACIELE
Mówi się od dawna, że polskie lasy są zagrożone, że coraz 
mniej zielonych obszarów na polskich mapach. Co w takim 
razie jest główną przyczyną tego zjawiska i jak możemy sobie 
radzić z tym problemem? Głównymi zagrożeniami dla lasów 
w Polsce są: długotrwałe susze spowodowane niewątpliwie 
zmianami klimatu, nadmierna wycinka drzew, zarówno 
ta legalna jak i nielegalne pozyskiwanie drewna na dużą 
skalę, czyli nadmierne wykorzystywanie zasobów leśnych. 
Występuje też duża presja na leśne ekosystemy ze strony 
rolnictwa i małych gospodarstw domowych, a ponadto pożary 
lasów i eutro� zacja wód gruntowych oraz wszechobecne 
zaśmiecanie środowiska leśnego. Aby zmierzyć się z tymi 
zagrożeniami, konieczne jest powstawanie i wdrażanie sku-
tecznych programów ochrony zasobów leśnych, zarówno 
pod kątem jego fauny jak i � ory. Aby mogły przetrwać 
zagrożone gatunki roślin i zwierząt w polskich lasach, nie-
zbędne jest zachowanie naturalnych siedlisk, w których są 
one obecne. Niezmiernie ważnym elementem ochronnym 
jest zapobieganie wprowadzaniu obcych gatunków, które 
mogą wywierać szkodliwy wpływ na istniejącą faunę i � orę. 
Warto więc wspierać programy edukacyjne i wszelkie akcje, 
które mają na celu ochronę zagrożonych gatunków roślin 
czy zwierząt. Najlepszym przykładem wydaje się być akcja 
Sprzątanie Świata, gdzie angażowana jest młodzież do 
zbierania pozostawionych w lesie śmieci czy likwidowanie 
nielegalnych wysypisk. Tylko takie własnoręczne zaangażo-
wanie młodych ludzi, jest w stanie prawidłowo ukształtować 
w nich szacunek do otaczającej nas przyrody i niechęć do 
wszelkich przejawów wandalizmu ekologicznego. Jest to 
najlepsza droga, aby w przyszłości nasze społeczeństwo 
zaczęło zachowywać się odpowiedzialnie w kwestii ochrony 
naszego środowiska naturalnego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów bez naruszenia zasadniczych myśli autora i do dokonywania streszczeń. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia na reklamy niezgodne 
z � lozo� ą czasopisma. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełnień, skrótów nadesłanych tekstów, 
dołączania cytatów, śródtytułów, treści w ramkach.

Ogólnopolski kwartalnik ekologiczny "ekonatura" jest niezależnym czasopismem o zasięgu ogólnokrajowym – na rynku od roku 2003. 
Magazyn, czytany zarówno przez profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska jak i pracowników administracji wszystkich szczebli, 
ludzi biznesu, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami środowiska i jakości życia pro–eko.
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Na szczęście, mamy jeszcze w Polsce dobrze utrzymane 
enklawy naturalnych środowisk leśnych jakimi są Parki 
Narodowe: Białowieski, Babiogórski, Poleski, Pieniński, 
Ujście Warty, Wielkopolski, Świętokrzyski  i również Pusz-
cze: Białowieską, Biebrzańską, Drawską, Notecką, Piską, 
Rospudę, Augustowską czy Słowińską. Naszym obowiązkiem 
jest chronić to wszystko za wszelką cenę. 

Tylko od nas zależy, jaki będzie przyszły los naszego 
środowiska naturalnego. Musimy działać szybko i skutecznie, 
aby zawczasu przeciwdziałać i w porę  zatrzymywać wszelkie 
niekorzystne zmiany.

Roman Gembarzewski
Redaktor Naczelny
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Andrzej Szweda-Lewandowski, 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska: 

GDOŚ: ŁĄCZYMY Z PRZYRODĄ GDOŚ: ŁĄCZYMY Z PRZYRODĄ 

Trzeba podkreślić, że Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska występuje w takich sprawach jako organ wyż-
szego stopnia. Ale też nie zawsze, bo tylko w przypadkach, 
kiedy organem wydającym decyzję na poziomie pierwszej 
instancji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
W zależności od przypadku decyzje środowiskowe może 
wydawać także organ administracji samorządowej – wójt, 
burmistrz, prezydent miasta. 

WYJĄTEK STANOWI POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE 
WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA 
POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ  TU, 
ZGODNIE Z USTAWĄ  GENERALNY DYREKTOR 
PROWADZI SPRAWĘ W PIERWSZEJ INSTANCJI. 
NA JAKIM ETAPIE JEST POSTĘPOWANIE? CO 
MOŻNA POWIEDZIEĆ O TEJ SPRAWIE?

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi postę-
powanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

REDAKCJA: GENERALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA JEST ISTOTNYM 
ORGANEM W ZAKRESIE POLITYKI 
ŚRODOWISKOWEJ W POLSCE, WYDAJE 
M.IN. TZW. DECYZJE ŚRODOWISKOWE DLA 
NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI W KRAJU. 
CZEMU SŁUŻĄ TAKIE DECYZJE?

Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska: Do kompetencji Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, a także regionalnych 
dyrektorów ochrony środowiska należy wydawanie 
decyzji administracyjnych, w tym, jak pan powiedział, 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia zwanych decyzjami środowiskowymi. 
Wydanie takiej decyzji jest skomplikowanym procesem, 
wymaga analizy obszernego materiału, a rozstrzygnięcia 
są zawsze indywidualne w zależności od sprawy. Głównym 
zadaniem decyzji środowiskowych jest wypracowanie 
ram realizacji danej inwestycji, by na poszczególnych 
etapach funkcjonowania jej oddziaływanie na środowisko 
było minimalne. Polska rozwija się dynamicznie, a rolą 
organów środowiskowych jest troska, by ten rozwój był 
zrównoważony. Polega to m.in. na ważeniu różnych inte-
resów – środowiska przyrodniczego, ale także lokalnych 
społeczności. W decyzji środowiskowej formułowane 
są więc warunki minimalizujące oddziaływania, które 
inwestor musi spełnić. Uzyskanie decyzji środowiskowej 
jest dla inwestora kluczowe, bo pozwala występować po 
kolejne niezbędne decyzje inwestycyjne, które muszą być 
zgodne z jej ustaleniami. 

grudzień 2022
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uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni 
Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe planowanej 
do realizacji na terenie województwa pomorskiego. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w 2015 r. na 
wniosek Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. W 2016 r. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił zakres 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
a następnie zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia 
przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko.

W marcu tego roku inwestor przedłożył Generalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na środowisko, a Generalny 
Dyrektor podjął postępowanie.

Jako organ wystąpiłem do Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni, Pomorskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
o zajęcie stanowiska przed wydaniem decyzji.

We wrześniu w ramach konsultacji transgranicznych, 
zgodnie z zapisami Konwencji z Espoo, przekazano 
tzw. państwom narażonym raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko służy 
umożliwieniu państwom, na których terytorium może 
oddziaływać planowane przedsięwzięcie zgłoszenia uwag, 
w tym przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie 

z obowiązującymi w danym państwie przepisami. Mówię 
o tym, co zrobiono do tej pory.

Równolegle cały czas trwa analiza dokumentacji – 
tzw. raportu środowiskowego – która jest bardzo obszerna, 
przypuszczam nawet, że najobszerniejsza w historii 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Materiał ana-
lizuje zespół wyspecjalizowanych pracowników GDOŚ. 
Oczywiście, na etapie prowadzenia postępowania nigdy 
nie dywagujemy nt. przewidywanego rozstrzygnięcia, 
więc w tym zakresie nie mogę nic powiedzieć.

KOMPETENCJE ORGANÓW, INSTYTUCJI 
ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA W KRAJU SĄ ROZDZIELONE, 
CZY GDOŚ NIE JEST MYLONY Z GIOŚ, 
ZWŁASZCZA PRZEZ DZIENNIKARZY?

Ma pan rację, te kompetencje są rozdzielone. Na przykład 
instytucja, którą kieruję nie prowadzi badań laborato-
ryjnych, nie pobiera próbek – dajmy na to wody – do 
analizy – robi to za to Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie ma też 
kompetencji, by nakładać kary, dlatego w wielu wypad-
kach konieczne jest po prostu współdziałanie organów. 

Z TEGO, CO ZAUWAŻYŁEM, GDOŚ PODEJMUJE 
TAKŻE SZEREG DZIAŁAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH 
ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA. CZY TO SĄ DZIAŁANIA, 
KTÓRE GDOŚ REALIZUJE PONADSTANDARDOWO?

grudzień 2022
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W pewnym sensie są to rzeczywiście działania ponad-
standardowe, ale uważam, że wpisują się w misję Urzędu. 
Wynikają one z realnych potrzeb oraz z naszego poczucia 
odpowiedzialności. W Generalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska pracują znakomici eksperci, pasjonaci w swoich 
dziedzinach. Ich wiedza i umiejętności są bardzo cenne, 
dlatego staramy się ten ogromny zasób pożytkować także 
w celach edukacyjnych. Wszystkie tego typu działania są 
niejako działaniami towarzyszącymi naszej codziennej 
urzędniczej pracy. Ponieważ na przykład jako GDOŚ zaj-
mujemy się ochroną cennych gatunków roślin i zwierząt, 
realizujemy przy okazji kampanie dotyczące budowania 
świadomości w zakresie zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej, rodzimych gatunków, jakie stanowi obecność 
w środowisku przyrodniczym IGO, czyli inwazyjnych 
gatunków obcych. Zimą tłumaczymy, jak w  sposób 
odpowiedzialny dokarmiać ptaki, a jesienią inicjujemy 
obchody Dnia Krajobrazu. Myślę, że pod tym względem 
jesteśmy bardzo aktywną instytucją.

TO DA SIĘ ZAUWAŻYĆ. W PAŹDZIERNIKU 
ODBYŁY SIĘ DWIE DUŻE UROCZYSTOŚCI  
OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU W ŁAZIENKACH 
KRÓLEWSKICH I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW 
EMAS W PAŁACU STASZICA. JAK MOŻNA 
PODSUMOWAĆ TE WYDARZENIA?

Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy 
jako międzynarodowe święto krajobrazu. Pomysłodawcą, 
inicjatorem Dnia Krajobrazu była Polska, a konkretnie 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, dlatego to my 

każdego roku inicjujemy krajowe obchody, proponujemy 
też temat obchodów. W tym roku wydarzenia, takie 
jak spacery krajobrazowe odbywały się w całym kraju, 
a uroczystości centralne odbyły się 20 października 
w Łazienkach Królewskich. Dzięki współpracy GDOŚ 
z Muzeum Łazienki Królewskie można było mówić 
o krajobrazie w odpowiednim krajobrazowym otoczeniu. 
Cieszę się, że każdego roku Dzień Krajobrazu – także 
dzięki coraz większemu zainteresowaniu mediów – 
zyskuje na popularności. W ten sposób coraz więcej 
osób uświadamia sobie, jak istotną rolę w ich życiu 
odgrywają krajobrazy i że tak naprawdę wszyscy jeste-
śmy odpowiedzialni za ich jakość, wszyscy je po trosze 
kształtujemy. W tym roku obchodom Dnia Krajobrazu 
towarzyszyło przyznanie Polskiej Nagrody Krajobra-
zowej, którą otrzymał Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego. 

Jeśli chodzi o EMAS, tu wyjaśnię, jest to unijny system 
ekozarządzania i audytu. Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska prowadzi polski rejestr EMAS i wręcza cer-
ty� katy organizacjom, które wdrożyły system. EMAS 
to swoista gwarancja najwyższej odpowiedzialności 
środowiskowej. O zaletach EMAS mówili w Pałacu Sta-
szica przedstawiciele organizacji, w tym spółek Skarbu 
Państwa, które od dawna korzystają z systemu, myślę, 
że była to najlepsza rekomendacja i zachęta dla innych, 
by dołączyli do grona naturalnie odpowiedzialnych 
– w ten sposób nawiązuję do naszego hasła: EMAS: 
naturalnie odpowiedzialni.

z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, 
panem Andrzejem Szwedą-Lewandowskim

rozmawiał Redaktor Naczelny
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kontaktów z rodzinami, kwerendy archiwów i pojawia-
jących się publikacji. Najwięcej informacji otrzymuję 
drogą przekazu telefonicznego, mniej drogą mailową. 
Niektóre informacje spływały nawet z zagranicy np. ze 
Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie czy z Australii.  

II  wojna światowa już w  początkach września 
1939 roku usiała lasy nowymi mogiłami. 10 września 
w podsanockich Bykowcach zginął ppor. rez. Marian 
Zaremba, inżyniera leśnictwa. Bronił się do ostatniego 
naboju. Wraz z nim zginął inny leśnik, Leon Urbaniak 
– „leśniczy z gór”. Ich ciała spoczywają na miejscowym 
cmentarzu pod lasem.

Po kampanii wrześniowej spora część regionu 
znalazła się pod okupacją sowiecką, gdzie już w grud-
niu 1939 roku rozpoczęły się masowe zsyłki Polaków, 
zwłaszcza urzędników, do których zaliczani byli 
leśnicy. Jako klasa „panów”, traktowani byli szcze-
gólnie okrutnie i często wszelki ślad po tych ludziach 
ginął. Tragedia taka dotknęła wszystkich pracowników 
Nadleśnictwa Berehy. 10 lutego 1940 roku całą załogę 
wraz z rodzinami wywieziono na Syberię. Prócz nadle-
śniczego Józefa Stracha i jego rodziny, w transporcie 
znalazły się również rodziny Witolda Kiendzińskiego 
i Aleksandra Jedliczki, rodziny Sodomów, Wiejów 

EDWARD ORŁOWSKI Z NADLEŚNICTWA KOMAŃCZA 
OD 15 LAT PROWADZI I  NA BIEŻĄCO UZUPEŁNIA 
WYKAZ LEŚNIKÓW POLEGŁYCH I ZAMORDOWANYCH 
W  OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ I  TUŻ PO NIEJ 
NA TERENIE MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ, A WIĘC 
W ZASIĘGU PRZEDWOJENNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃ
STWOWYCH WE LWOWIE. 

Leśny historyk nie ustaje w swych dociekaniach; 
w 2013 roku lista ta zawierała 920 nazwisk, w 2020 roku 
1146, a w roku ubiegłym niemal 1200, a najnowszy 
wykaz ma ich 1255! To efekt wielkiej pracy badawczej 
bieszczadzkiego leśnika z historyczną pasją. 

– Leśnicy byli tą grupą zawodową, która bardzo 
mocno ucierpiała w  czasie wojny, zwłaszcza na 
wschodnich rubieżach kraju, naszą powinnością jest 
wyciągniecie ich z niebytu i przywrócenie ludzkiej 
pamięci – zaznacza Edward Orłowski. – W zaktu-
alizowanym na koniec września tego roku wykazie 
mam już 1255 nazwisk leśników, z czego 539 to ofiary 
wojny z terenu obecnego Podkarpacia, od początku roku 
przybyło prawie 60 nazwisk mówi. Dzięki publikacji 
wyników moich dociekań, ciągle otrzymuję nowe infor-
macje do weryfikacji i uzupełnienia. Ta lista pokazuje 
ogrom strat naszej grupy zawodowej, ale jest też efektem 

Pomnik kurierom beskidzkim w ManiowieBrenzberg – miejsce pamięci na terenie dawnej leśniczówki Brenzberg

PRZYBYŁO NAZWISK W LEŚNYM MARTYROLOGIUMPRZYBYŁO NAZWISK W LEŚNYM MARTYROLOGIUM
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i W. Laszkiewicz. Był to jedynie fragment wielkiej akcji 
przeprowadzonej przez NKWD na zaanektowanych 
terytoriach Polski, która objęła 140 tysięcy polskich 
osadników. Przeprowadzono ją w brutalny sposób; 
ludzi ładowano do wagonów towarowych z komin-
kami, tzw. „tiepłuszek” i wieziono w głąb Rosji.

Nieco lepiej było pod okupacją niemiecką, gdzie 
całość lasów poddano wspólnej administracji, przy 
czym leśnikami w terenie byli głównie Polacy. Ich sytu-
acja była nieco dwuznaczna – z jednej strony pracowali 
na rzecz okupanta, z drugiej zaś mocno angażowali 
się w ruch oporu. To właśnie leśna administracja stała 
się ostoją partyzantki, ale w wielu wypadkach za tę 
działalność leśnicy płacili życiem. Tak jak Zygmunt 
Sikorski, inżynier leśnik, podporucznik Armii Kra-
jowej, leśniczy w  leśnictwie Brzyska Wola (obecnie 
Nadleśnictwo Leżajsk). Zginął od partyzanckiej kuli, 
skierowanej do obersturmbahnfűrera Knűsslinga 
1 sierpnia 1943 r. 

Bardzo głośnym i  niezwykle ważnym epizo-
dem partyzanckim na Rzeszowszczyźnie była akcja 
z udziałem leśników z Nadleśnictwa Wola Ociecka, 
w  lasach wokół poligonu Blizna k. Tuszymy. Tu 
właśnie okupanci prowadzili doświadczenia ze swą 
tajną bronią – pociskami V–2. Wkład w ujawnienie 
tajemnicy okupił życiem Henryk Augustynowicz, 
leśniczy w Niwiskach, który odłamki V–2 znalezione 
na poligonie przekazywał polskiemu wywiadowi. 
Aresztowany przez Niemców, zginął w obozie kon-
centracyjnym w Sachsenhausen.

W 1940 roku do ZWZ wstąpiło kilkunastu leśniczych 
z jasielskiego. Wiosną 1944 roku gestapo wpadło na 
ślady organizacji i aresztowało w Nowym Żmigrodzie 
18 osób, w tym leśniczych: Witolda Ciechanowicza 
i Izydora Hadyńskiego. W sierpniu tegoż roku wszyscy 
zostali rozstrzelani na cmentarzu w Jaśle. 

Nie brakło też leśników wśród beskidzkich kurierów 
przeprowadzających ludzi przez Karpaty. Jednym z nich 
był Wojciech Grodziński, inżynier leśnik, leśniczy 
w lasach biskupstwa przemyskiego w Jaśliskach. Wzięty 
do niewoli w kampanii wrześniowej 1939 r., uciekł Niem-
com i powrócił w rodzinne strony. Jako kurier beskidzki 
wielokrotnie przeprowadzał ludzi przez Przełęcz nad 
Czeremchą na południową stronę Karpat. W 1942 roku 
został aresztowany przez Niemców, zmarł w obozie 
koncentracyjnym w Oranienburgu.

W tym samym obozie, rok później, zmarł inny kurier 
beskidzki, Wojciech Karnia – leśniczy w leśnictwie 
Równe koło Dukli. Wśród leśników obsługujących trasę 
kurierską „Las” na terenie Bieszczadów był m.in. Jakub 
Pałasiewicz, leśniczy majątku Kraińskich w Balnicy. 
Za swą działalność tra� ł do Oświęcimia, gdzie 5 marca 
1941 roku został zamordowany. 

Inny kurier, Wojciech Janiszewski ps. „Czerny”, 
leśniczy w Maniowie, latem 1942 r. został aresztowany 
i uwięziony przez funkcjonariuszy kolaborującej służby 
ukraińskiej i tra� ł do obozu koncentracyjnego. Udało 
mu się jednak szczęśliwie przeżyć i doczekać wyzwo-
lenia obozu. Jego miejsce w konspiracji zajął leśnik 
Andrzej Fedorowicz ps. „Druś”. Niestety, 4 września 

Gajowy Kazimierz Juch 
z N-ctwa Łuck poległ w walce 

na Pomorzu w 1939 r.

Leśnik Jan Wróblewski 
z żoną - sybirak, andersowiec, 

emigrant do USA

Józef Wilk ps. Dzik 
sekretarz Nadleśnictwa 

Berehy rozstrzelany 
przez Niemców tuż 

przed końcem wojny

Juliusz Eminowicz – 
nadleśniczy Nadleśnictwa 

Michowa koło Dobromila. 
Zamordowany w Auschwitz. 

Domena publiczna
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1942 r. jego zwłoki zostały odnalezione nad miejscowym 
potokiem. W marcu 1940 r. schwytani zostali przez 
Niemców dwaj przewodnicy: Jakub Pałasiewicz, leśni-
czy z Maniowa i Stefan Olszański, składnicowy kolejki 
leśnej w Balnicy, zostali zesłani do obozu w Auschwitz, 
gdzie ponieśli śmierć.  

Wiosną 1944 roku za działalność w AK aresztowa-
nych zostało dwóch leśników z okolic Ustrzyk Dolnych: 
leśniczy Józef Wilk ps. „Dzik” i  gajowy Marian 
Zachariasz. Obydwaj rozstrzelani przez Niemców 
27 lipca 1944 roku w Zagórzu w przysiółku Hanusiska, 
w tzw. „Sosenkach” i pochowani w zbiorowej mogile.

Wielka tragedia spotkała całą rodzinę gajowego Wła-
dysława Dziergi z leśnictwa Zmysłówka (Nadleśnictwo 
Łańcut), który w lipcu 1943 roku został zamordowany 
wraz z najbliższymi za ukrywanie radzieckich jeńców, 
zbiegłych z niemieckich obozów.

Skutkiem aktywnej wojennej działalności leśników 
były, niestety, liczne o� ary. Ocenia się, że w skali kraju ta 
grupa zawodowa poniosła relatywnie największe straty 
osobowe. Co więcej, ponosiła je również po zakończeniu 
wojny; leśnicy ginęli z rąk UPA, byli zsyłani na Syberię 
i prześladowani przez komunistyczny aparat represji. 

Gdy zawierucha wojny się skończyła i na pozostałym 
obszarze kraju trwało już normalne życie, na Podkar-
paciu przez kilka lat działały jeszcze nacjonalistyczne 
bojówki Ukraińskiej Powstańczej Armii, siejąc terror 
i pogromy wśród ludności polskiej. 

6 sierpnia 1944 roku, zamordowani zostali podczas 
rzezi Polaków w Baligrodzie Wojciech Berda, leśniczy 
w Bystrem k. Baligrodu i Zygmunt Borek–Prek, adiunkt 
leśny w Baligrodzie, przewodnik oddziału partyzanc-
kiego. Tragicznie zginął też Franciszek Król z Tarnawy 
Niżnej, absolwent Szkoły Leśnej w Bolechowie, legioni-
sta w stopniu starszego sierżanta, leśniczy w Jasynowie 
k. Tarnawy Niżnej. W jego leśniczówce przed terrorem 
UPA znalazło schronienie kilkanaście rodzin kolejarzy 
i leśników z okolic Turki. Wszyscy – 74 osoby – zostali 
w bestialski sposób zamordowani przez UPA w leśni-
czówce Brenzberg. Dopiero w 2010 roku na grzbiecie 
Jeleniowatego, w miejscu spalonej leśniczówki, stanął 
obelisk i krzyż upamiętniający tę tragedię. 

Lista leśnych tragedii wciąż wydłuża się za sprawą 
leśnego historyka Edwarda Orłowskiego. Prowadzi od 
kwerendy w archiwach i w literaturze, sporo nowych 
danych pochodzi od osób, które dowiadują się o ist-
nieniu martyrologium i nadsyłają swoje informacje. 
Leśnik od kilku lat zajmuje się też identyfikacją ofiar 
z Wołynia, a więc z  terenu przedwojennej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Łucku. Najwięcej trudności Tablica na głazie pamiątkowym w miejscu śmierci leśniczego 

Sikorskiego. Fot. Grzegorz Wójcik, Nadleśnictwo Leżajsk
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sprawia ustalenie losów leśni-
ków deportowanych po wojnie 
w głąb Rosji.

Autor martyrologium za 
swoją działalność odznaczony 
został w  2016  roku przez Insty-
tut Pamięci Narodowej medalem 
Świadek Historii. 

Edward Orłowski zwraca się 
z prośbą do internautów o prze-
kazywanie wszelkich informacji 
mogących wzbogacić wiedzę na 
ten temat. 

Zainteresowani mogą kierować 
korespondencję bezpośrednio na adres: 
edward.orlowski@krosno.lasy.gov.pl 
lub komunikować się telefonicznie: 
519 345 952 lub 13 46 77 041

Uaktualnione listy można 
znaleźć na: https://www.krosno.
lasy.gov.pl/de/martyrologium#.
Yz52I0zP1PY

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Archiwum RDLP w Krośnie 

Pomnik kurierom beskidzkim w Maniowie

Rozstrzelany przez Niemców w 1944 r. leśniczy Jan 
Kaliński (bez czapki) na zdjęciu z innymi leśnikami 

z Nadleśnictwa Trojanówka na Wołyniu

LEŚNA GAŁĄZK A PAMIĘCI
Od kilku lat na leśnych mogiłach pojawia się gałązka jedliny przewiązana szarfą z napisem "Pamiętamy" i logotypami 
Lasów Państwowych i  Polskiego Towarzystwa Leśnego. Można je spotkać również na grobach zmarłych leśników 
w regionie. To inicjatywa krośnieńskiego oddziału PTL, który  w ten sposób chce zunifikować sposoby oddawania hołdu 
zmarłym. Naszą ideą jest, by te gałązki z  szarfami od leśników znalazły się na grobach i  miejscach pamięci. Trzeba 
odejść od zwyczaju przynoszenia sztucznych kwiatów na leśne mogiły!  Skromna gałązka jedliny powinna być wyrazem 
pamięci i jednoczesnym dowodem dbałości o środowisko i porządek na grobach. 
Na terenie działania RDLP w Krośnie znajduje się kilkaset miejsc pamięci, grobów zbiorowych, mogił wojennych, jak 
również grobów leśników. 
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w Rzeszowie i Robert Kobos, prezes zarządu Zakładów 
Przetwórstwa Mięsnego „Kabanos w Przecławiu.

– Dzięki logotypowi „Dobre z Lasu” Lasy Pań-
stwowe promują żywność naturalnego pochodzenia 

– zaznacza dyrektor Artur Królicki. – Jednocześnie 
jest on symbolem gwarantującym jakość i pozyskanie 
produktów w sposób zrównoważony i niezaburzający 
funkcjonowania przyrody. 

Po oficjalnym otwarciu odbyła się degustacja 
dziczyzny i produktów pochodzenia leśnego, był też 
grill z kiełbaskami z dziczyzny. Pierwszy taki punkt 
sprzedaży powstał w Warszawie. Ten w Rzeszowie 
jest pierwszym na terenie Podkarpacia a jedenastym 
w Polsce. Spotkanie uświetnili sygnaliści zespołu 
„Echo Karpat”.

OTWARTO PIERWSZY NA PODKARPACIU SKLEP ZE 
ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ SYGNOWANĄ MARKĄ „DOBRE 
Z  LASU”. W  OFERCIE SKLEPU SĄ GRZYBY, MIODY 
I  PRZETWORY Z  OWOCÓW RUNA LEŚNEGO, JAK 
RÓWNIEŻ DZICZYZNA I JEJ PRZETWORY  SŁOWEM 

„ZDROWA ŻYWNOŚĆ Z POLSKICH LASÓW”, JAK GŁOSI 
HASŁO JEDNEGO Z PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 
PRZEZ LASY PAŃSTWOWE.

Ceremonii otwarcia sklepu przy ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej w Rzeszowie towarzyszyło stoisko 
promocyjne Lasów Państwowych obsługiwane przez 
leśników Nadleśnictwa Głogów. Przecięcia wstęgi 
dokonali: Artur Królicki, zastępca dyrektora RDLP 
w Krośnie, Marcin Hendzel, łowczy okręgowy PZŁ 

„DOBRE Z LASU” JUŻ W RZESZOWIE„DOBRE Z LASU” JUŻ W RZESZOWIE
grudzień 2022

12 



dodana pleneru była możliwość pracy w naturalnych 
warunkach, w deszczu i chłodzie, sposobność przepro-
wadzenia seminariów i rozmów o sztuce z turystami 
i leśnikami. Widzę, że ludzie lasu doskonale rozumieją 
nasze idee. Jestem też bardzo wdzięczny leśnikom za 
nieocenione wsparcie organizacyjne i � nansowe. 

Pozostali uczestnicy pleneru rzeźbiarskiego to uznani 
już artyści: dr Łukasz Gruszczyński z Uniwersytetu Arty-

stycznego w Poznaniu, dr Magdalena 
Szadkowska i mgr Jarosław Borek – 
oboje z ASP w Łodzi, jak również 
dr Paweł Jach z ASP w Krakowie, 
który sam tworzył, ale sprawował 
też naukową opiekę nad czwórką 
studentów tej uczelni: Byli to: Emilia 
Fajt, Monika Leśniak, Maria Mocur 
i Kacper Gotkowski.

W samej ceremonii podsumowa-
nia artystycznego wydarzenia wziął 
udział Jan Tabor, zastępca Dyrek-
tora Generalnego LP i Jan Mazur, 
zastępca Dyrektora RDLP w Krośnie.

Plener rzeźbiarski „Ekosztuka” 
jest efektem współpracy Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie z Lasami Państwowymi. 
Głównym organizatorem artystycznego wydarzenia 
było Nadleśnictwo Stuposiany.

Tekst: Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

Zdjęcia: Ewelina Baran i Edward Marszałek

W CENTRUM PROMOCJI LEŚNICTWA W MUCZNEM 
NADLEŚNICTWO STUPOSIANY ODBYŁ SIĘ WERNISAŻ 
POPLENEROWYCH PRAC WIELKOFORMATOWYCH 
PRAC PLENERU „EKOSZTUKA” Z MOTYWEM „WSPÓŁ
ISTNIENIE”. WYKONANYCH  W KŁODACH DREWNA 
JODŁOWEGO I  JAWOROWEGO MONUMENTALNE 
INSTALACJE UTWORZĄ W PRZYSZŁOŚCI GALERIE 
SZTUKI NA WOLNYM POWIETRZU.

Przez kilkanaście dni trwał proces 
tworzenia prac przez artystów, którzy 
codziennie za pomocą dłuta, siekiery, 
piły i innych narzędzi wykonywali 
tajemnicze rzeźby pod wspólnym 
hasłem „Współistnienie”. W  tym 
czasie setki osób przyglądały się dzia-
łaniom rzeźbiarzy, była też możliwość 
rozmowy z nimi w trakcie pracy, jak 
też przy gotowych już dziełach. 

– Chcemy poprzez sztukę ukazać 
wagę współistnienia i relacji pomiędzy 
człowiekiem, a światem przyrody, to 
również artystyczna próba przełożenia 
idei ochrony przyrody z języka infor-
macji na język sztuki, stąd motto pleneru „współistnienie”, 
które przekuliśmy we własne artystyczne wizje ożywione 
w kłodach drewna – objaśnia kierujący całym plenerem 
prof. dr hab. Jacek Kucaba z ASP w Krakowie, goprowiec, 
miłośnik Bieszczadów, twórca wielu oryginalnych dzieł, 
m.in. ławeczki Wojtka Belona w Busku–Zdroju, pracujący 
obecnie nad „Ławeczką Majstra Biedy”. – Wartością 

FINAŁ PLENERU „WSPÓŁISTNIENIE” W MUCZNEMFINAŁ PLENERU „WSPÓŁISTNIENIE” W MUCZNEM
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UWAGA: 

Niedźwiedzie (nawet te szukające pożywienia po 
turystach) zazwyczaj unikają człowieka, ale do 
spotkania może dojść. Aby spotkanie takie było 
bezpieczne i pozostało miłym wspomnieniem z górskiej 
wycieczki, a  nie zakończyło się uszczerbkiem na 
zdrowiu, należy zachować kilka podstawowych zasad:

ŻEBY NIE SPOTK AĆ NIEDŹWIEDZIA:

• przed wyjściem w  góry należy sprawdzić, czy ze 
względu na niedźwiedzie zamknięte są jakieś szlaki 
oraz unikać przebywania w rejonie występowania 
niedźwiedzi po zmroku;

• nie chodzić po zmroku samemu, niedźwiedzie unikają 
grup ludzi, szczególnie głośno rozmawiających;

• nie wchodzić w  gęste zarośla (młodniki, uprawy), 
gdzie mogą przebywać niedźwiedzie, gdzie nie mamy 
szans na wcześniejsze zauważenie zwierzęcia, a ono 
na zauważenie nas;

• jedzenie powinno być szczelnie zapakowane, aby 
jego zapach nie skusił niedźwiedzia;

W  POŁ OW I E PA Ź DZ I E R N I K A NA T E R E N I E 
NADLEŚNICTWA LUTOWISKA, W LEŚNICTWIE TWO
RYLCZYK, DOSZŁO DO ATAKU NIEDŹWIEDZIA NA 
MIEJSCOWEGO LEŚNICZEGO. SKUTKIEM ZDARZENIA 
SĄ ROZLEGŁE RANY GŁOWY U POSZKODOWANEGO.

Leśniczy dokonywał w tym dniu przeglądu uprawy 
jodłowej. W pewnym momencie zauważył zbliżającego 
się w jego kierunku małego niedźwiedzia, a po chwili 
został zaatakowany przez dużą samicę, zapewne matkę 
niedźwiadka. Zdążył ochronić rękoma głowę, skulił się 
na ziemi pod rosnącą najbliżej brzozą. Niedźwiedzica 
po zadaniu ciosów w głowę i w plecy oddaliła się. 

Leśniczy zachował przytomność, telefonicznie 
wezwał na pomoc najbliżej znajdującego się leśnika. Ten 
wezwał pogotowie i wraz z kilkoma innymi osobami, 
pracownikami ZUL, udał się na wskazane miejsce. 

Zastali poszkodowanego, gdy o własnych siłach 
dochodził do drogi stokowej, zaopatrzyli jego rany. 
W tym czasie leśniczy opowiadał przebieg zdarzenia. 
Efektem ataku niedźwiedzia jest rana szarpana na 
głowie szeroka około 20 cm długości, poszarpane 
ucho oraz ślad na plecach. Stracił dużo krwi. 

O godzinie 10.20 przyleciał śmigłowiec LPR i prze-
transportował poszkodowanego do szpitala w Sanoku. 

Z wiadomości uzyskanych ze szpitala wynika, że 
stan poszkodowanego jest stabilny.

Leśnicy apelują o  ostrożność podczas wędró-
wek po lasach. Miejsca, gdzie można potencjalnie 
spotkać niedźwiedzia oznaczone są stosownymi 
tablicami ostrzegawczymi. 

BIESZCZADY: NIEDŹWIEDŹ PORANIŁ LEŚNICZEGOBIESZCZADY: NIEDŹWIEDŹ PORANIŁ LEŚNICZEGO
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GDY SPOTK ASZ NIEDŹWIEDZIA:

• należy oddalić się w sposób cichy i spokojny – NIE 
NALEŻY UCIEKAĆ, ABY NIEDŹWIEDŹ NIE 
POTRAKTOWAŁ CIĘ JAK ZDOBYCZ! Nie należy także 
wchodzić na drzewo, niedźwiedź robi to znacznie lepiej;

• szczególnie ostrożnie należy się wycofać, jeśli natra� my 
na młode niedźwiadki, samica w ich obronie może być 
bardzo niebezpieczna;

• nie wolno karmić niedźwiedzi, ani zostawiać resztek 
jedzenia, opakowań, które mogą je zainteresować, gdyż 
niedźwiedzie szczególnie niebezpieczne są podczas 
żerowania;

• nie wolno zbliżać się do niedźwiedzia, np. aby zrobić 
zdjęcia czy sfilmować go. Błysk f lesza lub ostre 
oświetlenie latarką może go rozdrażnić;

• jeśli staniesz z  niedźwiedziem oko w  oko, należy 
delikatnie rozpiąć pas biodrowy plecaka, aby w razie 
czego móc go zrzucić – może zainteresuje się nim. 
NIE RÓB GWAŁTOWNYCH RUCHÓW, kontroluj jego 
zachowanie (nie patrz mu w oczy);

• jeśli niedźwiedź obserwuje cię i ma uszy położone do 
tyłu, NAWET NIE RUSZAJ SIĘ! powoli wycofuj się. 
Jeżeli jesteś z dziećmi, zwracaj uwagę na ich zachowanie;

• jeśli jednak niedźwiedź nie straci zainteresowania 
tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, 
osłoń rękoma szyję i twarz – w większości przypadków 
niedźwiedź zostawi Cię w spokoju – w najgorszym razie 
powinien najwyżej podrapać.

* Informator powstał przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie, Wydziału Środowiska i Rolnictwa 

PUW oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

Tekst: Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

www.polskidommediow.org
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– zaznacza prof. Roman Wójcik. – Jemioła była uważana 
do niedawna za półpasożyta, natomiast w momencie, 
kiedy drzewa zostały osłabione w wyniku zmian kli-
matu jemioła stała się wręcz gatunkiem pasożytniczym 
i paradoksalnie działa na swoją niekorzyść, bo często 
obserwujemy przypadki zamierania jodeł żywicielek – 
dodaje prof. Wójcik.  

Jemioła rozprzestrzenia się głównie za pośrednic-
twem ptaków, chętnie żywiących się jej owocami, które 
po przejściu przez przewód pokarmowy są rozsiewane.  
Ciekawostką jest, że nasiono jemioły zostaje wydalone 
zaledwie po kilkunastu minutach od zjedzenia. Nadtra-
wiona otoczka przyśpieszy kiełkowanie pasożyta, który 
„ukorzenia” się pod korą żywiciela.

– Obserwacja jemioły na jodle jest utrudniona, ze 
względu na zbliżony kolor aparatu asymilacyjnego. Przez 
lornetkę można wypatrzeć kilka, kilkanaście osobników, 
ale dopiero po ścięciu drzewa okazuje się, że występuje na 
nim dziesiątki a nawet setki osobników młodych – jedno, 
dwuletnich – twierdzi profesor Wójcik.

Badania grupy profesora Wójcika oparte są na 
metodzie statystycznej. Celem ich jest pokazanie skali 
problemu i na podstawie wyników badań określanie 
wytycznych do działań ochronnych i hodowlanych 
w nadleśnictwach Bircza oraz Krasiczyn. Wstępne obser-
wacje wskazują na sześciokrotny wzrost powierzchni 
drzewostanów zasiedlonych przez jemiołę. 

– Jemioła sprawia największe problemy  dla drzew 
najwyższych i najstarszych. Jako gatunek ciepłolubny 
rozwija się na dobrze oświetlonych gałęziach. Na szczęście 
młode pokolenie jodły, które rośnie w zwarciu i ocienieniu 
jest mniej zagrożone. Jednak kiedy jemioły będzie bardzo 

JEMIOŁA POSPOLITA, PÓŁPASOŻYT ŻYJĄCY NA 
DRZEWACH, WYRAŹNIE ZWIĘKSZAJĄCY AREAŁ 
SWOJEGO WYSTĘPOWANIA W OSTATNICH LATACH, 
STAJE SIĘ PROBLEMEM DLA DRZEWOSTANÓW NA 
PODKARPACIU. PRZEPROWADZONA W TYM ROKU 
INWENTARYZACJA DRZEWOSTANÓW  NA TERE
NIE POGÓRZA PRZEMYSKIEGO POKAZUJE CIĄGŁY 
POSTĘP JEMIOŁY W  ZASIEDLANIU STARSZYCH 
DRZEWOSTANÓW JODOWYCH, SKUTKUJĄCY CORAZ 
WIĘKSZYM ZAMIERANIEM DRZEW.

Problem pojawił się w ostatnich latach i ma związek 
z występującymi od 2015 roku dłuższymi okresami 
suszy. Przykładowo w sośninach na północy regionu 
2019 roku zainwentaryzowano 2317 ha drzewostanów 
uszkodzonych przez jemiołę, głównie w nadleśnictwach, 
gdzie przeważają ubogie siedliska borowe. Najwięcej jest 
jej w sośninach w Nadleśnictwie Tuszyma – 1294 ha, 
w Nadleśnictwie Leżajsk – 515 ha i w Nadleśnictwie 
Mielec – 289 ha. Realne zagrożenie pojawia się też 
w starszych drzewostanach jodłowych. 

Poważnie tym tematem zajęli się naukowcy a wśród 
nich prof. Roman Wójcik z SGGW w Warszawie, który 
prowadzi badania nad jemiołą w  nadleśnictwach 
Bircza i Krasiczyn.

– Kiedyś jemioła nie była znaczącym problemem 
dla jodły pospolitej. Jednak sprzyjające warunki klima-
tyczne, takie jak zmniejszenie ilości opadów i wzrost 
temperatur spowodowały znaczący rozwój jemioły na 
jodle po roku 2015, który był wybitnie sprzyjający dla 
tej rośliny. Na inwentaryzowanych jodłach obserwuje 
się właśnie najwięcej osobników jemioły około 7–letnich

JEMIOŁA W EKSPANSJI NA POGÓRZUJEMIOŁA W EKSPANSJI NA POGÓRZU
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dużo będzie się ona przenosiła też na młodsze drzewa
– twierdzi naukowiec.

Najważniejszym zadaniem leśników jest ciągły 
monitoring stopnia zasiedlenia drzewostanów przez 
jemiołę. W 2015 powierzchnia zasiedlenia drzewosta-
nów w Nadleśnictwie Bircza wynosił 250 hektarów. Po 
przeprowadzeniu ostatniej inwentaryzacji powierzchnia 
wzrosła do 1465 ha. Praktyczne działania leśników 
polegają m.in. na usuwaniu najbardziej porażonych 
osobników, chroniąc przy tym młode pokolenie drzew. 

– W trakcie prowadzonych planowych cięć pie-
lęgnacyjnych zwracamy uwagę na usuwanie drzew 
zasiedlonych, by nie dawały one materiału rozmnoże-
niowego jemioły – mówi Jan Mazur, zastępca dyrektora 
RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej. – Nie chodzi 
nam o wyeliminowanie jemioły z  lasów; patrzymy 
w szerszym kontekście na liczniejsze pojawianie się tego 
pasożyta, bo jest ono związane ze zmianami klimatycz-
nymi, a sama inwazja jemioły to tylko ich wskaźnik. 

Dlatego planując przyszłe działania w lasach będziemy 
dążyć do przekomponowania składu gatunkowego na 
bardziej zróżnicowany, a więc odporniejszy na coraz 
mocniej widoczne zmiany siedliskowe. 

Jemioła bardzo wcześnie kwitnie i dużo wcześniej 
zaczyna proces fotosyntezy. Tak szybkie rozpoczęcie 
funkcjonowania bardzo obciąża drzewo–żywiciela 
przez pobieranie wody. Jeżeli jemioły jest mało, to 
problem nie występuje, natomiast przy już osła-
bionych osobnikach i dużej ilości jemioły drzewa 
zamierają. Przy dalszych zmianach klimatu jemioła 
będzie dużym zagrożeniem dla trwałości i ciągłości 
drzewostanów jodłowych. 

Link do � lmu zrealizowanego przez TV Obiektyw w cyklu „Leśny � esz”: 
https://www.youtube.com/watch?v=BqbTmkGU62o

Tekst: Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

Zdjęcia: Kadry z � lmu zrealizowanego przez TV Obiektyw
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Inne potrzebują nawet 36 dni, aby dokonać tego samego. 
(Przy czym ten akurat wynik mógł być następstwem 
czasowego załamania pogody na trasie przelotu.) 

Tam, gdzie młodzież i dorośli migrują w różnych 
grupach, ci drudzy zwykle lecą szybciej. U badanych 
Biegusów Zmiennych różnice na dystansie 660 km 
wynosiły 13 dni oraz 4,5 dnia.

Pewien Rybołów przeleciał ze Szwecji do Afryki 
odległość 6742 km w czasie 45 dni, ze średnią prędkością 
150 km dziennie. Tymczasem jego ziomek poszybo-
wał nad Europą w tempie 746 km dziennie. Różnica 
w długości migracji na podobnych dystansach w grupie 
zaledwie kilkunastu szwedzkich Rybołowów wahała się 
miedzy 14 a 55 dniami!

NA LUZIE

Orliki Krzykliwe (na zdjęciu, fot. Mateusz Matysiak) to 
najprawdopodobniej najdalej migrujące  z naszych orłów. 
Lecą aż do centralnej i południowej Afryki. 

Inne orły i duże ptaki, takie jak bociany, pelikany 
oraz częściowo żurawie, na potrzeby migracji (i trudno 
oprzeć się wrażeniu, że przyjemności unoszenia się 
w powietrzu) odkryły kominy termalne! Ich wielkie 
skrzydła i wątłe mięśnie piersiowe (to ostanie nie doty-
czy żurawi) nie nadają się do latania aktywnego, ani 
tym bardziej wyczynowego. Żaden bocian nie doleciałby 

Nasze ptaki lecące na zimę do Afryki (6–12000 km), 
spędzają w drodze średnio 88 dni w jedną stronę. Czę-
sto zatrzymujące się małe wróblaki, pokonują średnio 
ok. 50 km dziennie… Tyle mówią wyniki uśrednione. 
Prawdziwy obraz ptasich migracji ujrzymy przyglądając 
się wynikom indywidualnym. Na przykład maleńki 
Piecuszek doleciał z Finlandii do Afryki Południowej 
w czasie 47 dni, ze średnią prędkością 218 km dzien-
nie. Trzy różne Dymówki leciały 250, 350 i 433 km 
dziennie, pokonując łączny dystans odpowiednio 8500, 
12000 i 3000 km. 

Szlamniki na swoich epickich dystansach poko-
nują średnio 1512 km na dobę. Biegusy Rdzawe – 1355. 
Bernikle Obrożne obserwowane przez trzy kolejne lata, 
leciały bez przerwy 5000 km z Alaski na wybrzeża Zatoki 
Kalifornijskiej w czasie odpowiednio 60, 60 i 95 godzin 
w tempie 1992, 1992 i 1344 km na dobę. 

Regułą jest, że wiosenny przelot jest mniej wię-
cej o połowę szybszy niż jesienny. I tak, lęgnące się 
na Wyspach Brytyjskich Dymówki, osiągają swoje 
południowoafrykańskie zimowiska po 10 tygodniach. 
Powrót zajmuje im tylko 5–6 tygodni. Nasze Kapturki 
jesienią podróżują ze średnią prędkością 85 km dziennie, 
a wiosną 162 km dziennie. Przeważnie tempo zwiększa 
się z upływem czasu. Innymi słowy, im bliżej celu, tym 
szybciej ptaki lecą. Jedynie spóźnialscy, od początku 
drogi narzucają sobie wyższe obroty. 

Uderzające mogą być różnice indywidualne pomiędzy 
ptakami tych samych gatunków. Na przykład różne stada 
Bernikli Obrożnych zimujących nad Morzem Wadów 
przelatują 5000 km na lęgowiska w syberyjskiej tundrze 
w czasie od 34 do 52 dni w tempie 87–148 km dziennie. 
Zdarzają się jednak i takie, które lecą 768–1331 km 
dziennie. Ich kuzynki, Bernikle Białolice gnieżdżące się 
na Spitsbergenie, lecą jesienią do Szkocji na odległość 
2500–3000 km. Niektóre klucze pokonują całą trasę 
w ciągu 2–3 dni, w tempie ponad 1000 km dziennie. 

WYŻEJ, SZYBCIEJ, DALEJ…WYŻEJ, SZYBCIEJ, DALEJ…
REKORDZIŚCI PTASICH MIGRACJIREKORDZIŚCI PTASICH MIGRACJI
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do Afryki (ani nawet do Czech!), gdyby musiał nimi 
machać przez całą drogę. Ale długie, szerokie, łukowato 
wypro� lowane oraz zakończone charakterystycznymi 
palcami skrzydła idealnie nadają się do szybowania 
całymi godzinami. Wystarczy je rozłożyć. Do pełni 
szczęścia ptaki potrzebują tylko odpowiedniego wiatru. 
Znajdują go właśnie w kominach termalnych.

Ptaki wlatują do takiego komina, gdzie rozgrzane 
prądy powietrza wynoszą je na sam wierzchołek. Stam-
tąd ześlizgują się do podstawy kolejnej termy i całą 
operację powtarzają od nowa. Z energetycznego punktu 
widzenia kosztuje je to zaledwie 5–20% tego, co na tym 
samym dystansie muszą wydać typowi machacze, czyli 
ptaki migrujące lotem aktywnym.

AKTYWNIE DO CELU
Płatkonogi, różne brodźce, czajki i biegusy (zwane 
zbiorczo siewkami), kaczki, gęsi, łabędzie czy maleńkie 
wróblaki – wszystkie one latają aktywnie, a w swoje 
migracje wkładają wiele wysiłku i  energii. Za to, w przeci-
wieństwie do migrujących w relaksacyjnym stylu ptaków 
szybujących (patrz rozdział „Na luzie”), nie zależą od 
pogody. Oczywiście poza jej ekstremalnymi przejawami.

Lecące aktywnie ptaki mogą więc migrować szero-
kim frontem, zamiast wąskim, pogodowym korytarzem. 
Mogą pomknąć na skróty i przelecieć nad najbardziej 
nawet nieprzyjaznymi terenami. Nie są też ograniczone 
wysokością. Przeciwnie – często wznoszą się na bardzo 
duże pułapy, gdzie znajdują szybkie prądy powietrzne 
ułatwiające im wędrówkę. Mogą lecieć w dzień i w nocy.

Niektóre siewki i wróblaki pokonują w ten sposób 
odległości po kilkanaście tysięcy kilometrów. Znacznie 
większe gęsi, kaczki i łabędzie latają typowo do 5000 km 
z częstymi postojami, a co już jest na granicy ich możliwo-
ści � zjologicznych. Bernikle Białolice mogą pozostawać 
w powietrzu do 13 godzin. Potem będą musiały się zatrzy-
mać choćby pośrodku oceanu. Bernikle Obrożne robią 
przerwy co 6,5–7 godzin. Średnio co 450–500 km. Ale 
obserwowano już ciągłe przeloty na odcinkach 1300 km, 
które zajmowały gęsiom 14–19 godzin.

Kaczki są nie mniej wytrwałe. Znane są też 
z  szybkiego, liniowego lotu. Do Edredonów należy 
prawdopodobny rekord szybkości w locie poziomym – 
ponad 70 km/h. W sytuacjach zagrożenia kaczki łatwo 
przekraczają prędkość 100 km/h. 

ANIOŁY
Blisko połowa z około 10 000 gatunków żyjących dzisiaj 
ptaków podejmuje sezonowe migracje. Niektóre na 
pieszo, inne wpław. Najczęściej jednak na własnych 
skrzydłach. Szacuje się, że na całej Ziemi około 50 miliar-
dów ptaków każdego roku rusza w dalszą lub krótszą, 
ale zawsze bardzo niebezpieczną drogę.

Niektóre z tych, które lecą bez przerwy tysiące kilo-
metrów przemierzając oceany i pustynie, zmieściłyby 
się w Twojej dłoni. Inne nawet w krawieckim naparstku. 

Statystycznie tylko połowa z tych co wylecieli jesienią 
powróci wiosną do swych gniazd. Wiele z tych które 
zginą, zginie z rąk ludzi.

Ikarus tak bardzo zazdrościł ptakom, że postanowił 
wznieść się wyżej niż one. Poleciał zbyt blisko Słońca, 
czym wzbudził gniew bogów. Zapłacił za to życiem. 
Dawna zazdrość w nas pozostała i w końcu nauczyliśmy 
się latać. Nie zmienia to jednak faktu, że to ptaki są 
najlepszymi latającymi maszynami. Migranci i Anioły*.

Bernikle Białolice, fot. Arkadiusz Glaas

* Po raz pierwszy obraz migrujących stad ptaków radary 
wojskowe zarejestrowały 60 lat temu. Był to okres zimnej 
wojny i niezwykły obraz mocno rozpalił wyobraźnię 
wojskowych. Gdy Amerykanie wykluczyli prowokację 
wrogiego obozu, zaczęli przygotowywać się do odparcia 
inwazji kosmitów! Do dziś obraz ptaków na radarach 
wojskowi nazywają Aniołami (Angels).

Autor: Jacek Karczewski, stowarzyszenie Jestem na pTAK! 

Zdjęcia i teksty pochodzą z folderu Migranci oraz 
wystawy o tej samej nazwie, którą można oglądać w wersji 
online: www.migranci.jestemnapTAK.pl 

Więcej o ptakach i ich migracjach przeczytasz na 
stronie stowarzyszenia: www.jestemnapTAK.pl
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21 leśników, położonych na 12 cmentarzach w zasięgu 
działania nadleśnictwa. Są to groby byłych pracowni-
ków terenowych i biurowych Nadleśnictwa Brzozów 
i Sanok, ale również pracowników innych nadleśnictw 
oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, 
pochowanych na tym terenie. Spoczywają w nich także 
leśnicy, walczący za Ojczyznę w okresie Powstania 
Styczniowego i II wojny światowej. 

W tym roku nadleśnictwo wyremontowało również 
drogę prowadzącą do starego cmentarza żydowskiego 
w  Brzozowie–Zdroju i  do miejsca straceń Żydów 
w 1942 roku w brzozowskim lesie.

Na terenie Nadleśnictwa Dukla tym roku miejscowy 
samorząd odnowił mogiły Żydów pomordowanych 
w  lesie „Błudna” w  leśnictwie Barwinek. Z  kolei 
Stowarzyszenie Teodorówka Razem, we współpracy 
z  Nadleśnictwem zrealizowało projekt odnowienia 
miejsca pamięci – cmentarza cholerycznego, zlokali-
zowanego w leśnictwie Franków we wsi Teodorówka. 
Przygotowano tablice informacyjne, oznakowano dojście 
drogowskazami na słupkach, odświeżono zarys mogiły 

– kurhanu. Spoczywają tam zmarli podczas epidemii 
w 1848 roku. Kurhan otaczają dorodne daglezje. Leśnicy 
oczyścili też i uporządkowali otoczenie miejsce, gdzie 
zginął i był pochowany we wrześniu 1939 roku żołnierz 
Wojska Polskiego tzw. „Grób Żołnierza”, zlokalizowany 

JAK CO ROKU PRZED ŚWIĘTEM ZMARŁYCH W LASACH 
TRWA PRZEGLĄD MIEJSC PAMIĘCI I PORZĄDKOWA
NIE LEŚNYCH CMENTARZY I POJEDYNCZYCH MOGIŁ. 
LEŚNE OSTĘPY KRYJĄ BOWIEM WIELE GROBÓW, 
O KTÓRYCH, PRÓCZ LEŚNIKÓW, NIEWIELU JUŻ DZIŚ 
PAMIĘTA. ONE RÓWNIEŻ STANOWIĄ CZĘŚĆ NASZEGO 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 

Pierwsza wojna pochłonęła w Karpatach setki tysięcy 
o� ar. Tylko w lasach Nadleśnictwa Komańcza znajduje 
się 17 cmentarzy z tego okresu, część z nich dopiero 
niedawno zidenty� kowano i  oznaczono krzyżami. 
W ubiegłym roku doszło do utworzenia cmentarza wojen-
nego na górze Manyłowa w Nadleśnictwie Baligród, 
gdzie podczas I wojny światowej zginęły setki żołnierzy 
walczących armii, pochowanych w zbiorowych mogiłach, 
często płytko kopanych z uwagi na ciężką wówczas zimę. 
Obszar cmentarza obejmuje kilka arów wzgórza, w tym 
roku pojawiły się kolejne groby, w których złożono 
szczątki ekshumowanych o� ar wojny.

Leśnicy z Podkarpacia od kilku lat wprowadzili 
zwyczaj, że na leśne cmentarze nie nosi się sztucznych 
kwiatów i nie pali zniczy. Na grobach leśnych leśnicy 
umieszczają tylko gałązkę jedliny z ulegającą biodegra-
dacji wstążką z napisem „Pamiętamy”. 

– Warto upowszechnić takie mniej inwazyjne dowody 
pamięci, eliminować zwłaszcza sztuczne kwiaty i zaśmie-
cające las znicze – mówi Marek Marecki, dyrektor RDLP 
w Krośnie 

Na terenie RDLP w Krośnie znajdują się 53 cmen-
tarze wojenne z obu wojen światowych, 4 cmentarze 
rzymskokatolickie, 27 cmentarzy obrządku wschodniego, 
4 kirkuty, 15 cmentarzy cholerycznych, 96 mogił zbio-
rowych i pojedynczych. Miejsca dawnych pochówków 
znaczą też często kapliczki leśne, których naliczono 
222, jak również 246 krzyży pokutnych lub wotywnych. 
Zapewne wiele grobów wciąż pozostaje niezidenty� ko-
wanych i zapomnianych.

Nadleśnictwo Brzozów wspólnie z  Polskim 
Towarzystwem Leśnym przygotowało w  tym roku 
gałązki pamięci, które zostały umieszczone na grobach 
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w kompleksie leśnym Popardy w Leśnictwie Cergowa. 
W roku 2019 z inicjatywy Regionalnego Towarzystwa 
Historycznego w Równem zostały przeprowadzone prace 
renowacyjne mogiły. 

W Nadleśnictwie Mielec terenie leśnictwa Szy-
dłowiec, w okolicach wsi Przyłęk, znajdują się mogiły 
pochodzące z okresu II wojny światowej. W pojedynczej 
mogile znajdującej się blisko leśniczówki, pochowana 
została osoba pochodzenia żydowskiego, rozstrzelana 
przez Niemców. Z kolei w pięciu mogiłach położonych 
w zagłębieniu, pochowani zostali żołnierze, najpraw-
dopodobniej Niemcy lub Rosjanie. Inn awersja mówi 
o pochowanych tu Żydach. Mieleccy leśnicy otoczyli 
drewnianym ogrodzeniem oba miejsca i  opiekują 
się nimi wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej 
w Przyłęku. W 2017 roku osoby związane z Klubem 
Historycznym „Prawda i Pamięć” ułożyły płyty nagrobne 
na tych mogiłach. Ponadto na terenie leśnictwa Malinie 
znajduje się mogiła rosyjskich żołnierzy, o którą dba 
miejscowy leśniczy, uprzątając miejsce wokół i samą 
mogiłę oraz pozostawiając jodłową gałązkę pamięci. 
Gałązki jodły przewiązane okolicznościową wstążką, co 
roku składane są przez pracowników nadleśnictwa na 
grobach zmarłych Kolegów i Koleżanek. Odwiedzane są 
również groby rodziny Szaferów na terenie Cmentarza 
Para� alnego w Mielcu.

W czwartek 27 października delegacja pracowników 
Nadleśnictwa Sieniawa udała się na cmentarze w oko-
licznych miejscowościach, a także na śródleśne mogiły, 
by uporządkować groby i oddać cześć pamięci zmarłym 
leśnikom i ludziom związanym z lasem. Odwiedzono 
cmentarze w Sieniawie, Cieplicach, Krasnym, Rudce. Byli 
również w Majdanie Sieniawskim, Cewkowie, Mołody-
czu, Radawie, Tryńczy i Jarosławiu. 

Na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce są liczne miej-
sca pamięci. W leśnictwie Bierówka: obelisk pamięci 
mieszkańców Sieklówki rozstrzelanych w 1944 r., grób 
partyzanta, pomnik pamięci żołnierzy wojska polskiego 
i ludności cywilnej oraz cmentarz o� ar II wojny świato-
wej. W leśnictwie Bieździedza: mogiła żołnierza z okresu 
I wojny światowej (na tabliczce napis "Marian z pod 
Tarnowa”) oraz grób zbiorowy z okresu II wojny świa-
towej, pochówek Żydów i Romów. Z kolei lasy leśnictwa 
Pagorzyna kryją mogiłę zbiorową z czasów pierwszej 
wojny światowej i krzyż drewniany o trudnej do usta-
lenia historii. Leśnictwo Tarnowiec dba o dwie mogiły 
zbiorowe i cmentarz choleryczny. Z kolei w leśnictwie 
Czarnorzeki znajduje się cmentarz z I wojny światowej 
podstępnie wymordowanego szwadronu węgierskiego, 
widoczne ślady mogił i krzyż – w tym roku latem wyko-
nano tu nowe ogrodzenie wokół cmentarza. W leśnictwie 
Węglówka opieką otoczone są dwa cmentarze z I wojny 
światowej, zaś w leśnictwie Odrzykoń – dwa cmentarze 
choleryczne z połowy XIX wieku.

Leśnicy z Nadleśnictwa Dynów odwiedzili miej-
sca pochówku zmarłych pracowników na dynowskim 
cmentarzu, na którym  złożyli symboliczne leśne 
wiązanki. Złożono także leśną wiązankę na grobie 
„Nieznanym Żołnierzom”. 

W  Nad l eśni c-
twie Ustrzyki Dolne 
w ramach przygotowań 
do Święta Zmarłych, jak 
co roku leśnicy objęli 
pracami porządkowymi 
mogiły znajdujące się na 
terenie leśnictw Ste� owa, 
Wańkowa i  Zawadka. 
Ponadto zostały przy-
gotowane symboliczne 
znicze opatrzone gałązką 
jodłową i wstęgą pamięci, 
które zapłoną na 74 grobach zmarłych pracownikach 
nadleśnictwa oraz tych, którzy pracowali na rzecz Lasów 
Państwowych. 

Podobnie jak w latach poprzednich członkowie 
koła Polskiego Towarzystwa Leśnego, działającego przy 
Nadleśnictwie Komańcza, pamiętali o nieżyjących 
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dawnych leśnikach pracujących w tutejszych lasach. Na 
zbliżający się Dzień Zmarłych przygotowano 40 wią-
zanek, zostały one rozwiezione na groby leśników na 
12 cmentarzach w zasięgu działania nadleśnictwa. 
Prowadzona jest też akcja porządkowania leśnych 
cmentarzy wojennych, których w  lasach nadleśnic-
twa jest ponad  10. Należy zaznaczyć, że z  liczby 
40 grobów, 4 to groby leśników pracujących na tym 
terenie przed wojną, a w 6 grobach spoczywają leśnicy 
– kombatanci, którzy walczyli za Ojczyznę w okresie 
II wojny światowej.

Na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa jak co 
roku uprzątnięto miejsca pamięci, kapliczki i krzyże 
leśne. W nadleśnictwie znajduje się 61 takich miejsc. 
Ponadto pamiątkową gałązkę złożono na 64 grobach 
zmarłych pracowników.

Pracownicy Nadleśnictwa Jarosław pod koniec 
października uporządkowali cmentarz z czasów Wielkiej 
Wojny, na którym spoczywa niemal 450 żołnierzy. Obsada 
leśnictwa Łapajówka z dużą starannością doprowadziła 
cmentarz do stanu, na jaki zasługuje. Ponadto miejscowy 
leśniczy leśnictwa Bór, uporządkował grób partyzanta, 
który brał udział w Akcji „Jula”. Akcja ta składała się 
z trzech ataków na linie dostaw niemieckich na front 
wschodni – wysadzono trzy mosty: pod Rogoźnem, 
Tryńczą i Nowosielcami. 

W dniu 27 października leśnicy z Nadleśnictwa 
Lesko tradycyjnie uporządkowali zbiorowe mogiły 
i miejsca straceń z czasów wojennych. Usunięto wypa-
lone znicze, liście oraz śmieci z tychże miejsc. Złożono 
gałązki pamięci. 

Nadleśnictwo Krasiczyn – w tym roku udało 
skosić trawę, posprzątać i uporządkować teren po 
dawnym cmentarzu nieistniejącej wsi Berendowice 
w  leśnictwie Kormanice oraz w  miejscu pamięci 
pomordowanych przez UPA, w tym leśniczego leśnic-
twa Celinów Franciszka Podlacha.

Nadleśnictwo Cisna – pracownicy terenowi 
uporządkowali cmentarze przy dawnych cerkwiskach 
w leśnictwach: Habkowce, Solinka, Jaworzec oraz Zawój. 
Dokonano niezbędnych porządków wokół nich, wyko-
szono trawę i chwasty, posprzątano i wywieziono śmieci 
oraz naprawiono uszkodzone ogrodzenia. Przygoto-
wano 35 pamiątkowych gałązek z jedliny z przewiązaną 
okolicznościową wstążeczką, które zostały rozwiezione 
na groby leśników na trzech cmentarzach w Cisnej, 
Wetlinie i Baligrodzie oraz na 4 cerkwiska.

Pracownicy Nadleśnictwa Lutowiska w tym roku 
odwiedzili siedem cmentarzy, na których spoczywają 
leśnicy i pracownicy leśni. Na ich grobach złożono 
gałązki z okolicznościową wstążką. Pod swoją opieką 
nadleśnictwo ma również dwa cmentarze położone 
w  nieistniejących już wsiach Hulskie i  Tworylne. 
Cmentarze te zostały ogrodzone i są wykaszane dwa 
razy w roku. Pracownicy nadleśnictwa opiekują się 
również mogiłami żołnierzy poległych w krwawych 
walkach podczas I  wojny światowej na stokach 
Dwernika–Kamienia oraz Otrytu. Kilka lat temu 
w leśnictwie Tworylczyk odkryto ludzkie kości. Jak 
się okazało była to zbiorowa mogiła żołnierzy, którzy 
również walczyli w I wojnie światowej. W to miejsce 
postawiono pamiątkowy krzyż. We wszystkich tych 
miejscach składane są pamiątkowe gałązki jodłowe. 
Łącznie złożono ich 177.

Nadleśnictwo Oleszyce również uporządkowało 
leśne cmentarze i mogiły, składając symboliczne wią-
zanki. Pojawiły się one również w Lesie Katyńskim 
Leśników, symbolizującym ludzi lasu pomordowanych 
przez NKWD.

Leśnicy z Nadleśnictwa Tuszyma złożyliśmy kwiaty 
przy pamiątkowej mogile na terenie leśnictwa Sokole 
w miejscu zamordowania żołnierza AK, Józefa Wałka 
(pseudonim: „Żbik”). 

Tekst: Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia nadesłane przez nadleśnictwa
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rekultywacja zdegradowanych gleb rolniczych globalnie 
może przyczynić się do sekwestracji 51 Gt dwutlenku 
węgla z atmosfery. Umożliwi to zwiększenie produkcji 
żywności o 17,6 Mt rocznie. Sięgając po praktyki rolnic-
twa zrównoważonego, w tym zredukowanej orki, polscy 
rolnicy mogą uzyskać dodatkowy dochód oraz zwiększyć 
wydajność ekonomiczną swojego gospodarstwa. 

Firma doradcza McKinsey & Company szacuje, że 
do 2030 roku rynek kredytów węglowych może osiągnąć 
ponad 50 mld dolarów. Największym popytem cieszą się 
certy� katy usuwania węgla. Oczekuje się, że rozwiązania 
środowiskowe, takie jak sekwestracja węgla w glebie, będą 
stanowić około 65–85% całkowitej podaży kredytów. 

– Podnosząc jakość gleby i wspierając bioróżnorodność, 
rolnicy zasługują na to, by być wynagradzanymi za swój 
wkład dla środowiska. Nasz program to prosty i przejrzysty 
sposób na uzyskanie dodatkowego dochodu z działalności 
rolnej. AgreenaCarbon to jedna z pierwszych interaktyw-
nych platform liczących sekwestrację węgla w gospodarstwie 
rolnym, posiadających międzynarodową akredytację. 
W przeciwieństwie do innych podobnych programów na 
rynku, certy� katy Agreeny są wystawiane bezpośrednio 
rolnikowi i stanowią jego własność – mówi Simon Haldrup. 

Po otrzymaniu certy� katów CO2 zwery� kowanych 
niezależnym audytem, rolnik może zdecydować o ich 
zatrzymaniu, sprzedać je podmiotom instytucjonalnym 
lub prywatnym, lub zbyć je za pośrednictwem platformy 
AgreenaCarbon. Średnia cena sprzedaży jednego certy� katu 
wynosi ok. 25–50 euro w zależności od sytuacji rynkowej. 
Przeciętnie rolnik może osiągnąć dochód w wysokości 
ok. 65 euro na hektar rocznie. Dokładna kwota w dużej 
mierze zależy od przyjętych przez niego praktyk regenera-
cyjnych, określających poziom sekwestracji węgla w glebie. 

– Od początku istnienia Agreeny, nasza misja kon-
centruje się wokół zwiększania rentowności działalności 
rolnej. Przy tym ważne jest, aby współpracujący z nami 
rolnicy zachowali kontrolę nad swoimi praktykami rolnymi, 
jednocześnie otrzymując rekompensatę � nansową za 
korzyści, jakie generują na rzecz środowiska i społeczeń-
stwa – wyjaśnia Simon Haldrup.

W POLSCE ROZPOCZYNA WŁAŚNIE DZIAŁALNOŚĆ 
AGREENA  FIRMA, KTÓRA OPRACOWAŁA PIERW
SZY W EUROPIE PROGRAM CERTYFIKACJI WĘGLA 
W GLEBIE, OPARTY NA NAJNOWSZYCH BADANIACH 
I STANDARDACH NAUKOWYCH. TEN DUŃSKI FINTECH 
DZIAŁA JUŻ W 14 KRAJACH I WSPÓŁPRACUJE Z GOSPO
DARSTWAMI, KTÓRYCH ŁĄCZNY AREAŁ PRZEKRACZA 
500 TYSIĘCY HEKTARÓW. CZYNI GO TO ŚWIATOWYM 
LIDEREM W TYM SEKTORZE. PROWADZĄC PRAKTYKI 
ROLNICTWA REGENERACYJNEGO ROLNIK BĘDZIE 
MÓGŁ ZAROBIĆ OKOŁO 65 EURO NA HEKTAR ROCZNIE.

– Polscy rolnicy zainteresowani rolnictwem regeneratyw-
nym mają teraz możliwość uzyskania dochodu z nowego 
plonu: gazów sekwestracji węgla w glebie – mówi Simon 
Haldrup, współzałożyciel i dyrektor generalny Agreena 
– Oczekuje się, że Polska odegra ważną rolę w europejskiej 
transformacji rolnej. My rozumiemy, że rolnictwo służące 
środowisku musi być też ekonomicznie efektywne – dodaje.

Agreena jest największą platformą certy� kacji węgla 
w glebie, która cieszy się dużym zainteresowaniem 
branży rolnej. Certy� katy wydawane są na podstawie 
określonego poziomu redukcji gazów cieplarnianych 
i sekwestracji węgla osiągniętego przez gospodarstwo 
w danym sezonie wegetacyjnym. Jeden certy� kat odpo-
wiada jednej tonie zmagazynowanego dwutlenku węgla. 
Certy� katy mogą być następnie sprzedawane na wolnym 
rynku, m.in. � rmom zainteresowanym obniżeniem 
własnego śladu węglowego.

Grunty rolne w  Polsce stanowią około 
62% powierzchni kraju, a polskie rolnictwo emituje do 
atmosfery około 32 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie. 
Polska więc, chcąc zgodnie z założeniami Europejskiego 
Zielonego Ładu, osiągnąć unijny cel redukcji netto 
310 Mt ekwiwalentu CO2, musi do 2030 roku zmniejszyć 
emisje o 38,1 Mt ekwiwalentu CO2. Według raportu 
banku BNP Paribas , 70% gleb w Unii Europejskiej jest 
nieurodzajnych ze względu na sposób gospodarki tym 
zasobem. Na postępującej erozji gleby europejscy rolnicy 
tracą średnio 1,25 mld euro rocznie . Według danych FAO, 

INNOWACYJNY PROGRAM CERTYFIKACJI WĘGLA W GLEBIE INNOWACYJNY PROGRAM CERTYFIKACJI WĘGLA W GLEBIE 
AGREENA SZANSĄ NA DODATKOWE ZYSKI DLA ROLNIKÓWAGREENA SZANSĄ NA DODATKOWE ZYSKI DLA ROLNIKÓW

Rozpoczynając działalność w Polsce, Agreena umac-
nia swoją pozycję lidera w obszarze redukcji emisji gazów 
cieplarnianych netto w branży rolnej.

• Agreena, wiodąca globalna platforma pomiaru 
sekwestracji węgla w  rolnictwie, rozpoczyna 
działalność w Polsce. 

• Agreena daje rolnikom możliwość dodatkowego 
źródła dochodów, dzięki zbywalnym certyfikatom 
węg low y m, w ystaw ia ny m po pomyśl ny m 
corocznym audycie sekwestracji węgla w glebie.

O AGREENA
Agreena zwiększa skalę rolnictwa regeneracyjnego 
poprzez finanse i  technologię. Założyciele firmy, 
Simon Haldrup, Ida Boesen i  Julie Koch Fahler, 
opracowali w 2021 roku jeden z pierwszych na świecie, 
akredytowanych na poziomie międzynarodowym, 
programów płatności za emisję dwutlenku węgla z gleby, 
AgreenaCarbon. Platforma AgTech określa ilościowo 
poziomy bazowe emisji gazów cieplarnianych rolników 
dostosowane do najnowszych wytycznych IPCC ONZ oraz 
monitoruje i raportuje redukcje GHG i usuwanie węgla. 
Agreena wydaje certy� katy węgla w glebie zwery� kowane 
przez stronę trzecią, które rolnicy mogą sprzedawać na 
dobrowolnym rynku węgla. Od momentu rozpoczęcia 
działalności, Agreena rozszerzyła swoją ofertę na 
rolników w 14 krajach Europy i niedawno nabyła wiodącą 
na świecie � rmę Hummingbird Technologies zajmującą 
się teledetekcją w rolnictwie regeneracyjnym. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie agreena.com. 

grudzień 2022

24 



Rozpoczynając działalność w Polsce, Agreena umac-
nia swoją pozycję lidera w obszarze redukcji emisji gazów 
cieplarnianych netto w branży rolnej.

• Agreena, wiodąca globalna platforma pomiaru 
sekwestracji węgla w  rolnictwie, rozpoczyna 
działalność w Polsce. 

• Agreena daje rolnikom możliwość dodatkowego 
źródła dochodów, dzięki zbywalnym certyfikatom 
węg low y m, w ystaw ia ny m po pomyśl ny m 
corocznym audycie sekwestracji węgla w glebie.

O AGREENA
Agreena zwiększa skalę rolnictwa regeneracyjnego 
poprzez finanse i  technologię. Założyciele firmy, 
Simon Haldrup, Ida Boesen i  Julie Koch Fahler, 
opracowali w 2021 roku jeden z pierwszych na świecie, 
akredytowanych na poziomie międzynarodowym, 
programów płatności za emisję dwutlenku węgla z gleby, 
AgreenaCarbon. Platforma AgTech określa ilościowo 
poziomy bazowe emisji gazów cieplarnianych rolników 
dostosowane do najnowszych wytycznych IPCC ONZ oraz 
monitoruje i raportuje redukcje GHG i usuwanie węgla. 
Agreena wydaje certy� katy węgla w glebie zwery� kowane 
przez stronę trzecią, które rolnicy mogą sprzedawać na 
dobrowolnym rynku węgla. Od momentu rozpoczęcia 
działalności, Agreena rozszerzyła swoją ofertę na 
rolników w 14 krajach Europy i niedawno nabyła wiodącą 
na świecie � rmę Hummingbird Technologies zajmującą 
się teledetekcją w rolnictwie regeneracyjnym. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie agreena.com. 

grudzień 2022



Jeszcze większym osiągnięciem pszczoły miod-
nej jest „biotechnologia żywności”, czyli umiejętność 
konserwowania i przechowywania pokarmu. Dzięki 
enzymatycznemu rozkładowi wielocukrów do cukrów 
prostych i odparowaniu wody do zawartości poniżej 
20%, powstaje miód pszczeli. Zamknięty w komórkach 
plastrów nie wchłania wilgoci i może być przechowywany 
nawet 2–3 lata. Podobnie jest z pyłkiem kwiatowym, który 
w postaci świeżej psuje się (pleśnieje) już po 2–3 dobach. 
Natomiast ubity w komórkach plastrów i powleczony 
mikro warstweką miodu, przechodzi procesy fermentacji 
kwasu mlekowego (beztlenowej) i może być przecho-
wywany przez wiele miesięcy. 

Następnym fenomenem rodziny pszczelej są trutnie, 
które w potocznej opinii są uważane za darmozjady, 
bo zjadają dużo miodu, a pszczoły dodatkowo muszą 
się nimi opiekować. Jednak w określonym czasie (maj, 
czerwiec, lipiec) ograniczona liczba trutni w rodzinie 
pszczelej jest niezbędna do jej prawidłowego funkcjo-
nowania. Nawet udział 5% trutni w strukturze rodziny 
pszczelej nie jest dla niej obciążeniem, co więcej, pszczoły 
lepiej pracują, co przekłada się na wyższą wydajność 
miodową. Truteń może żyć nawet ponad 50 dni, ale jeśli 
zechce być ojcem i kopuluje z młodą matką w czasie lotu 
godowego, to ginie pod koniec tej kopulacji. 

Za fenomen należy uznać także sposób zagospo-
darowania gniazda przez rodzinę pszczelą – plastry 
w  centralnej części gniazda (usytuowane naprze-
ciw otworu wylotowego) pełnią funkcję rodni 

RODZINA PSZCZELA UZNAWANA JEST ZA SUPER 
ORGA N IZ M, K TÓRY SK Ł A DA SIĘ Z  M ATER II 
OŻY WIONEJ CZYLI PSZCZÓŁ I  CZERWIU OR AZ 
NIEOŻY W IONEJ, CZY LI PLASTRÓW, KTÓR E SĄ 
INKUBATOREM, W YCHOWALNIĄ, MAGAZYNEM 
I MIEJSCEM PRACY. JEDNA PSZCZOŁA NIC NIE ZNA
CZY, ALE RODZINA PSZCZELA TO POTĘGA. NA CZYM 
POLEGA JEJ FENOMEN?

Fenomenem jest rozmnażanie pszczół. Matka pszczela 
może składać dwa rodzaje jaj, niezapłodnione, z których 
rozwijają się samce, czyli trutnie i zapłodnione, z których 
rozwijają się osobniki żeńskie, czyli robotnice lub matka. 
I tu jest fenomen natury – z jaja zapłodnionego wylęga 
się larwa żeńska, z której robotnice poprzez odpowiednie 
przygotowanie komórki oraz karmienie larwy decydują, 
czy będzie z niej robotnica, czy też matka pszczela. 

Fenomenem jest podział pracy w rodzinie pszczelej. 
Kiedy robotnica wygryzie się z komórki przez pierw-
sze dni czyści te komórki – jest sprzątaczką. Później 
karmi larwy, bo może produkować mleczko pszczele. 
Tra� a też do świty matki, którą się opiekuje. W wieku 
ok. 12 dni przejmuje obowiązki woszczarki – produkuje 
wosk, buduje plastry, zasklepia komórki z dojrzałym 
miodem. Nieco starsza przetwarza nektar na miód, kon-
serwuje i ubija pyłek w komórkach plastrów. Kiedy ma 
około 18 dni zaczyna pełnić funkcję strażniczki, a kiedy 
skończy 21. dzień zaczyna okres życia pszczoły lotnej, 
czyli zbieraczki. Aby zebrać nektar do wyprodukowania 
1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić kilka milionów 
kwiatów i przelecieć przy tym nawet 80 000 km.

Niezwykłe w życiu rodziny pszczelej jest to, że potra-
� ą schłodzić gniazdo do temperatury ok. 350C, nawet 
wtedy, gdy na zewnątrz jest upał. W drodze ewolucji 
„wymyśliły” klimatyzację gniazda – przynoszą wodę, 
której kropelki umieszczają na wejściach do komórek 
plastrów i poprzez mocną wentylację wymuszoną (czyli 
energiczne „machanie” skrzydełkami) odparowują 
wodę. Podczas parowania zabiera ciepło z powierzchni, 
więc temperatura plastrów obniża się. Fenomenalne!

FENOMEN RODZINY PSZCZELEJFENOMEN RODZINY PSZCZELEJ

ULE W MIEŚCIE ULE W MIEŚCIE 

i wykorzystywane są do wychowywania czerwiu. Matka 
najczęściej zaczerwia środkowe części plastrów, a wokół 
czerwiu robotnice magazynują pierzgę (zapasy zakon-
serwowanego pyłku kwiatowego) i miód służące do 
karmienia larw. Plastry boczne i górne tworzą miodnię, 
czyli część gniazda, w której gromadzone są zapasy 
miodu na późniejszy okres. 

Pszczoły przez cały sezon dbają o gniazdo. Ściany 
pomieszczenia zajmowanego przez rodzinę pszczelą 
(ula, dziupli) uszczelniane są, impregnowane i polero-
wane propolisem (kitem pszczelim), dzięki czemu stają 
się odporne na gnicie. Pomieszczenie takie może być 
wykorzystywane przez rodzinę przez kilkadziesiąt lat. 

Reasumując: w wielu aspektach życia i funkcjono-
wania w gnieździe i środowisku zewnętrznym rodzina 
pszczela w toku ewolucji wypracowała fenomenalne roz-
wiązania, które czynią z niej zbiorczy super organizm. 

Zdjęcia: Tomasz Lewandowski / UPWr

PROF. ADAM ROMAN, dziekan Wydziału Biologii 
i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. O pszczołach wie wszystko. Naukowo zajmuje 
się bioindykacją środowiska za pomocą pszczół i produktów 
pszczelich oraz badaniami nad wykorzystaniem produktów 
pszczelich w pro� laktyce zwierząt.

DYNAMICZNY WZROST ZAINTERESOWANIA ZAPYLA
CZAMI PRZYCZYNIŁ SIĘ DO POPULARYZACJI WIEDZY 
NA TEMAT ICH ROLI W ŚRODOWISKU. POSKUTKOWAŁO 
TO POJAWIENIEM SIĘ NOWYCH TRENDÓW SKŁANIA
JĄCYCH INSTYTUCJE DO ZAKŁADANIA HOTELI DLA 
OWADÓW ORAZ PROWADZENIA PASIEK NA TERENACH, 
KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ POD ICH ZARZĄDEM. W TEN 
SPOSÓB POJAWIŁY SIĘ MIĘDZY INNYMI TAKIE PRAK
TYKI JAK PSZCZELARSTWO MIEJSKIE, ZAKŁADANIE 
ŁĄK KWIETNYCH CZY ORGANIZOWANIE MIEJSC 
GNIAZDOWANIA, KTÓRE CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZĄ 
POPULARNOŚCIĄ W WIELU EUROPEJSKICH MIASTACH. 
W PARYŻU PSZCZOŁY MOŻNA SPOTKAĆ ZARÓWNO 
NA DACHU OPERY GARNIER, WZDŁUŻ PÓL ELIZEJ
SKICH, JAK I NA KATEDRZE NOTRE DAM. W LONDYNIE 
PSZCZOŁY UTRZYMYWANE SĄ M.IN. NA DACHACH 
MUZEUM HISTORII NATURALNEJ. NA BERLIŃSKIM 

BUNDESTAGU ULE STANĘŁY W RAMACH KAMPANII 
INFORMACYJNEJ, MAJĄCEJ NA CELU ZWRÓCENIE 
UWAGI NA ROLĘ PSZCZÓŁ W ŚRODOWISKU I ŁAŃCU
CHU PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, A WIĘC PEŁNIĄ ROLĘ 
EDUKACYJNĄ. W OSTATNIM CZASIE TAKA PASIEKA 
PO ANALIZIE MOŻLIWOŚCI POŻYTKOWYCH ORAZ 
LICZEBNOŚCI LOKALNYCH ZAPYLACZY ZOSTAŁA 
ZAŁOŻONA WE WROCŁAWIU PRZY WYDZIALE BIO
LOGII I HODOWLI ZWIERZĄT. 

W Polsce w wielu miastach pasieki zaczęły się pojawiać 
w przeróżnych miejscach od ogródków działkowych po 
dachy biurowców. Usytuowanie uli na dachach nie stanowi 
zagrożenia dla człowieka, ponieważ pszczoły obniżają 
swój lot dopiero, kiedy zlokalizują pożytek i nie wcho-
dzą w drogę ludziom. Dowodem na ich bezproblemowe 
sąsiedztwo z człowiekiem jest fakt, że w coraz większej 
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liczbie miast znajduje się miejsce dla pszczół. Chociaż 
należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości 
oraz oznakowaniu miejsc gdzie są zlokalizowane pasieki. 
Rodziny pszczele najczęściej stanowią pozytywny dodatek 
do ogólnego wizerunku � rmy i wskazania zainteresowania 
przez daną jednostkę zagadnieniami ochrony środowiska. 
Wynika to z faktu że pszczoły są bardzo dobrymi zapy-
laczami. Dodatkowo ma to za zadanie odczarować ich 
wizerunek jako niebezpiecznych dla ludzi. 

Bardzo często mówiąc pszczoła myślimy o tej, która 
produkuje miedzy innymi miód, czyli pszczole miodnej. 
Należy jednak pamiętać, że pozostałe pszczoły (trzmiele, 
murarki, spójnice, itp.) mimo, że nie produkują miodu, 
są bardzo ważnym ogniwem w produkcji żywności. Dla-
tego też zakładając pasiekę w mieście koniecznie trzeba 
brać pod uwagę obecność tych pozostałych zapylaczy 
i wprowadzać pszczołę miodna w przestrzeń miejską 
z dużą rozwagą oraz po wcześniejszych konsultacjach 
ze specjalistami.

Dobrym rozwiązaniem przy prowadzeniu pasieki 
na terenie miejskim jest promowanie i popularyzowanie 
zakładania odpowiednio opracowanych łąk kwietnych, 
które pozytywnie wpłyną na  bioróżnorodność prze-
strzeni miejskiej sprzyjając lokalnej populacji zapylaczy. 
Ważne jest też takie projektowanie lokalizacji pasieki, aby 
nie doprowadzić do zaburzenia istniejącej równowagi. 

Pszczoła miodna w mieście niosą ze sobą wiele 
korzyści, ale czy miejskie życie jest dla nich bezpieczne? 
W miastach gospodarka pasieczna jest mniej rozwinięta 
niż na terenach wiejskich, nieduże napszczelenie, czyli 
liczba rodzin pszczelich na danym obszarze, powoduje 
że konkurencja o pożytek jest mniejsza. Miasto z jednej 

strony jest przyjaznym miejscem życia dla pszczół, 
z drugiej strony występują w nim nowe zagrożenia, 
z którymi pszczoły w środowisku naturalnym nie mają do 
czynienia. Przykładem takiego zagrożenia jest sztuczne 
oświetlenie, które może mylić pszczoły podczas poru-
szania się oraz poszukiwania nowych źródeł pokarmu. 
Dodatkowo elementy te mogą stresować pszczoły wpły-
wając negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rodzin 
pszczelich. Ostatnie badania naukowe wskazują również 
na oddziaływanie sztucznego pola elektromagnetycznego 
o różnych częstotliwościach na funkcjonowanie pszczół.

Pszczoła w mieście przynosi bardzo dużo korzy-
ści, a  funkcjonowanie w nim jest tolerowane przez 
pszczoły. Pszczelarze miejscy powinni zwrócić uwagę 
na bezpieczeństwo zarówno pszczół, jak i  ludzi, aby 
ich sąsiedztwo nie było dla nikogo uciążliwe. Ponadto 

chcąc stawiać miejskie ule, należy pamiętać o symbiozie 
pszczół z roślinami i jak najlepiej wykorzystać drzemiący 
w miastach potencjał. Pamiętając przy tym, aby zachować 
równowagę i nie doprowadzić do ograniczenia lokalnej 
populacji pozostałych zapylaczy.

Zdjęcia: Tomasz Lewandowski / UPWr

DR PAWEŁ MIGDAŁ, Uniwersytet Przyrodnicze 
we Wrocławiu – zarówno naukowo jak i  prywatnie 
zainteresowany pszczelarstwem. Jego praca i badania 
naukowe skupiają się wokół tematów związanych 
z  gospodarką pasieczną i  wpływem czynników 
środowiskowych na rozwój rodzin pszczelich.
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JAK WYNIKA Z BADANIA BADANIA STATE OF SCIENCE 
INDEX, 8% POLAKÓW NIE WIERZY W ZMIANĘ KLI
MATU. I CHOCIAŻ SĄ UDOWODNIONE NAUKOWO, 
PODWAŻANE SĄ RÓWNIEŻ ANTROPOGENICZNE 
PRZYCZYNY TYCH ZMIAN. W WALCE Z DEZINFORMA
CJĄ W TYM TEMACIE POWSTAŁA KLIMATYCZNA BAZA 
WIEDZY, OGÓLNODOSTĘPNE, DARMOWE NARZĘDZIE 
ONLINE, ZAWIERAJĄCE AKTUALNE I  RZETELNE 
ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMATY ZWIĄZANE ZE 
ZMIANĄ KLIMATU. BAZA SŁUŻYĆ BĘDZIE SZEROKO 
ROZUMIANYM LIDEROM OPINII, DZIENNIKARZOM, 
NAUKOWCOM, POLITYKOM, ALE TEŻ KAŻDEMU, KTO 
CHCE WIEDZIEĆ I ROZUMIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT 
ZMIANY KLIMATU. BAZA JEST ZBIOREM ZWERYFIKO
WANYCH RAPORTÓW I PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH 
KLIMATU, KTÓRE OPATRZONE ZOSTAŁY KRÓTKIM 
KOMENTARZEM, UŁATWIAJĄCYM ZROZUMIENIE 
CZĘSTO NIEŁATWYCH W ODBIORZE NAUKOWYCH 
TREŚCI. PROJEKT WSPIERAJĄ EKSPERCI I EKSPERTKI 
Z PONAD 10 WIODĄCYCH ORGANIZACJI POZARZĄ
DOWYCH, INSTYTUCJI BADAWCZYCH I OŚRODKÓW 
AKADEMICKICH ZAJMUJĄCYCH SIĘ KWESTIAMI 
DEZINFORMACJI I ZMIANY KLIMATU. W RADZIE 
EKSPERTÓW I  EKSPERTEK KLIMATYCZNEJ BAZY 
WIEDZY ZASIEDLI M.IN. PRZEDSTAWICIELE INSTY
TUTU OCHRONY ŚRODOWISKAPAŃSTWOWEGO 
INSTYTUTU BADAWCZEGO.

DEZINFORMACJA KLIMATYCZNA 
CORAZ WIĘKSZYM PROBLEMEM
Od kiedy zmiana klimatu stała się widoczna gołym 
okiem i doświadczamy jej skutków na własnej skórze, 
zainteresowanie nią wyraźnie wzrosło. Dziś już niemal 
nikt nie kwestionuje zmiany klimatu i wpływu człowieka 
na ten proces, jednak efektem ubocznym jej popula-
ryzacji jest chaos opinii i narracji, przy jednoczesnym 

KLIMATYCZNA BAZA WIEDZY W WALCE KLIMATYCZNA BAZA WIEDZY W WALCE 
Z DEZINFORMACJĄZ DEZINFORMACJĄ

WWW.KLIMATYCZNABAZAWIEDZY.ORGWWW.KLIMATYCZNABAZAWIEDZY.ORG

braku słyszalnego głosu przedstawicieli świata nauki. 
W tych warunkach łatwo dochodzi do dezinformacji 
klimatycznej i wyraźnej polaryzacji. Coraz trudniej 
odróżnić prawdę od fałszu oraz rzetelną wiedzę od opinii.

Według najnowszego badania Instytutu Spraw 
Publicznych „Dezinformacja wokół klimatu i polityki 
klimatycznej. Opinie Polek i Polaków” niemal połowa 
badanych spotkała się w ostatnim czasie z dezin-
formacją dotyczącą klimatu i polityki klimatycznej.
Podatność polskiego społeczeństwa na ten rodzaj 
dezinformacji jest wysoka i wynika ze złożoności zagad-
nień związanych ze zmianą klimatu i transformacją, 
niewystarczającego poziomu kompetencji medialnych 
oraz upolitycznienia tych tematów.

BAZA ELEMENTEM WALKI Z DEZINFORMACJĄ 
I DENIALIZMEM KLIMATYCZNYM
W czasie zalewającej Polskę fali dezinformacji kli-
matycznej, szczególną rolę odgrywać może rzetelne, 
wiarygodne, zweryfikowane i  ogólnodostępne 
źródło informacji, z którego korzystać będą mogli 
zarówno liderzy opinii, jak i wszyscy obywatele. Głów-
nym celem, jaki przyświecał powstaniu Klimatycznej 
Bazy Wiedzy, było zwiększanie świadomości na temat 
zmiany klimatu oraz walka z dezinformacją i denia-
lizmem klimatycznym. W wyniku pracy ekspertów 
powstało darmowe narzędzie online, zawierające 
aktualne i zweryfikowane źródła informacji na 
tematy związane ze zmianą klimatu. Raporty oraz 
inne publikacje każdorazowo sprawdzane są przez 
profesjonalną redakcję, a także - w miarę możliwości 
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– opatrzone komentarzem, który streszcza zawartość, 
przekładając ją na prostszy, codzienny język. 

– Mamy nadzieję, że Klimatyczna Baza Wiedzy 
przyczyni się do wzrostu świadomości Polek i Polaków 
na temat zmiany klimatu oraz ograniczy szerzącą się 
w ostatnich latach dezinformację. Liczymy na to, że 
Klimatyczna Baza Wiedzy okaże się przydatna szcze-
gólnie dla osób, które potrzebują szybkiego dostępu do 
informacji oraz wykonują zawody szczególnie narażone 
na ryzyko szerzenia dezinformacji, takie jak: politycy, 
dziennikarze, twórcy internetowi, nauczyciele – mówi 
Anna Siewiorek z Purpose Climate Lab, organizacji 
będącej inicjatorem projektu. 

TWÓRCY BAZY I PARTNERZY
Klimatyczna Baza Wiedzy powstała z  inicjatywy 
Purpose Climate Lab (PCL), które od czterech lat 
inicjuje w Polsce projekty mające na celu podnoszenie 
świadomości mieszkańców oraz liderów opinii w zakre-
sie zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, czy 
dezinformacji klimatycznej. Projekt � nansowo wspiera 
� rma Orange Polska. 

W funkcjonowaniu bazy wiedzy o klimacie kluczowa 
jest bezstronność, odpowiednie zaplecze naukowe oraz 
profesjonalizm, które umożliwią jej właściwe działanie. 
Gwarantem tego jest Rada Ekspertów i Ekspertek, 
w skład której wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki 

kluczowych organizacji pozarządowych, instytucji 
badawczych i podmiotów akademickich w Polsce. 

Do tej pory zaproszenie do Rady Ekspertów i Eksper-
tek Klimatycznej Bazy Wiedzy przyjęli: Ewa Chodkiewicz 
(WWF), Małgorzata Hajto (Instytut Ochrony Środo-
wiska-Państwowy Instytut Badawczy), dr Katarzyna 
Iwińska (Collegium Civitas), dr Jakub Jędrak (Polski 
Alarm Smogowy), dr Aleksandra Kardaś (Nauka o kli-
macie), Lidia Kołucka (Forum Energii), dr Magdalena 
Kozłowska (Polski Alarm Smogowy), dr Agnieszka 
Liszka–Dobrowolska (Climate Strategies Poland), 
Weronika Michalak (Heal Polska), Mirosław Proppé 
(WWF), Hubert Różyk (Fundacja Promocji Pojazdów 
Elektrycznych), dr Michał Smoleń (Instrat), dr Pau-
lina Sobiesiak–Penszko (Instytut Spraw Publicznych), 
dr hab. Inż Izabela Sówka (Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocław-
skiej), dr inż. Krystian Szczepański (Instytut Ochrony 
Środowiska–Państwowy Instytut Badawczy), Aleksy 
Szymkiewicz (Stowarzyszenie Demagog), Klaudia 
Wojciechowska (Forum Energii). 

Nad zawartością Bazy pracuje Redakcja, w skład 
której wchodzą Barbara Rogala, dziennikarka zajmująca 
się problematyką związaną ze zmianami klimatu oraz 
Marcin Osuch, biolog Instytutu Chemii Bioorganicz-
nej PAN oraz popularyzator nauki w ramach podcastu 
Faceci w Kitlach.
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KOMENTARZE PRZEDSTAWICIELI RADY 
EKSPERTÓW KLIMATYCZNEJ BAZY WIEDZY: 
dr Aleksandra Kardaś, Nauka o klimacie

– Dobrych źródeł informacji na temat zmiany klimatu jest 
obecnie bardzo wiele, nie zawsze jednak łatwo do nich do 
nich dotrzeć. W wyszukiwarkach internetowych raporty 
z badań naukowych często przegrywają z uproszczonymi 
notkami prasowymi. Jeśli ktoś nie zajmuje się od dawna 
konkretnym zagadnieniem, nie koniecznie orientuje się, 
jakich opracowań i na stronach jakich instytucji szukać, 
która organizacja jest wiarygodnym źródłem, a która 
tylko na taką wygląda. Klimatyczna Baza Wiedzy będzie 
w takich przypadkach bardzo pomocna!

Mirosław Proppé, Prezes Fundacji WWF
– O klimacie, świecie natury i naszej – człowieka i cywili-
zacji – zależności od stabilności klimatu i różnorodności 
biologicznej, nie uczyły nas szkoły i studia, brak tej edu-
kacji nadal. Stworzenie jednej Klimatycznej Bazy Danych, 
która pozwoli każdemu na wery� kację wiadomości czy 
zasięgnięcie wiedzy na dany temat, jest odpowiedzią na 
społeczną potrzebę. Jeśli słyszę hasła biznesu czy polityków 
i słyszę tylko PR–owy szum, chcę zrozumieć, o czym jest 
mowa, pozyskać naukowe podstawy. Bez takiej Klimatycz-
nej Bazy Danych raczej wycofam się z debaty publicznej, 
albo pozostanę tylko w retoryce politycznej.

dr hab. Inż Izabela Sówka, Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej
– Z mojego punktu widzenia projekt związany z powstaniem 
i tworzeniem Klimatycznej Bazy Wiedzy odgrywa duże 
znaczenie przede wszystkim w procesach synchronizacji 
i osiągnięcia spójności w działaniach przedstawicieli róż-
nych środowisk, a także w edukacji, związanych z ochroną 
klimatu. Przede wszystkim mam na myśli identy� kację 
wiarygodnych źródeł informacji związanych z tą tematyką 
w jednej wirtualnej przestrzeni przy jednoczesnej pewno-
ści, że kreują ją specjaliści/eksperci w różnych dziedzinach 

i że zasoby wiedzy przez nich ‘wytworzone’ mogą posłużyć 
jako narzędzie wspierające proces dydaktyczny na różnych 
poziomach systemu edukacji.  

dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor 
Instytutu Ochrony Środowiska – 
Państwowego Instytutu Badawczego
– Klimatyczna Baza Wiedzy to przedsięwzięcie, które 
zjednoczyło wiodące organizacje pozarządowe, instytucje 
badawcze i ośrodki akademickie, które dzięki współ-
pracy opartej na synergii działań mogą jednoczyć się 
w walce z szumem informacyjnym, którym jesteśmy 
otaczani każdego dnia. Treści bazujące na szczątkowych 
danych, pozbawione głębszej analizy wprowadzają opi-
nię publiczną w błąd. Co roku, zjawiska ekstremalne 
takie jak powodzie, podtopienia, nawałnice oraz susze, 
powodują straty wynoszące do 0,4% PKB. Mniej więcej 
raz na 5 lat pojawiają się ponadprzeciętne skutki � nan-
sowe szacowane na poziomie od 0,5 do ponad 1% PKB. 
Jako społeczeństwo nie możemy tego bagatelizować. 
Zwłaszcza że świat nauki jest w tej materii zgodny: od 
połowy XX w. klimat Ziemi się zmienia i jest to spowo-
dowane głównie przez aktywność człowieka.

Aleksy Szymkiewicz, Analityk Stowarzyszenia Demagog, 
Koordynator projektu ds. dezinformacji klimatycznej
– Zwery� kowane, przejrzyste i ogólnodostępne źródła 
informacji to � lary fact–checkingu. Klimatyczna Baza 
Wiedzy nie tylko koncentruje je w obrębie jednej plat-
formy, ale również przekłada techniczny i ekspercki 
ton analiz na powszechny i zrozumiały dla wszystkich 
język. W kontekście ograniczania dezinformacji i obiegu 
fałszywych informacji to niezwykle istotne. Łatwy dostęp 
do źródeł, faktów oraz danych pozwoli lepiej i szybciej 
zauważać i bronić się przed fake newsami. Dzięki kli-
matycznej Bazie Wiedzy podniesie się standard debaty 
publicznej, ponieważ dostęp do wiarygodnych informacji 
będzie łatwiejszy.  
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W MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI MOŻNA OD LISTO
PADA EKSPERYMENTOWAĆ I UCZYĆ SIĘ, JAK DBAĆ 
O PLANETĘ. NIESZTAMPOWA WYSTAWA O EKOLOGII 

 EKOEKSPERYMENTARIUM  POZWALA SPRAW
DZIĆ, JAK NASZE CODZIENNE, MAŁE CZYNNOŚCI 
MOGĄ POMÓC ŚRODOWISKU. EKOEKSPERYMENTA
RIUM JEST ZBUDOWANE NA PLANIE MIESZKANIA: 
W SALONIE ŁAPIEMY WAMPIRY ENERGETYCZNE 
I POZNAJEMY SPOSOBY NA OSZCZĘDZANIE PRĄDU, 
W ŁAZIENCE WYKORZYSTUJEMY KAŻDĄ KROPLĘ 
WODY, W KUCHNI DZIELIMY SIĘ SPOSOBAMI NA 
GOTOWANIE LESS WASTE, A  W  SYPIALNI PRZE
GLĄDAMY RZECZY I ZASTANAWIAMY NAD TYM, 
DLACZEGO WARTO MIEĆ MNIEJ. POPRZEZ ŚWIETNĄ 
ZABAWĘ MALI I DUZI ODKRYWCY POZNAJĄ SPRYTNE 
SPOSOBY NA TO, JAK BYĆ EKO NA CO DZIEŃ.

– EkoEksperymentarium to wystawa do eksperymen-
towania, a  nie tylko oglądania. Uczestnicy mogą 
samodzielnie sprawdzić, co się stanie, jeśli obniżą 
temperaturę w domu albo przestaną kupować butel-
kowaną wodę. Poznają też ważne dane i  łatwe triki 
na ograniczanie zużycia zasobów – mówi Małgosia 
Żmijska, kuratorka wystawy z  kolektywu Mamy 
Projekt. – W mieszkaniu, zaaranżowanym intrygują-
cymi ilustracjami Pawła Szlotawy, omawiamy ważne 
ekologiczne kwestie oraz to, jak we własnym domu 
możemy dbać o siebie i środowisko. Trudno jest zmienić 
nawyki, to żadna tajemnica, dlatego podpowiadamy 
proste sposoby na to, jak być eko i ułatwić sobie życie.

– Mamy poczucie, że w  dzisiejszych czasach 
coraz więcej uwagi powinniśmy poświęcać dbaniu 
o zrównoważone funkcjonowanie – zarówno naszych 
gospodarstw domowych, jak i  instytucji kultury. 
W  Muzeum Warszawy kwestia odpowiedzialności 
społecznej dotyczącej kwestii ekologicznych jest ważnym 

„NIE MÓWIMY JAK BYĆ EKO – POZWALAMY „NIE MÓWIMY JAK BYĆ EKO – POZWALAMY 
CI TO ODKRYĆ SAMODZIELNIE!”CI TO ODKRYĆ SAMODZIELNIE!”

NOWA WYSTAWA O EKOLOGII W MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGINOWA WYSTAWA O EKOLOGII W MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI

zagadnieniem. Prezentując wystawę EkoEksperymen-
tarium w Muzeum Warszawskiej Pragi, rozszerzamy 
nasze działania skierowane do publiczności o edukację 
ekologiczną i pokazujemy, że nawet drobne działania 
proekologiczne mają wielki sens – mówi Katarzyna 
Kuzko–Zwierz, kierowniczka Muzeum Warszaw-
skiej Pragi. – Dodatkowym walorem wystawy jest jej 
forma. Staramy się, by Muzeum Warszawskiej Pragi 
było miejscem przyjaznym dla najmłodszych odbior-
ców. Wystawa EkoEksperymentarium ze względu na 
sposób prezentacji treści, pozwalający na swobodną 
eksplorację i aktywne działanie, ma szansę cieszyć się 
dużym zainteresowaniem rodzin z dziećmi oraz grup 
przedszkolnych i szkolnych.

Wystawa jest częścią projektu edukacyjnego Eko-
Eksperymentarium, składającego się z portalu z grami 
(www.ekoeksperymentarium.pl) oraz programu zajęć 
w przedszkolach i szkołach podstawowych.

– Program EkoEksperymentarium skutecznie dociera 
do polskich szkół i przedszkoli, a teraz zapraszamy do 
ekozabawy całe rodziny, które na wystawie poprzez 
doświadczanie odkryją, jak zmienić codzienne nawyki 
i dbać o planetę. Wiemy, że edukacja klimatyczna 
to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań i każdy 
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z nas szuka sprawdzonych informacji dotyczących np. 
odpowiedniej segregacji odpadów czy oszczędzania 
zasobów. Na wystawie przekazujemy wiedzę ekspercką 
w  przystępny sposób, dlatego każdy szybko zrozu-
mie, co robić, żeby nie szkodzić środowisku – mówi 
Joanna Studzińska, kuratorka wystawy z kolektywu 
Mamy Projekt.

Na wystawę zapraszamy od listopada 2022 
do 26  lutego 2023 roku do Muzeum Warszawskiej 
Pragi. Dotychczas wystawa gościła w Muzeum Mia-
sta Gdyni oraz w Galerii BWA Wrocław Główny, 
gdzie zobaczyło ją 8 tysięcy małych i  dużych 
ekoeksperymentatorów!

Patronat nad całym projektem objęło Minister-
stwo Klimatu i Środowiska, partnerami warszawskiej 
odsłony projektu są Muzeum Warszawskiej Pragi 
oraz Fundacja ING Dzieciom, a  także firmy Velux 
i  Interzero, które wsparły wystawę w  obszarach 
optymalizacji termicznej i gospodarowania odpa-
dami. Projekt wymyśliły i realizują Małgosia Żmijska 
i Joanna Studzińska razem z kolektywem Mamy Pro-
jekt. Ilustracje przygotował Paweł Szlotawa, aranżacją 
przestrzeni zajęło się Studio Gdyby, a wystawę wyko-
nała Czapla Dekor. Koordynacją i produkcją zajęła się 
Joanna Kurkiewicz. Program towarzyszący odsłonie 
wystawy w Muzeum Warszawskiej Pragi koordynuje 
Katarzyna Kuzko–Zwierz. 

Wystawa EkoEksperymentarium potrwa od 17 listopada 
2022  roku do  26  lutego 2023  roku w  Muzeum 
Warszawskiej Pragi na ul. Targowej 50/52. Muzeum 
jest czynne we wtorek, środę i  piątek w  godzinach 
od 9.00 do 17.00, w  czwartek od 9.00 do 18.00, 
w sobotę i niedzielę od 10.00 do 18.00. Bilety: 5 zł / 
3 zł, w czwartki wstęp bezpłatny. Więcej informacji: 
https://ekoeksperymentarium.pl/wystawa/

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Program wydarzeń towarzyszących to przede wszystkim 
ciekawe lekcje szkolne dla dzieci i młodzieży w każdym 
wieku, ale także warsztaty w  muzealnej Pracowni 
Rzemieślniczej przy użyciu materiałów alternatywnych 
(Piniatex) i materiałów recyklingowych (skóra wtórna, 
stare elementy mebli, resztki tapicerskie) oraz zajęcia 
o  działaniach przyczyniających się do poprawy 
świadomości ekologicznej. Znana i lubiana akcja Zrób 
sobie prezent! odbędzie się w  tym roku 3 grudnia 
i będzie inspirowana wystawą EkoEksperymentarium. 
Powstaną własnoręcznie przygotowane podarunki 
dla siebie i bliskich. Wykonywaniu prezentów 
towarzyszyć będą idea zero waste i pomysły na recykling 
posiadanych przedmiotów.

Zdjęcia: Tomek Kaczor
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6000 uczniów. Założeniem Centrum ElektroEkologii 
było także to, żeby z zajęć stacjonarnych korzystały 
szkoły nie tylko z Warszawy. W tym celu zorganizowana 
została ElektroEkologiczna Wycieczka, która składała 
się z kilku modułów: 1,5–godzinnych stacjonarnych 
ekowarsztatów, obserwowania panoramy miejskiego 
krajobrazu stolicy z tarasu na 21. piętrze Varso Place 
oraz wizyty w Centrum Nauki Kopernik. Dzięki orga-
nizacji całego dnia, aż 84% wszystkich wycieczek 
szkolnych przyjechało do nas spoza Warszawy. 

Centrum stale podejmuje nowe działania i  ini-
cjatywy zwiększające społeczną świadomość działań 
proekologicznych, zgodne z Celami Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ. Wśród dodatkowych akcji zorga-
nizowanych przez Centrum ElektroEkologii były: 
konkurs na najciekawszy EKOmiks o elektrośmieciach, 

„Ekodebata o elektrośmieciach. Jak podnieść świado-
mość młodzieży na temat recyklingu elektrośmieci?” 
z udziałem uczniów oraz przedstawicieli ElektroEko, 
Samsunga oraz Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, czy też 
ElektroEkologiczny Hackathon. Celem Hackathonu 
było znalezienie rozwiązania na zwiększenie liczby 
oddawanych elektrośmieci wśród młodzieży. Nawią-
zywane były też współprace z influencerami, którzy są 
inspiracją dla młodzieży w zakresie ekologii i klimatu, 
m.in. z Pauliną Górską.

– Od lat ElektroEko część swojej działalności skupia 
na edukacji. Centrum ElektroEkologii stworzyliśmy 
z myślą o młodzieży, ma wyrobione swoje poglądy, 
interesuje się tym, co się wokół nich dzieje. To oni 
w dużym zakresie angażują się w działania na rzecz 
klimatu i nas, dorosłych, bardzo to cieszy. Przez dzia-
łalność Centrum chcemy im pokazać, że elektrośmieci 
to także jest wyzwanie całego świata. Nasza grupa 
docelowa to osoby, które od urodzenia mają kontakt 
z technologią, więc istotnym jest, aby zdali sobie sprawę 
z tego, że sposób w jaki z niej korzystają i gdzie oddają 
zużyty sprzęt, ma wpływ na klimat – mówi Grzegorz 
Skrzypczak, Prezes Zarządu ElektroEko, inicjatora 
Centrum ElektroEkologii. – Patrząc na to, w  jakim 

OFICJALNE DANE WSKAZUJĄ, ŻE W 2021 r. WYTWO
RZONO AŻ 57 MLN TON ELEKTROŚMIECI, JEDNAK 
TEMAT RECYKLINGU ELEKTROODPADÓW WCIĄŻ 
POJAWIA SIĘ ZBYT RZADKO W DEBACIE PUBLICZ
NEJ. ZNACZNIE CZĘŚCIEJ PORUSZA N Y JEST 
TEMAT SZKODLIWEGO WPŁY WU PLASTIKU NA 
ŚRODOWISKO I ZDROWIE CZŁOWIEKA, MÓWI SIĘ 
O WPROWADZANIU ODZIEŻY DO DRUGIEGO OBIEGU, 
CZY TEŻ WYKORZYSTYWANIU ŹRÓDEŁ ENERGII 
ODNAWIALNEJ. OD PONAD ROKU CENTRUM ELEK
TROEKOLOGII DZIAŁA ZGODNIE ZE SWOJĄ MISJĄ 

 EDUKUJE MŁODZIEŻ W TEMACIE ELEKTROŚMIECI 
I ODPOWIEDNIEGO POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM 
SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM. 

Z badania przeprowadzonego przez GFK Polonia na 
zlecenie ElektroEko wynika, że nadal ponad połowa 
z nas trzyma w domach „zachomikowane” zepsute 
sprzęty elektryczne i elektroniczne, np.  liczne kable, 
stare telefony komórkowe. Jedynie 23% potwierdza, 
że w ciągu ostatniego roku pozbyło się ze swojego 
gospodarstwa domowego co najmniej jednego takiego 
sprzętu. Edukacja jest jednym z kluczowych elementów 
budowania świadomości społeczeństwa na temat tego, 
że właściwe postępowanie z elektrośmieciami to kwestia, 
która wywiera realny wpływ na stan naszej planety.

Centrum ElektroEkologii podjęło wyzwanie 
edukacji wymagającej grupy docelowej – młodzieży 
od 13 roku życia. Centrum stawiało pierwsze kroki 
w listopadzie 2020 roku, prowadząc serię „Ekowarsz-
tatów o elektrośmieciach” dla szkół podstawowych 
i średnich w formie online. Zainteresowanie warszta-
tami było na tyle szerokie, że organizatorzy zdecydowali 
się stworzyć stacjonarne miejsce na mapie Warszawy. 
Działalność Centrum skierowana jest do młodzieży 
szkół średnich oraz z klas 7–8 szkół podstawowych. 
Przede wszystkim są to warsztaty zarówno stacjonarne, 
jak i online na różne tematy z zakresu elektroekologii. 

Przez rok przeprowadzonych zostało blisko 
250 ekowarsztatów, w zajęciach wzięło udział ponad 

PONAD 6 000 PRZESZKOLONYCH UCZNIÓW PRZEZ PIERWSZY PONAD 6 000 PRZESZKOLONYCH UCZNIÓW PRZEZ PIERWSZY 
ROK DZIAŁALNOŚCI CENTRUM ELEKTROEKOLOGIIROK DZIAŁALNOŚCI CENTRUM ELEKTROEKOLOGII
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kierunku rozwija się Centrum ElektroEkologii oraz do 
jak szerokiego grona docieramy z przekazywaną przez 
nas wiedzą, jestem bardzo zadowolony i napawa mnie 
to nadzieją na kolejne lata naszej działalności.

Konferencja prasowa z okazji 1. urodzin Centrum 
ElektroEkologii, z udziałem Aleksandry Gajewskiej, 
Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorza 
Skrzypczaka, Prezesa Zarządu ElektroEko – inicjatora 
projektu oraz Jacka Łęgiewicza, Dyrektora ds. Korpora-
cyjnych w Samsung – partnera strategicznego Centrum, 
miała miejsce 9. listopada w Varso Place, gdzie mieści 
się biuro Centrum ElektroEkologii. W spotkaniu wzięły 
udział również przedstawicielki młodego pokolenia, 
zwyciężczynie tegorocznej edycji ElektroEkologicz-
nego Hackathonu – Karolina Radziejewska, Patrycka 
Seklecka oraz Wiktoria Śrutwa z Bednarskiej Szkoły 
Realnej w Warszawie. Iwona Brzózka-Złotnicka, Pre-
zeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, przeprowadziła 
z uczennicami dyskusję nt. tego, jak młodzież podcho-
dzi do tematu elektroekologii, co z ich punktu widzenia 
jest jeszcze do zrobienia oraz jaki plan mają na rozwój 
swojego zwycięskiego projektu.

– Otwierając Centrum ElektroEkologii mówili-
śmy o tym, że chcemy stworzyć miejsce, które będzie 
inspirowało, w którym będą powstawać nowe pomysły. 
Śmiało możemy powiedzieć, że cel na pierwszy rok został 
osiągnięty – młodzież jest niesamowicie zaangażowana 
w temat elektroekologii, widzą potrzebę działania w tym 
obszarze. Teraz pozostało nam wspierać to, jak inicja-
tywa będzie rozwijała się w kolejnych latach – mówi 
Jacek Łęgiewicz, Dyrektor ds. Publicznych firmy Sam-
sung, oficjalnego partnera Centrum ElektroEkologii. 

Centrum powstało z inicjatywy ElektroEko Organizacji 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, 
partnerem strategicznym jest Samsung, partnerem 
merytorycznym – Cyfrowy Dialog.  Centrum znajduje się 
przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie, za kontakt odpowiada 
Lidia Piekarska: lidia.piekarska@neweconomy.pl.
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PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO O WSPÓŁPRACY 
POMIĘDZY MINISTERSTWEM SPORTU I TURYSTYKI 
A POLSKIM TOWARZYSTWEM TURYSTYCZNOKRA
JOZNAWCZYM NA RZECZ POPULARYZACJI SIECI 
SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W POLSCE BYŁO JED
NYM Z GŁÓWNYCH PUNKTÓW XX WALNEGO ZJAZDU 
PTTK, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 3 GRUDNIA W WARSZAWIE. 
LIST PODPISALI ANDRZEJ GUTMOSTOWY, SEKRE
TARZ STANU W MSIT I JERZY KAPŁON, PREZES PTTK.

XX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno–
Krajoznawczego i podpisanie wyżej wspomnianego 
porozumienia były okazją do umocnienia wciąż 
trwającej współpracy pomiędzy naszymi instytu-
cjami, co w trakcie wydarzenia podkreślał Andrzej 
Gut–Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki:

Zjazd, w którym mam przyjemność uczestniczyć 
jest dogodnym momentem na podkreślenie współ-
pracy Ministerstwa Sportu i Turystyki i PTTK oraz 
podziękowanie za owocne realizacje wielu projektów 
związanych chociażby z utrzymaniem sieci szlaków 
turystycznych w Polsce oraz wspieraniem konkursów 
takich, jak: Nagroda Przyjaznego Brzegu oraz Konkurs 
Gmina Przyjazna Rowerzystom. To między innymi 
dzięki takim projektom wspólnie wskazujemy kierunki 
rozwoju rodzimego sektora turystycznego – stwierdził 
wiceminister i jak zapewnił:

Z  uznaniem obserwuję, jak dużą wagę PTTK 
przywiązuje do pracy z młodzieżą, a poprzez imprezy, 
które są im dedykowane, takie jak wspierany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ogólnopolski Młodzie-
żowy Turniej Turystyczno–Krajoznawczy czy Konkurs 
Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę", co roku tysiące 
młodych ludzi zaznajamia się z turystyką.

WSPÓŁPRACA MINISTERSTWA SPORTU WSPÓŁPRACA MINISTERSTWA SPORTU 
I TURYSTYKI Z POLSKIM TOWARZYSTWEM I TURYSTYKI Z POLSKIM TOWARZYSTWEM 

TURYSTYCZNO–KRAJOZNAWCZYMTURYSTYCZNO–KRAJOZNAWCZYM

W trakcie zjazdu Andrzej Gut–Mostowy, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki wręczył odzna-
czenia państwowe i resortowe zasłużonym działaczom 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego:
  postanowieniem Prezydenta RP z 28 września br. 
na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za 
zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki 
Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: 
Tatiana Żaneta Kosylak, Andrzej Kowol, Izabela 
Małgorzata Rucińska i Magdalena Szołowska;

  na wniosek Ministra Sportu i Turystyki odznaką 
honorową „Za Zasługi dla Turystyki” wyróżnieni 
zostali: Ewa Hankiewicz, Tadeusz Kochański, 
Dariusz Kużelewski, Józef Kwoczala, Wojciech 
Napiórkowski, Marian Nawrot, Mateusz 
Przyjazny, Andrzej Rutka i Andrzej Wasilewski;

  w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa narodowego odznaką 
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury 
wyróżnieni zostali: Dariusz Kużelewski, Maria 
Pilich, Przemysław Pilich i Krzysztof Tęcza.

Wyróżnienia otrzymał także Andrzej Gut–Mostowy, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze 
doceniło naszego wiceministra za pomoc w promocji 
gór i góralszczyzny, wręczając dyplom Dyrektora 
Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK oraz 
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za pomoc i współpracę medalem PTTK przyznanym 
przez Zarząd Główny tej organizacji.

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze 
jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupia-
jącym turystów i krajoznawców (powstało w 1950 r. 
z utworzonego w 1873 r. Towarzystwa Tatrzańskiego 

– od 1920 roku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 
oraz utworzonego w 1906 r. Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego). PTTK rozwija i upowszechnia krajo-
znawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej 
formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki 
kwalifikowanej to turystyka: górska, piesza, kajakowa, 
żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.

Materiał Prasowy
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Współpraca Ministerstwa Sportu i Turystyki z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym

Współpraca Ministerstwa Sportu i Turystyki z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym

Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym działaczom 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez Andrzeja 

Gut-Mostowego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
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ŚWIEŻA KREW W ZAGRODZIE ŻUBRÓW W MUCZNEMŚWIEŻA KREW W ZAGRODZIE ŻUBRÓW W MUCZNEM

W KOŃCU LISTOPADA DO ZAGRODY POKAZOWEJ 
ŻUBRÓW W MUCZNEM PRZYJECHAŁY TRZY MŁODE 
ŻUBRY ZE SPRINGE W DOLNEJ SAKSONII. BYCZEK 
SPOVID URODZONY W 2020 ROKU, KROWA VAILANA 
2020 I NAJMŁODSZA JAŁÓWKA  SPMELINA LICZĄCA 
NIECO PONAD ROK, TO OSOBNIKI, KTÓRE MAJĄ WZBO
GACIĆ PULĘ GENETYCZNĄ BIESZCZADZKICH STAD.

– Poranek był mroźny, minus 11 stopni Celsjusza, 
a żubry zmęczone transportem – relacjonuje Marek 
Brański z Nadleśnictwa Stuposiany. – Pod nadzorem 
lekarzy weterynarii przewieźliśmy je z  samochodu, 
zapakowane w kontenery, na teren zagrody. Rozładunek 
przebiegał bez większych trudności, jedynie jałówka 
Vaiana próbowała się wydostać z kontenera w trakcie 
przewożenia. Mocno kopnęła w tylną ściankę skrzyni 
i odbiła kilka desek napędzając nam strachu. Na szczęście 
szybko zabezpieczyliśmy uszkodzoną skrzynię i bezpiecznie 
dokończyliśmy transport.

Po wypuszczeniu zwierzęta nieśmiało zaczęły pozna-
wać teren i dołączyły do bytującego tu stada. Byczek 
Spovid wygląda imponująco, ma zaledwie dwa i pół roku, 
a waży już ponad pół tony. Jego głowę zdobią potężne, 
ustawione do przodu rogi, a muskularna sylwetka wzbu-
dza zainteresowanie wszystkich krów w zagrodzie. 

– Najmniejsza jest SP–Melina, ale z uwagi na to, że 
żubry w zagrodzie dostają w okresie zimy bardziej kalo-
ryczną karmę, liczymy że niedługo będzie wyglądać jak 
„pączek w maśle” – dodaje Marek Brański.

Wprawdzie żubrów w  Bieszczadach jest dzisiaj 
ponad 700, ale niepokoi ich stan zdrowotny, związany 
z  podatnością na wyniszczające choroby. Dlatego 

konieczna jest kontynuacja procesu, mającego na celu 
zachowanie jak najszerszej puli genetycznej w  gór-
skich stadach. Już od 10 lat tra� a do nich przychówek 
z zagrody w Mucznem. To obecnie jedyny obiekt w Pol-
sce utrzymujący osobniki linii białowiesko–kaukaskiej 
w hodowli zagrodowej.

– Osobniki wybrane zostały na postawie rodowodu 
w taki sposób, aby miały dobry udział unikalnych dla 
linii nizinno–kaukaskiej przodków – mówi prof. Wanda 
Olech z SGGW, prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Żubrów. – Przygotowaniami w Niemczech zajął się pan 
� omas Hennig, dlatego trzy, o różnym pochodzeniu 
zwierzęta, przyjechały ze Springe. Cel tych działań to 
planowa hodowla w zagrodzie, by z czasem wypuszczać 
na wolność genetycznie dobre osobniki. 

Nowe żubry nie są spokrewnione z  obecnie tu 
przebywającymi i będą bardzo cenne w reprodukcji, przy-
czyniając się do wzbogacenia zmienności genetycznej, 
a tym samym do lepszej ochrony gatunku. Największe 
oczekiwania w tej mierze dotyczą Spovida, a za dwa 
lata można się też spodziewać pierwszego potomstwa 
od nowych żubrzyc. 

Zadanie zrealizowano w ramach projektu ”Kom-
pleksowej ochrony żubra w Polsce”, koordynowanego 
przez SGGW w Warszawie, a s� nansowano w całości 
przez Lasy Państwowe z Funduszu Leśnego.  

Zagroda w Mucznem ma również funkcję edu-
kacyjno–pokazową, jest otwarta dla zwiedzających 
bezpłatnie, codziennie od świtu do zmierzchu. W ciągu 
10 lat istnienia odwiedziło ją ponad 1,5 mln turystów.

Tekst: Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Marek Brański, Nadleśnictwo Stuposiany

PROJEKT   PROJEKT   
FILM FILM pt.pt. "TA RZEKA" "TA RZEKA"

KATASTROFA EKOLOGICZNA NA ODRZE TRWA 
KOLEJNY MIESIĄC. MASOWA ŚMIERĆ ZWIERZĄT 
I  ZNISZCZENIA EKOSYSTEMU RZEKI SKŁANIAJĄ 
DO ZADAWANIA PY TAŃ ZARÓW NO O  ROLĘ 
DZIKIEJ PRZYRODY DLA CZŁOWIEKA, JAK I O SKU
TECZNOŚĆ POLITYK PUBLICZNYCH W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA.

Adam Pańczuk dzieli się historią pana Alfreda Ogorzelca, 
mieszkającego nad Odrą od urodzenia amatora przy-
rodnika, obserwatora ptaków z Chołbieni. 

Malowniczym obrazom rzeki i jej okolic towarzy-
szy opowieść o okresowych zatruciach rzeki i ryb oraz 
sposobach na jej uzdrowienie. 

Bohater � lmu opowiada m.in. o poprzedzających tego-
roczną katastrofę na Odrze zatruciach fenolem – toksyczną 
substancją wpuszczaną do rzeki już w latach 50. i 60. 

Film powstał w ramach projektu #ODRA, realizo-
wanego przez kolektyw Sputnik Photos przy wsparciu 
European Climate Foundation.

Film dostępny na platformie Vimeo
Zdjęcia:

Adam Pańczuk
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– Polacy wszędzie są tacy sami. Mają prawo, aby żyć 
godnie i korzystać ze wszystkich zdobyczy cywilizacji, 
w tym z nowoczesnej komunikacji. Naszą ambicją 
jest wyrównywanie szans rozwojowych Polaków 
i regionów Polski – mówi wicepremier Jacek Sasin
w Świdniku.

– Ta nowoczesna inwestycja jest w pełni przystoso-
wana dla osób niepełnosprawnych, innowacyjna pod 
względem energetycznym. Wykorzystuje najnowsze 
zdobycze techniki, tak aby zapewnić dobrą obsługę 
podróżnych – dodaje.  

Dworzec został wybudowany w ramach środków 
z Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016–
2023 r. realizowanego przez spółkę PKP. W ramach 
programu, w  samym woj. lubelskim powstanie 
docelowo 11 nowych obiektów. Do tej pory powstały 
już 4 – w Kraśniku, w Sadurkach, w Świdniku oraz 
w Kaniach. Łącznie rząd przeznaczy na Program 
Inwestycji Dworcowych kwotę ok. 150 mln zł. 

– To nie są jedyne inwestycje kolejowe, które 
realizujemy w tym regionie. Jest ich znacznie więcej

– podkreśla wicepremier.  
W  ramach rządowego programu budowy lub 

modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–
2025, docelowo powstanie 21 w pełni nowoczesnych 
przystanków na łączną kwotę 76 mln zł. Dzięki progra-
mowi „Kolej +” na terenie woj. lubelskiego powstanie 
5 znaczących odcinków kolejowych. Wartość tych 
inwestycji wynosi ponad 3,5 mld zł.  

– Oprócz inwestycji w kolej, realizujemy liczne 
inwestycje drogowe, jak Via Carpatia, która przebiega 
przez woj. lubelskie, ale również inne nowoczesne połą-
czenia drogowe, np. drogi S17, S12 – dodaje szef MAP.

Nowoczesna infrastruktura komunikacyjna to dla 
Lubelszczyzny i całej Polski wschodniej lepsze życie. 

JACEK SASIN: DBAMY O POLITYKĘ JACEK SASIN: DBAMY O POLITYKĘ 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. POLSKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. POLSKA 
JEST JEDNA DLA WSZYSTKICH POLAKÓWJEST JEDNA DLA WSZYSTKICH POLAKÓW

PODPISANIE UMÓW NA BUDOWĘ 
DWÓCH ODCINKÓW DROGI S17 
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
W Tomaszowie Lubelskim wicepremier wziął też udział 
w podpisaniu umowy na budowę dwóch odcinków 
drogi S17. 

– Nasz rząd, rząd PiS dotrzymał słowa, że będziemy 
całą Polskę traktować jednakowo. Chcemy, by Polska 
rozwijała się w sposób równomierny i dostęp do infra-
struktury komunikacyjnej był równy dla wszystkich 
mieszkańców naszego kraju – mówi wicepremier. 

Lubelszczyzna jest nadal jednym z  najbied-
niejszych regionów w Polsce i UE. Według danych 
Eurostatu za 2020 r. średnia zamożność woj. lubel-
skiego wynosi jedynie 52 proc. średniej unijnej, kiedy 
w regionie warszawskim stołecznym, wynosi ona 
przeszło 167 proc. średniej unijnej.  

Od 2015 r. realizowana jest aktywnie polityka 
zrównoważonego rozwoju. Rząd nieustannie inwestuje 
w budowę sieci dróg ekspresowych w Polsce wschod-
niej, na czele z Via Carpatia, która jest kręgosłupem 
komunikacyjnym w Europie Środkowej. Docelowo 
połączy ona greckie wybrzeże w Europie Południowej 
z krajami nadbałtyckimi.

– Drogi S12, S17, autostrada A2, która zmierza ku 
wschodniej granicy, aż do Terespolu to są drogi, które 
w woj. lubelskim będą tworzyć kościec komunikacyjny, 
ważny dla rozwoju kraju – dodaje wicepremier.  

Lubelszczyzna w  ramach środków pochodzą-
cych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Ministerstwo
Aktywów Państwowych

TARGI SADOWNICT WA I  WAR Z Y WNICT WA 
18–19 STYCZNIA 2023
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE:

Kontakt: 
508 618 270 I 508 618 298

BEZPŁATNY UDZIAŁ. Zarejestruj się na: www.tsw.pl

18 stycznia
Uroczyste otwarcie targów
Konferencja Sadownicza  
I Konferencja Jagodowa - porzeczka 
i malina – NOWOŚĆ!

19 stycznia
X Konferencja Truskawkowa 
Ogrodnictwo ekologiczne i zrównoważone
Konferencja Warzywnicza

Organizator: Patroni targów: 

NOWA LOKALIZACJA

TARGI KIELCE
TARGI KIELCE S.A. ul. Zakładowa 1
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(2020–2021), Polskiego Ładu: Program Inwestycji Stra-
tegicznych (2021–2022), oraz Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (2019–2022) otrzymała 6,6 mld zł. Sam 
powiat tomaszowski z rządowych środków otrzymał 
na inwestycje przeszło 30,4 mln zł.

– Podpisane umowy stwarzają bliską perspektywę 
tego, że drogi, które dziś widoczne są jedynie na mapach, 
staną się niebawem realnymi drogami łączącymi miej-
scowości we wschodniej Polsce z pozostałymi częściami 
Polski i całą Europą – mówi Jacek Sasin.

Materiał Prasowy
Ministerstwo  Aktywów Państwowych

Wicepremier Jacek Sasin podczas uroczystości podpisania umów na 
realizację kolejnych odcinków drogi S17 w Tomaszowie Lubelskim
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Zależy nam, aby Pomorski Thinkletter był przestrzenią 
skupiającą przedstawicieli różnych sektorów i branż – 
zarówno osoby zaangażowane społecznie, jak i sektor 
nauki, biznesu czy administracji. Chcemy aby była to 
agora wielostronnej dyskusji, wymiany doświadczeń 
oraz uspójniania perspektyw. Założenia tej inicjatywy 
prezentuje artykuł dra Jana Szomburga, Przewod-
niczącego Rady Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Inicjatora Kongresu Obywatelskiego, zało-
życiela i wieloletniego Prezesa IBnGR, zatytułowany 
Idea nowej agory Pomorza 

Na publikację składa się blisko 30 zróżnicowa-
nych opracowań. To pierwsza tak kompleksowa próba 
zrozumienia istoty zielonej transformacji rolnictwa 
w Polsce – nie tylko jej względów klimatycznych, ale 
również, nie mniej istotnych, przesłanek społecznych 
oraz związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. 
Ta inicjatywa badawczo -wydawnicza zgromadziła naj-
lepszych w Polsce ekspertów i praktyków z dziedziny 

rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jak również 
niezwykle ważnych przedstawicieli środowiska biznesu, 
administracji publicznej i organizacji branżowych. 
Wśród autorów znaleźli się m.in. Janusz Wojciechowski, 
Komisarz UE ds. rolnictwa, dr inż. Andrzej Gantner, 
Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów 
Żywności, dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, Bar-
tosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas 
na Europę Środkowo–Wschodnią i Afrykę, Jarosław 
Peczka, Właściciel BIO–GEN i Współwłaściciel Bio–
Lider, prof. Zbigniew M. Karaczun, Katedra Ochrony 
Środowiska i Dendrologii SGGW, Ekspert Koalicji Kli-
matycznej, Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego 
Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” 
oraz Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Więcej na: https://www.kongresobywatelski.pl/
pomorski-thinkletter/wydania/

Partnerzy numeru

Partnerzy

Pomorski Thinkletter nr 3(10)/2022

Zielona transformacja 
polskiego rolnictwa 
– sens, filozofia i drogi do celu

grudzień 2022

44 



Zależy nam, aby Pomorski Thinkletter był przestrzenią 
skupiającą przedstawicieli różnych sektorów i branż – 
zarówno osoby zaangażowane społecznie, jak i sektor 
nauki, biznesu czy administracji. Chcemy aby była to 
agora wielostronnej dyskusji, wymiany doświadczeń 
oraz uspójniania perspektyw. Założenia tej inicjatywy 
prezentuje artykuł dra Jana Szomburga, Przewod-
niczącego Rady Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Inicjatora Kongresu Obywatelskiego, zało-
życiela i wieloletniego Prezesa IBnGR, zatytułowany 
Idea nowej agory Pomorza 

Na publikację składa się blisko 30 zróżnicowa-
nych opracowań. To pierwsza tak kompleksowa próba 
zrozumienia istoty zielonej transformacji rolnictwa 
w Polsce – nie tylko jej względów klimatycznych, ale 
również, nie mniej istotnych, przesłanek społecznych 
oraz związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. 
Ta inicjatywa badawczo -wydawnicza zgromadziła naj-
lepszych w Polsce ekspertów i praktyków z dziedziny 

rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jak również 
niezwykle ważnych przedstawicieli środowiska biznesu, 
administracji publicznej i organizacji branżowych. 
Wśród autorów znaleźli się m.in. Janusz Wojciechowski, 
Komisarz UE ds. rolnictwa, dr inż. Andrzej Gantner, 
Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów 
Żywności, dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, Bar-
tosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas 
na Europę Środkowo–Wschodnią i Afrykę, Jarosław 
Peczka, Właściciel BIO–GEN i Współwłaściciel Bio–
Lider, prof. Zbigniew M. Karaczun, Katedra Ochrony 
Środowiska i Dendrologii SGGW, Ekspert Koalicji Kli-
matycznej, Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego 
Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” 
oraz Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Więcej na: https://www.kongresobywatelski.pl/
pomorski-thinkletter/wydania/

Partnerzy numeru

Partnerzy

Pomorski Thinkletter nr 3(10)/2022

Zielona transformacja 
polskiego rolnictwa
– sens, filozofia i drogi do celu

grudzień 2022

45



i zimowym podstawowym źródłem ogrzewania są 
pompy ciepła, wspomagane przez odzysk ciepła 
z powyższych procesów. Instalacje grzewcze, chłodnicze 
i wentylacyjne oraz maszyny produkcyjne zasilane są 
zieloną energią elektryczną.

Wszystkie instalacje techniczne w grodziskiej inwe-
stycji kontrolowane są przez zaawansowany system 
zarządzania budynkiem BMS, co dodatkowo wspiera 
poprawę efektywności energetycznej i eksploatację 
całego obiektu. Konstrukcja budynków hali produk-
cyjnej i magazynu jest przygotowana pod montaż 
instalacji fotowoltaicznej. Deweloper zwiększył rów-
nież izolacyjność hali, by ograniczyć straty energii 
cieplnej. Panattoni wdrożyło również rozwiązania 
ograniczające zużycie wody m.in. poprzez zastosowanie 
elektrozaworów odcinających i kranów bezdotykowych 
w pomieszczeniach socjalnych

Sprawna realizacja w parze ze zrównoważonym 
budownictwem. Za realizację odpowiedzialny był 
dział BTS Panattoni – najdłużej działający na polskim 
rynku zespół, zajmujący się realizacjami szytymi na 

PANATTONI, LIDER RY NKU NIERUCHOMOŚCI 
PRZEMYSŁOW YCH, WSPIERA ZIELONE ZMIANY 
W PRZEMYŚLE. DEWELOPER W TYM ROKU UKOŃCZYŁ 
PIERWSZĄ ZEROEMISYJNĄ FABRYKĘ W ŚWIATOWYM 
PORTFOLIO FIRMY DANFOSS  GLOBALNEGO PRO
DUCENTA ENERGOOSZCZĘDNYCH KOMPONENTÓW 
I  ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH M.IN.  DLA 
CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA 
ORAZ BRANŻY NAPĘDOWEJ.

Panattoni okazało się doskonałym partnerem dla 
firmy, która nie tylko wspiera rozwój wielu branż, 
ale sama deklaruje przejście na zeroemisyjność już 
w 2030 roku. Inwestycja, która powstała w ramach 
kampusu w Grodzisku Mazowieckim, jest milowym 
krokiem do osiągnięcia celu.

„Bez zeromisyjnych budynków nie osiągniemy 
neutralności emisyjnej” – mówi Emilia Dębowska, 
Sustainability Director, Panattoni. – „Ponadto ekolo-
giczne inwestycje zapewniają wymierne oszczędności 
w kosztach i  eksploatacji budynku, a  także zapew-
niają zysk w  postaci ochrony 
środowiska. Obiekty BTS (build 
to suit – szyte na miarę), na czele 
z  fabryką firmy Danfoss, są tego 
doskonałym przykładem.

Nowa fabryka wybudowana 
została w  taki sposób, aby zaosz-
czędzić jak najwięcej energii oraz 
wykorzystać tzw. „zyski ciepła” 
pochodzące z  procesów produk-
cyjnych, z agregatów wody lodowej 
oraz sprężarek powietrza, co pozwala 
efektywnie ogrzać hale i biura oraz 
przygotować ciepłą wodę użyt-
kową. W okresach przejściowych 
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miarę. W Europie Centralnej � rma zrealizowała ponad 
100 tego typu obiektów.

Budowa inwestycji w Grodzisku Mazowieckim 
doskonale wpasowała się w działanie kampusu � rmy. 
Nie wpłynęła negatywnie na procesy w sąsiadującej 
fabryce przedsiębiorstwa i  pozwoliła na sprawne 
przeniesienie 45 linii produkcyjnych, magazynu, labo-
ratorium i funkcji utrzymania ruchu z zakładu w Danii. 
Na terenie inwestycji powstał także dział rozwoju 
produktów (R&D), który ma kluczowe znaczenie dla 
działalności biznesowej Danfoss w Polsce i na świecie. 
Zrealizowany przez dział Panattoni BTS obiekt został 
również wyposażony w zaawansowane technologie 
z zakresu automatyzacji i robotyzacji, które gwarantują 
najwyższą jakość produktów.

W ramach realizacji mierzyliśmy się z szeregiem 
wyzwań” – mówi Marek Foryński, BTS Managing Direc-
tor w Panattoni i dodaje „Krótki czas budowy, realizacja 
pierwszego etapu zimą i powstawanie obiektu w sąsiedz-
twie już istniejącego zakładu, bez wpływu na bieżące 
procesy. Przy takiej skali wymagań, nasze doświadczenie 
było na wagę złota”. Napięty harmonogram obejmował 
m.in. dodatkowe procedury planistyczne.

Jak dodaje Michał Chodecki, BTS Development 
Director w Panattoni – „Zadbaliśmy, by mimo pandemii 
zachowana została ciągłość pracy ekip budowlanych, 
a także zapewniliśmy wydajną pracę projektantów odpo-
wiedzialnych za dokumentację wykonawczą. Ponadto 
hala produkcyjna powstawała na miejscu istniejącego 
parkingu, co wymagało zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Mimo wyzwań, 
już po 7 miesiącach rozpoczęto montaż pierwszych 
linii produkcyjnych”.

„W tej chwili biznes musi odegrać bardzo istotną 
rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ESG jest 
jednym z narzędzi, które to umożliwia. Firmy, które 
działają w tym zakresie, będą w przyszłości liderami 
zmiany. Pierwszy, ale bardzo duży krok Danfoss w Polsce 
w kierunku neutralności emisyjnej, to nowa hala pro-
dukcyjna w Grodzisku zbudowana wspólnie z Panattoni” 

– powiedział Adam Jędrzejczak, Prezes Danfoss Poland.

PA NAT TON I  jest europejską f i l ią Panattoni 
Development Company, jednego z  największych 
deweloperów powierzchni przemysłow ych na 
świecie, prowadzącego działalność w 26 oddziałach 
w  Ameryce Północnej i  w  Europie oraz w  Indiach. 
Na Starym Kontynencie Panattoni obecne jest od 
2005  roku. Oprócz Polski swoje przedstawicielstwa 
ma w  Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach 
i Słowacji, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, 
Francji i  Szwecji. Do tej pory spółka zrealizowała 
w  Europie projekty o  łącznej powierzchni ponad 
17  milionów m kw. W  2022 firma otworzyła swoje 
pierwsze biuro w Indiach.

W  ramach Panattoni działa struktura, dedykowana 
projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb 
najemców, typu build–to–suit. Wśród kluczowych 

klientów są takie firmy jak Amazon, 
DB Schenker, DHL, Fedex, DPD, XPO, 
Coca Cola, Weber, Whirlpool, Bosch, 
Volkswagen, H&M.

www.panattonieurope.com
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zbieżne – działania dotyczące ograniczania środków 
ochrony roślin spotykają się z dużym oporem wśród 
rolników, a także państw członkowskich, w których 
rolnictwo stanowi jeden z głównych � larów systemu 
gospodarczego.

Już w styczniu 2013 Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności EFSA oświadczył, że stosowane przez 
rolników neonikotynoidy stwarzają wysokie ryzyko dla 
pszczół, a badania sponsorowane przez przemysł che-
miczny, potwierdzające nieszkodliwość tych produktów, 
na podstawie których opierały się organy regulujące, 
mogą być błędne. Powstał wówczas projekt przepisów, 

WEDŁUG DANYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ, OBECNIE 
MAMY DO CZYNIENIA Z GWAŁTOWNYM SPADKIEM 
LICZEBNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI DZIKICH OWADÓW 
ZAPYLAJĄCYCH, W  TYM DZIKICH PSZCZÓŁ, BZY
GÓW, MOTYLI I CIEM. ISTNIENIE OKOŁO 84% ROŚLIN 
UPRAWNYCH W SAMEJ UNII EUROPEJSKIEJ ZALEŻY, 
PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWO, OD ZAPYLANIA PRZEZ 
OWADY, A CO ZA TYM IDZIE  PRAWIE 15 MLD EURO 
ROCZNEJ PRODUKCJI ROLNEJ JEST BEZPOŚREDNIO 
OD NICH UZALEŻNIONE.

Jednym ze sztandarowych celów Parlamentu Euro-
pejskiego jest promowanie działań na rzecz ochrony 
bioróżnorodności, w  tym zwiększenie liczebności 
owadów zapylających. Przybliżając działania Unii Euro-
pejskiej na rzecz ochrony owadów zapylających, nie 
wolno zapominać jednak, że to organizacja zrzeszająca 
27 państw, zróżnicowanych nie tylko pod względem 
uwarunkowań geogra� cznych i społecznych, ale i stanu 
krajowej gospodarki, posiadających złożone problemy 
związane m.in. ze zmianami klimatu. Wszystkie te ele-
menty tworzą kontekst, który ma wpływ na to, w jaki 
sposób zapadają podstawowe decyzje o ochronie środo-
wiska naturalnego, a każde z 27 państw członkowskim 
podejmuje je zgodnie z własnym interesem. To kontekst 
kluczowy do zrozumienia, jak złożonym procesem jest 
tworzenie nowego prawodawstwa w tym zakresie.

NIEŁATWA WALKA Z PESTYCYDAMI
Obecnie główne działania posłów Parlamentu Europej-
skiego koncentrują się na ochronie owadów poprzez 
ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony 
roślin na świeżym powietrzu, takich jak neonikoty-
noidy (tiametoksam i chlotianidyna), które stwarzają 
nadzwyczajnie wysokie ryzyko dla pszczół. Parlament 
Europejski stara się w duchu dialogu i współpracy wywa-
żać procedowane kwestie z przedstawicielami wielu grup 
społecznych. Niestety, te interesy nie zawsze są ze sobą 
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przygotowany przez Komisję Europejską, który miał na 
celu włączenie do unijnego prawodawstwa wytycznych 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) z 2013 r., dotyczących ograniczenia stosowania 
tych środków ochrony roślin. EFSA opracowała wska-
zówki pozwalające testować pestycydy tak, aby chronić 
pszczoły przed ich długotrwałym oraz krótkotrwałym 
działaniem, powodującym ostre objawy. Nowy projekt 
zakładał, że wyłącznie pestycydy, które przejdą nowe 
testy, mogłoby być dopuszczone do sprzedaży. 

Choć już w kwietniu 201 roku, Unia Europejska zgo-
dziła się całkowicie zakazać stosowania neonikotynodiów 
na wolnym powietrzu, to kilka państw członkowskich 
zgłosiło konieczność wyłączenia ich terytorium spod tego 
zakazu. Przedstawiciele większości państw członkowskich 
Unii Europejskich zasiadający w  komitecie opraco-
wującym zmiany, sprzeciwili się również projektowi 
w nowym, ograniczonym kształcie zaproponowanym 
przez Komisję Europejską. Następnie, 23 października 
2019 r. Parlament Europejski zablokował nieskuteczny 
projekt przepisów ochrony pszczół przed pestycydami, 
domagając się skorygowania zapisów projektu, w taki 
sposób, by zapewniał efektywną i realną ochronę pszczół. 

JESZCZE WIĘCEJ OBSZARÓW CHRONIONYCH
Kolejnym istotnym postulatem, podnoszonym przez 
Parlament Europejski jest maksymalizacja powierzchni 
obszarów chronionych. Już obecnie Unia Europejska 
może pochwalić się ich największą na świecie liczbą, 
a posłowie Parlamentu Europejskiego oczekują, by 
do 2030 r. ochroną zostało objęte przynajmniej 30% unij-
nych obszarów lądowych i morskich, a minimum ⅓ tych 
obszarów (w tym wszystkie pozostałe lasy pierwotne 
i stare drzewostany) objęto jeszcze ściślejszą ochroną. 

Posłowie Parlamentu Europejskiego podkreślają 
również ważną rolę obszarów miejskich w ochronie 
bioróżnorodności. Idea ta z powodzeniem wpisuje się 
w projekt Europejskiej Pasieki Miejskiej, będącej owocem 
współpracy Biura Parlamentu Europejskiego we Wro-
cławiu i wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. 
W czerwcu br. przy uczelni stanęło 8 drewnianych uli, 
a tuż obok powstała łąka kwietna, będąca pożywieniem 
dla mieszkańców pasieki. W ramach projektu zrealizo-
wano również cykl spotkań uczniów wrocławskich szkół 
z przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu oraz Parlamentu Europejskiego. Stała opieka 
nad nimi przypadła Studenckiemu Kołu Naukowemu 
Pszczelarzy SKN Apis pod okiem dr. Pawła Migdała. Już 
teraz na terenie uczelnianej pasieki można skorzystać ze 
ścieżki dydaktycznej „Pszczeli Zakątek”, s� nansowanej 
przez Komisję Europejską. 

Europejska Pasieka Miejska powstała w ramach 
działań społeczności #wspólnieEU oraz #togetherEU 
i z pewnością nie jest to ostatnia inicjatywa zrealizowana 
przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. 

L E SZ EK GA Ś  – dyrektor Biura Parlamentu 
Europejskiego we Wrocławiu. Od 2005 w  korpusie 
Europejskiej Służby Publicznej. Specjalista od mediów 
i  komunikowania publicznego w  Sekretariacie 
Parlamentu Europejskiego. Filolog, tłumacz, mówca 
publiczny, wykładowca akademicki.
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"zieloną transformację" na dużą skalę, wskazali niewy-
starczającą edukację i niską świadomość społeczną 
w tym obszarze (75,7%) oraz brak właściwych decyzji 
politycznych (71,3%), dopiero na trzecim miejscu 
wymienili czynniki � nansowe (60,5%). W kolejnych 
wskazaniach, już o znacznie mniejszym znaczeniu podali 
brak odpowiednich kompetencji na rynku oraz ograni-
czoną dostępność i wiedzę na temat zielonych technologii.

Na pytanie o ocenę znaczenia działań ograniczających 
ocieplanie się klimatu, 74% badanych odpowiedziało, że 
jesteśmy w trakcie bardzo poważnego kryzysu klimatycz-
nego. Jedynie co 5 badany (20%), mimo, że zdaje siebie sobie 
sprawę, że kryzys klimatyczny jest poważny, to jednocześnie 
uważa, że obecnie mamy ważniejsze problemy, którymi 
musimy zająć się w pierwszej kolejności, jak bezpieczeństwo 
czy wysoka in� acja. Osoby, które oceniły swoją wiedzę 
o klimacie jak bardzo dobrą, aż w 87% uznały, że mamy 
poważny kryzys i trzeba działać natychmiastowo.

Udział w badaniu był dobrowolny, dystrybucja ankiet 
online odbywała się z użyciem działań mailingu bezpo-
średniego dystrybuowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego do urzędów i instytucji mu 
podległych. Dodatkowo akcja komunikacyjna wsparta 
została przez Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia–
Sopot oraz Urząd Miejski w Gdańsku. 

2+  TO OCENA Z  WIEDZY NA TEMAT ZMIAN 
KLIMATU, JAK Ą OTRZYMAŁABY REPRE

ZENTATYWNA GRUPA URZĘDNIKÓW Z POMORZA. 
W  PAŹDZIERNIKU GDAŃSKA FUNDACJA BIZNES 
DLA KLIMATU, WE WSPÓŁPR ACY Z  FUNDACJĄ 
EDUKACJI KLIMATYCZNEJ, OPUBLIKOWAŁA BADA
NIE PRZEPROWADZONE WŚRÓD URZĘDNIKÓW. 
TYTUŁOWE PYTANIE „URZĘDNIKU, CO WIESZ 
O ZMIANIE KLIMATU?” ZADANO 753 PRACOWNIKOM 
POMORSKICH URZĘDÓW. 

GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA
Średnia wartość udzielonych poprawnych odpowiedzi 
wyniosła 52%. Co ciekawe, badani, którzy ocenili swoją 
wiedzę o klimacie jako bardzo dobrą uzyskali średnią war-
tość poprawnych odpowiedzi o 11 punktów procentowych 
wyższą, czyli 63%. W akademickiej skali ocen byłaby to 
ocena 3+. Jeśli spojrzymy na osoby, które w samoocenie 
oceniły swoją wiedzę jako słabą lub bardzo słabą, to 
średnia wartość udzielonych poprawnych odpowiedzi 
w tej grupie wyniosła jedynie 43%. Warto zauważyć, że 
generalnie w samoocenie respondenci ocenili się wyżej 
niż w rzeczywistości wskazał to test wiedzy.

Ankietowani zapytani o swoją ocenę zaangażowania 
instytucji w której pracują w działania proklimatyczne 
w większości wskazali, że instytucja 
powinna robić zdecydowanie więcej 
(37,5% odpowiedzi) lub, że robi dużo, 
ale powinna robić jeszcze więcej 
i szybciej wdrażać zmiany (32,2%). 
17% badanych odpowiedziało, że ich 
zdaniem instytucja robi wystarczająco 
dużo na rzecz ochrony klimatu i śro-
dowiska, zaś 4% uważa, że instytucja 
nie ma obowiązku realizować działań 
na rzecz klimatu.

Uczestnicy badania jako dwie 
główne bariery w Polsce opóźniające 
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powstanie „Solidarności” w roku 1980 oraz na późniejsze 
odzyskanie wolności. To dzięki tym rodzinnym tradycjom 
powstała wolna Polska – zaznaczył minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Wicepremier Kowalczyk podkreślił zasługi działaczy 
samorządowych z duszpasterstwa rolników.

– Podchodzili oni do swojej działalności w sposób 
cierpliwy, o� arny i pomocny. To właśnie dzięki takiej 
działalności reforma samorządowa w Polsce roku 1990 
przyniosła znakomite efekty – powiedział szef 
resortu rolnictwa.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zauważył, że wartości 
niesione przez Duszpasterstwo Rolników, które są nam 
wpajane i przekazywane kolejnym pokoleniom, odgrywają 
niezwykle ważną rolę i dają nam siłę – teraz i na przyszłość.

ORGANIZATORZY
Organizatorzy wydarzenia to: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzic-
twa Wsi, Instytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ RI 
„Solidarność. Konferencja odbyła się pod honorowym 
patronatem Prezydenta RP.

Materiał prasowy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– To, że rolnicy zachowali swoje indywidualne gospo-
darstwa, że wychowali następne pokolenia o wielkim 
poczuciu tożsamości i dumy narodowej oraz niezależności 
i poszanowaniu wartości chrześcijańskich miało ogromny 
wpływ na (…) późniejsze odzyskanie wolności – podkreślił 
wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk 
Kowalczyk podczas konferencji z okazji 40. Jubileuszu 
Duszpasterstwa Rolników.

UCZESTNICY
W konferencji, która odbyła się dziś w Narodowym 
Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) wzięli 
udział członkowie organizacji rolniczych, przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych, parlamentarzyści, 
duchowni oraz delegacje rolników.

ODZNACZENIA I WYRAZY UZNANIA
Podczas konferencji zostały wręczone odznaczenia pań-
stwowe Prezydenta RP „Krzyż Wolności i Solidarności”. 
Wicepremier Kowalczyk pogratulował odznaczonym 
działaczom. Przekazał ponadto wyrazy wielkiego uznania 
całej rzeszy rolników, który włączali się w działalność 
duszpasterstwa rolników poprzez pracę związkową 
i społeczną, a potem samorządową.

Ponadto szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk 
wręczył statuetki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„Kłosy niepodległej RP. Tym co żywią i bronią”. Otrzy-
mali je: ks. prof. Stanisław Sojka, ks. Leszek Kryża oraz 
Radiowe Centrum Kultury Ludowej

ROLA DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW

Wicepremier Henryk Kowalczyk zauważył, że choć 
formalnie Duszpasterstwo Rolników istnieje od 40 lat, 
to tak naprawdę jego działalność zaczęła się wcześniej, 
około roku 1980.

– Polska była wówczas jedynym krajem w stre� e 
wpływów sowieckich, gdzie istniało rolnictwo indywi-
dualne. Było to naszą ogromną wartością. To, że rolnicy 
zachowali swoje indywidualne gospodarstwa, że wychowali 
następne pokolenia o wielkim poczuciu tożsamości i dumy 
narodowej oraz niezależności, miało ogromny wpływ na 
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Ministerstwo Rolnictwa
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