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SŁAWATYCZE

Aktualne numery kwartalnika można otrzymać w:
BIAŁA PODLASKA

Bialskie Centrum Informacji przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11
pok. 4, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax: (83) 342 62 97,
email: bci@bialapodlaska.pl, otwarte poniedziałek-piątek
8.00–18.00, Sobota 9.00-17.00,

CHEŁM

Biblioteka Pedagogiczna
22-100 Chełm, ul. Wieniawskiego 15,
czynna: poniedziałek-piątek 9.00-18.00 sobota 9.00-15.00
tel.: (82) 565-96-55, e-mail: biblioteka@bp.chelm.pl
Chicago Cafe,
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
otwarte w godzinach: poniedziałek-piątek: 10:00-20:00,
sobota-niedziela: 12:00-20:00
Ksiegarnia TAWA, Tauroginski Waldemar
ul. Krzywa 41/3, 22-100 Chełm,
tel./fax (82) 564 30 52, email:tawa@interia.pl,
www.tawa.chelm.prv.pl,
otwarte: poniedziałek-piątek 10:00-18:00

KAZIMIERZ DOLNY

Akademia Obywatelska,
Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN,
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej,
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin
od 1 maja do 30 września
czynny poniedziałek-piątek 9.00–18.00,
sobota 10.00 – 16.00, niedziela 10.00 – 15.00, a od 1
października do 30 kwietnia czynny poniedziałek - piątek
9.00 – 17.00, sobota 10.00 - 15.00

ZAMOŚĆ

Magiczny Ogród,
Centrum Handlowe E. Leclerc,
ul. Tomasza Zana 19,
czynne od poniedziałku do soboty
w godz. 9:00-22:00, w niedzielę 9:00-21:00,
email: magiczny_ogrod@tlen.pl

ZWIERZYNIEC

Ośrodek Informacji Ekologicznej
ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin,
tel./fax: (81) 743 71 04, email: oikos@eko.lublin.pl,
otwarte poniedziałek-piątek 10:00-16:00
Wegetarianin,
ul. Narutowicza 13, 20-004 Lublin,
tel: (81) 534 50 42, otwarte: poniedziałek-piątek
10:30-18:30, sobota 10:30-16:00

KRASNYSTAW

Miejska Biblioteka Publiczna,
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla
Dzieci,
ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 24, 21-400 Łuków,
tel. (25) 798 23 15,
otwarte: wtorek-piątek 11.00-18.00, sobota 10.00-16.00,

KRAŚNIK

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
Aleja Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,
tel. (81) 82 51 584, 82 56 336

WŁODAWA

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie,
ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa,
tel. (82) 5721103, e-mail: mbpwlodawa@wp.pl,
czynne od poniedziałku do piątku
od 10.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00

LUBLIN

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym,
ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny,
tel./fax: (81) 881 08 07,
otwarty w godzinach 7:30-15:30
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM,
ul. Plac 3 Maja 21, (piwnice Ratusza Miejskiego),
22-300 Krasnystaw,
Otwarte w każdą środę i czwartek od godz. 17:00 do 20:00

Gminne Centrum Informacji, Urząd Gminy Sławatycze,
Rynek 14, 21-515 Sławatycze

ŁUKÓW

PUŁAWY

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”,
ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy,

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu,
Centrum Informacji Ekologicznej,
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość,
tel. (84) 62 711 54, tel./fax: (84) 638 58 72,
otwarte: poniedziałek-piątek 8:30-18:30,
sobota 8:30-15:00
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego,
ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec,
tel./fax: (84) 68 72 286 i 68 72 066,
email: oemrpn@roztoczanskipn.pl
Czynny codziennie z wyjątkiem poniedziałków.
Od 1 maja do 31 paźdz. w godzinach 9:00-17:00,
poza sezonem w godzinach 9:00-16:00.
Aby otrzymać kwartalnik, należy zwrócić się do
pracownika Parku.
Na bieżąco kwartalnik jest dostarczany do czytelni Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej, do czytelni Powiatowych Bibliotek
Publicznych w Chełmie, Lublinie, Łęcznej, Puławach i Zamościu,
czytelni wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie,
biblioteki miejskiej w Kazimierzu Dolnym, bibliotek gminnych
w powiecie lubelskim, bibliotek głównych następujących
lubelskich uczelni:
– Uniwersytetu Przyrodniczego,
– Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
– Politechniki Lubelskiej
– Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
– Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej
oraz wybranych bibliotek wydziałowych.
W miarę możliwości finansowych czasopismo jest dostarczane
do innych powiatowych i gminnych bibliotek publicznych, szkół
i innych zainteresowanych. 
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„Oikos. Ekologia i Współdziałanie.”
Oikos to grecki źródłosłów słowa ekologia,
oznaczający dom, gospodarstwo, bliskie otoczenie,
środowisko... Ekologia to nauka badająca wzajemne
powiązania i zależności w przyrodzie. Podobne
powiązania i zależności występują w społeczeństwie.
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potrzebna jest współpraca różnych uczestników życia
społecznego. Warunkiem współpracy jest otwartość
i komunikacja. Dlatego wśród autorów oraz odbiorców naszego pisma są działacze organizacji pozarządowych, urzędnicy państwowi, samorządowcy,
nauczyciele, dziennikarze, uczniowie i studenci.
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AKTUALNOŚCI

PL-LV-BY Rozmowy o ekoturystyce

W dniu 29 października w Ośrodku
Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu
odbyło się seminarium poświęcone
możliwościom współpracy w turystyce przyrodniczej między partnerami
z Lubelszczyzny, Białorusi i Łotwy. Wzięło
w nim udział ok. 30 osób reprezentujących biura turystyczne, branżę agroturystyczną, organizacje ekologiczne, instytucje ochrony przyrody, a także publicy- nastroju na samym znajdowaniu się w sąsiedztwie dzenia potencjalnych organizatorów wyjazdów
ści i przewodnicy turystyczni ze wspo- rzadkich gatunków, bez konieczności ich „kon- i potencjalnych turystów. Zasadniczo przecież
sumowania”, obserwacje bezkręgowców (np. Polska i Łotwa pod względem przyrodniczym
mnianych krajów.
O odpowiedzialności wobec przyrody

Pierwsza część seminarium to dyskusja na temat odpowiedzialności etycznej przy organizacji
obserwacji przyrodniczych, prowadzona przez dr
Przemysława Stachyrę, działacza Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i pracownika
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Podał on
przykłady licznych nadużyć organizatorów wycieczek, którzy chcąc podnieść ich atrakcyjność
lekceważą okresy i strefy ochronne, niepokoją
ptaki podczas lęgów, podprowadzając klientów
zbyt blisko gniazd. Zwrócił uwagę na konieczność profesjonalnego podejścia do organizacji
wypraw przyrodniczych, uwzględnienia wiedzy
o uwarunkowaniach lokalnych i zatrudniania
specjalistów. Z drugiej strony wskazywał także
na niepokojące zjawisko występujące wśród ludzi
„z branży” – ornitologów i fotografów - amatorów. Dążenie do „zaliczenia” jak największej
liczby gatunków z jak najmniejszej odległości,
„pokazania kolegom” gniazd rzadkich gatunków
stwarza narastającą presję, która powoduje coraz
więcej szkód. W toku dyskusji padały stwierdzenia, że tego typu turystyka to przede wszystkim
biznes i - aby zarobić - organizatorzy muszą spełniać oczekiwania klientów, sprostać konkurencji
i zapewnić atrakcyjny program. Z drugiej strony
w dyskusji padały sugestie, że to właśnie organizatorzy i przewodnicy mają duże możliwości kształtowania oczekiwań turystów i wpajania im zasad
nieszkodzenia obserwowanej przyrodzie. Poprzez
solidarne samoograniczenia oraz stosowanie modelu „bycia w krajobrazie” organizatorzy mogą
nie pobudzać popytu na „zaliczanie gatunków”
z bliska, konieczność dotarcia do gniazda itp.
Korzystanie ze sprzętu optycznego do obserwacji
na dystans, zwracanie uwagi na unikalną florę
i siedliska (bez kolekcjonerstwa!), stworzenie
możliwości nasłuchiwania i rozpoznawania odgłosów ptaków i innych zwierząt, budowania
2

nocnych motyli) - to wszystko może tworzyć co
najmniej równie atrakcyjną dla wielu turystów
ofertę. Wymaga jednak dużo więcej inwencji
i wiedzy. Taki model (w połączeniu z przestrzeganiem obowiązujących zakazów, utrzymywaniem
ciszy, nie używaniem ponad miarę samochodów
terenowych i innych wygodnych, a hałaśliwych
sposobów dotarcia do „obiektu”) może jednak
sprawić, że turystyka przyrodnicza będzie zasługiwać na miano „ekologicznej”. Dodatkowo, jeśli
turystyka przyrodnicza oprócz spektakularnych
walorów faunistycznych uwzględni lokalne dziedzictwo kulturowe, zaangażuje (dając zatrudnienie) miejscowych mieszkańców, budując w nich
w ten sposób przekonanie o słuszności ochrony
przyrody, jeśli w miarę możliwości ograniczy
presję na budowę nowych obiektów, a użytkować
będzie już istniejące (np. drewnianą zabudowę
wiejską) – wtedy śmiało będzie można mówić
o niej jako o czynniku zrównoważonego rozwoju.

O współpracy i wymianie doświadczeń

Druga część spotkania to autoprezentacje
uczestników oraz przedstawienie walorów turystycznych Łotwy i Białorusi. W przypadku
tego drugiego kraju pokazane zostały nie tylko
zapierające dech w piersiach krajobrazy rozlewisk
Prypeci czy jezior brasławskich, ale także prozaiczne uwarunkowania, z którymi musi liczyć się
turysta i organizator wycieczek, związane z wizami, obowiązkiem rejestracji, ograniczeniami
infrastruktury noclegowej oraz gastronomicznej.
Szczególnie ciekawe, z punktu widzenia organizatora, były obserwacje i wnioski ze strony
uczestników wizyt studyjnych (w seminarium
wzięło m.in. udział łącznie 10 uczestników
wrześniowego wyjazdu na Łotwę oraz wizyty
w tym kraju w roku 2009 a także łotewscy i białoruscy uczestnicy trwającego właśnie objazdu
po Lubelszczyźnie). Omówiono plusy i minusy
oferty turystycznej obydwu krajów z punktu wi-

nie różnią się aż tak bardzo. Polscy uczestnicy
dwóch wizyt na Łotwie wskazywali zwłaszcza na
duże powierzchnie bardzo cennych torfowisk,
na ciekawe i kompletnie odmienne od polskiego wybrzeże bałtyckie oraz duże przestrzenie
bez elementów antropogenicznych, wynikające
z niskiej gęstości zaludnienia, otwarte tereny
i piękne jeziora wschodniej części kraju. Walorem dla polskiego turysty jest także dostępność
językowa (powszechna wśród Łotyszy znajomość
rosyjskiego i angielskiego) i ciekawe rozwiązania w infrastrukturze, ułatwiające poznawanie
przyrody.
Łotewscy uczestnicy zwrócili uwagę, że dzięki
wizycie Polska przestała kojarzyć im się tylko
z tranzytem (taki jest powszechny odbiór naszego kraju). Z ich punktu widzenia szczególnie
interesujące okazało się odmienne od łotewskich
krajobrazów bukowo-jodłowe Roztocze oraz...
rozmaite okazje do kontaktu z końmi.
Z kolei dla Białorusinów, oprócz inspirujących przykładów niebanalnych usług noclegowo-gastronomicznych, ciekawa okazała się
– niedostępna od wschodniej strony – możliwość
zwiedzania doliny granicznego Bugu. Dla jednych
i drugich ekscytującą ciekawostką jest możliwość
„zrobienia czegoś własnymi rękoma” – to właśnie
rozwijanie oferty aktywnego wypoczynku poprzez „wykazanie się” rękodzielnicze czy kulinarne wydaje się być cenną wskazówką dla naszych
organizatorów i kwaterodawców. Z negatywów
łotewskie uczestniczki wymieniły dwie rzeczy
dotyczące terenowej infrastruktury informacyjnej
w obszarach cennych przyrodniczo. Po pierwsze,
kompletna niedostępność opisów w językach obcych. Druga obserwacja to komponowanie tablic
informacyjnych, ścieżek itp. wyłącznie pod kątem
dydaktyki szkolnej, a nie pod kątem turystów.
Nic dodać, nic ująć. Jeśli organizatorzy turystyki
będą planować infrastrukturę w taki sposób, to
diagnoza, że „tutaj przyjadą tylko klasy szkolne
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Lubelska ekoturystyka łotewskimi oczami

O

d 24 do 31 października kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli branży turystycznej z Łotwy i Białorusi odwiedzała najcenniejsze przyrodniczo tereny województwa:
dolinę Bugu na odcinku podlaskim, poleskim
i wołyńskim, Sosnowicę, Poleski Park Narodowy, torfowiska chełmskie, Roztoczański Park
Narodowy, zbiornik w Nieliszu oraz dolinę
Wisły w Kazimierzu, poznając możliwości
obserwacji dzikich zwierząt, infrastrukturę,
atrakcje turystyczne. Naocznie (i własnoręcznie) poznali także ofertę i doświadczenia takich inicjatyw jak Zagroda Guciów, stadnina
„Żurawiejka”, Kraina Rumianku w Podedwórzu czy ścieżka „Między Wieprzem a Bugiem”.
Celem obydwu wizyt było stworzenie okazji
do poznania oferty, nawiązania kontaktów

Fot. Anna Lipiec

na wycieczkę w ramach lekcji biologii” stanie
się samospełniającą się przepowiednią. Edukacja milusińskich jest ważna, ale czemu zamykać
się na turystów, również tych zagranicznych,
którzy może i są nieco bardziej skomplikowani
w obsłudze, ale i na nich można trochę zarobić.
Seminarium w Zwierzyńcu było okazją do
pierwszej prezentacji wystawy na temat przyrody
Łotwy i Białorusi przygotowanej we współpracy
z Latvias Dabas Fonds i stowarzyszeniem „Nerusz”. Ekspozycja o podwójnym tytule „Przyroda
Łotwy- smakuj powoli” oraz „Białoruś – kraj
lasów, bagien i rzek” prezentuje wybrane, cenne
przyrodniczo obszary Łotwy (torfowiska Cena
Mire, obszary zalewowe Dviete, przylądek Kolka) i obwodu brzeskiego (Puszcza Białowieska,
Polesie ze szczególnym uwzględnieniem doliny
Prypeci i Jasiołdy, lasy w okolicach Nowogródka
i Baranowicz). Przez pierwszą połowę listopada
mogli oglądać ją goście Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Kolejne prezentacje przewidziano w listopadzie
i w grudniu w Lublinie oraz Radomiu.

Obserwacja ptaków na zalewie w Nieliszu

oraz wymiany doświadczeń miedzy animatorami turystyki przyrodniczej z trzech krajów.

n K.G.
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Scena in crudo 2010

Dla uczestników seminarium przygotowany został pakiet materiałów informacyjnych,
w tym płyta CD, zawierająca pokaźną porcję
informacji przydatnych zarówno dla osób, które
planują przyrodnicze podróże po Lubelszczyźnie, Białorusi lub Łotwie, jak i dla tych, którzy
chcieliby tworzyć ofertę turystyczną obejmującą
te kraje. Znaleźć tam można opracowane po polsku i angielsku obszerne zestawy internetowych
źródeł informacji i przydatnych kontaktów do
firm turystycznych, usługodawców, baz danych
o kwaterach itp. A ponadto: seria prezentacji
o uwarunkowaniach prowadzenia turystyki przyrodniczej i najciekawszych miejscach Białorusi,
sporo fotografii, elektroniczne wersje wydawnictw
informacyjnych (foldery do wystawy, informatory
tematyczne). Oddzielny dział poświęcony jest
odpowiedzialności etycznej w turystyce przyrodniczej (m.in. szczegółowe kodeksy amerykańskich
birdwatcherów i polskich fotografów przyrody,
wskazówki dla indywidualnych turystów oraz
międzynarodowe dokumenty).
Zainteresowanych otrzymaniem tych materiałów zapraszamy do kontaktu z Towarzystwem
dla Natury i Człowieka 81/743-71-04 oikos@
ekolublin.pl 
n Krzysztof Gorczyca
Towarzystwo dla Natury i Człowieka serdecznie dziękuje dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego za udostępnienie sali konferencyjnej na
użytek seminarium.
PROGRAM PARTNERSTWA
TRANSGRANICZNEGO

Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie
Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
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Fot. archiwum TDNicz

Materiały seminaryjne

Moment obrotowy/Moment oberkowy. Druga odsłona imprezy pokazującej

na przykładzie tańca, na jakie manowce może
nas wyprowadzić współczesna fizyka. Gośćmi tej
odsłony oberkowego laboratorium była wielopokoleniowa orkiestra tworzona przez wybitnego
i utytułowanego skrzypka Tadeusza Jedynaka
z Przystałowic Małych (radomskie) wraz z bębnistą Władysławem Kowalskim, podwarszawski duet Kalepa (Daniel Delatour na harmonii,
Remigiusz Hanaj-Mazur na bębenku i nie tylko)
oraz lubelska Kapela Braci Dziobaków, wspierana przez uczestników warsztatów instrumentalnych. Wydarzenie miało miejsce w nocy z 19
na 20 czerwca w lubelskim klubie Tektura.

Gody. Dnia 14 sierpnia w trakcie Jarmarku
Jagiellońskiego na skwerze przy ul. Olejnej
na lubelskim Starym Mieście stanęła piękna
mongolska jurta. Była ona scenerią dla koncertu pod tytułem „Gody!”. Koncert odbywał
się pod hasłem „Co nam ukradł Biały miś?”
i poświęcony był muzycznym tradycjom związanym z momentem zaślubin i wesela z różnych zakątków Europy. Dawne pieśni weselne
z Lubelszczyzny to specjalnie na tę okazje
przygotowany program składający się ze sta-

rych pieśni obrzędowych z repertuaru pani
Zofii Sulikowskiej z Wojsławic. Wspólnie z nią
wykonały je Ewa Grochowska, Marta GrabanButryn, Agnieszka Szokaluk a na suce biłgorajskiej akompaniował Krzysztof Butryn.
Zespół śpiewaczy ze wsi Dziatłowicze
(Białoruś) zaprezentował tradycje weselne, w tym
ciekawą inscenizację obrzędu. Czy to archaiczne
wielogłosowe pieśni, czy to specyficzny poczęstunek sprawiły, że śpiewaczki z Polesia zostały
szczególnie ciepło przyjęte przez zgromadzoną
w jurcie publiczność.
Koncert grupy Karen Hakobyan Trio z Armenii był niezwykłym spotkaniem z bardzo starą
ormiańską kulturą muzyczną zaprezentowaną
przez mistrzowską grę na instrumentach takich
jak np. duduk, zurna, pakabzuk czy kemancha.
Koncert zakończyła kilkugodzinna zabawa taneczna „ogrywana” przez warszawską Kapelę
Mazowiecką oraz Kapelę Braci Dziobaków.

Pieśni Bagien. Szósta edycja cyklu prezentującego tradycje muzyczne ukraińskiego
i białoruskiego Polesia odbyła się 17 listopada
w Warsztatach Kultury. Podczas koncertu
wystąpiły śpiewaczki ze wsi Rog (obwód miński, Białoruś). Do tańca zagrali pochodzący
z tej samej wioski harmonista i bębnista oraz
niezawodna Kapela Braci Dziobaków. Koncert
poprzedziły trzydniowe warsztaty tradycyjnych
pieśni z białoruskiego Polesia prowadzone przez
Irinę Mazyuk z Mińska (pierwsza część warsztan K.G.
tów miała miejsce w sierpniu).
Seria koncertów zrealizowana dzięki dofinansowaniu
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin a także z wpływów z darowizn prywatnych, w tym
„1 procenta podatku”.
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Cmentarze
pogranicza 2010
Krzyż musi stać! Dębowe krzyże
w Lasach Włodawskich

Od wiosny do jesieni tego roku Towarzystwo dla Natury i Człowieka realizowało projekt
Mała architektura sepulkralna Polesia. Ochrona
wytworów ludowego kowalstwa i ciesielstwa,
którego celem było ratowanie monumentalnych
drewnianych krzyży, charakterystycznych dla
cmentarzy nadbużańskiego Polesia oraz małych,
kutych w metalu krzyżyków, stanowiących niegdyś zwieńczenia wysokich krzyży dębowych.
W ramach projektu odbyły się m.in. dwa obozy
wolontariackie (w miejscowościach Wyryki
i Suchawa w lipcu i Kołacze w październiku),
w których wzięło udział łącznie 20 uczestników.
Prace prowadzone były na cmentarzach prawosławnych w Wyrykach-Adampolu, Suchawie,
Lubieniu i Kaplonosach (wszystkie miejscowości położone są w gminie Wyryki).
Na tych czterech cmentarzach ponad 60
chylących się lub już przewróconych krzyży
zostało wzmocnionych w części przyziemnej
i ustawionych od nowa. Najstarszy z nich pochodził z końca XIX w., najmłodsze z lat wojennych.
Dla niektórych z nich zrekonstruowano elementy (belki poprzeczne, zdobienia). Dodatkowo
usunięto zakrzaczenia z części powierzchni 3
cmentarzy, a ok. 60 nagrobków żeliwnych, kamiennych i betonowych zostało wstępnie oczysz-

czone z porostów (mechanicznie i chemicznie).
Część z nich w całości została wykopana z ziemi.
W trakcie obozów oraz wcześniejszych wypraw
łącznie na 9 cmentarzach odnalezionych zostało
w gruncie (głównie z użyciem wykrywaczy metali) ok. 200 zalegających w ziemi krzyżyków,
które następnie wolontariusze oczyścili z rdzy
i zabezpieczyli antykorozyjnie. Część „odnowionych” krzyżyków trafiła potem na podnoszone
i wzmacniane krzyże.
Wydatną pomoc w tych pracach otrzymaliśmy od Urzędu Gminy Wyryki.
Część „odzyskanych” z ziemi kutych w metalu krzyżyków była eksponowana podczas
wrześniowego „Festiwalu Trzech Kultur” we
Włodawie na wystawie zatytułowanej „Z Ziemi
do Nieba, z Nieba do Ziemi”. Jednak założeniem
programu „Cmentarze pogranicza” jest, aby
wszystkie te przedmioty stopniowo wracały na
nekropolie. W tym celu rozpoczęliśmy tworzenie serii skromnych instalacji lapidaryjnych,
nawiązujących wizualnie do „lasu” drewnianych krzyży, który tworzył kilkadziesiąt lat
temu krajobraz większości wiejskich cmentarzy
tych okolic. Pierwsze dwie powstają właśnie
na nekropoliach prawosławnych w Kosyniu
i Zbereżu (gmina Wola Uhruska). Zostanie
tam wyeksponowanych ok. 80 pochodzących
z tych cmentarzy krzyżyków.

Tajkury

W dniu 15 lipca siedmioosobowa ekipa Towarzystwa dla Natury i Człowieka wyruszyła na
Ukrainę, gdzie we współpracy z polskimi harcerzami z Równego i miejscowymi wolontariuszami przeprowadzony został pierwszy etap prac
porządkowo-remontowych na jednej z najcenniejszych wiejskich nekropolii Wołynia. Jest ona
położona w dawnym miasteczku, obecnie osadzie
wiejskiej Tajkury. Wspólnie udało się odsłonić
z gęstwiny wieloletnich zarośli i zwałowisk gałęzi
ok. 1/3 powierzchni cmentarza i ruiny kaplicy.
Różnemu zakresowi prac poddane zostały 23
nagrobki (część z nich została tylko odkopana
i oczyszczona, część poddana wieloetapowemu
oczyszczeniu i zabezpieczeniu, kilka udało się
posklejać i ponownie zmontować). Znacznym
wsparciem była ekspercka pomoc doktora Janusza Smazy, konserwatora dzieł sztuki z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ogromny stopień
dewastacji cmentarza (elementy nagrobków połamane na wiele części, pomieszane, poprzemieszczane, porozbijane krypty) oraz wartość nagrobków (a także ich rozmiary) sprawiają, że wymaga
on jeszcze dużego nakładu prac i środków. Prace te zamierzamy kontynuować w roku 2011.
W trakcie obozu odbyło się również spotkanie
z udziałem mieszkańców Tajkur, przedstawicieli
miejscowych i rejonowych władz oraz konsula
generalnego RP w Łucku, podczas którego padło
wiele górnolotnych słów i deklaracji... Spotkanie
połączone było z prezentacją ukraińskojęzycznej
wystawy „Cmentarze pogranicza”, która odbyła
się przy miejscowej cerkwi. Obóz możliwy był
dzięki wydatnej pomocy tajkurskiej Sielskiej
Rady. 
n
Krzysztof Gorczyca
Obydwa projekty są realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz darowizn prywatnych,
w tym środków z „1 procenta podatku”.
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Ekoturystyka
bez granic
O
d maja 2009 r. do listopada 2010 r.
miasto Chełm (we współpracy z Kowlem) zrealizowało projekt ,,Ekoturystyka bez granic – turystyka ekologiczna w regionie
przygranicznym Chełm – Kowel”, współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Jego głównym celem jest poprawa komunikacji
społecznej i współpracy transgranicznej mieszkańców i władz w regionie przygranicznym
Chełm – Kowel poprzez rozwój i promocję
transgranicznej turystyki ekologicznej. Projekt został zrealizowany przez miasta: Chełm
(wnioskodawca) i Kowel. Przy tworzeniu projektu brali udział naukowcy, przyrodnicy i osoby
zaangażowane w promocję turystyki i ekologii
w Polsce i w Ukrainie.. Przez cały okres trwania
projektu prowadzona jest szeroka akcja promocyjno-informacyjna w prasie, radio i telewizji.
Opracowano liczne wydawnictwa promujące
turystykę ekologiczną, tj.: mapy atrakcji przyrodniczych i kulturowych Poleskiego i Szackiego
Parku Narodowego, foldery poświęcone przyrodzie Poleskiego i Szackiego Parku Narodowego,
albumy ,,Przyroda Polesia”, przewodniki atrakcji
przyrodniczo-krajobrazowych Chełma, Pole-
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skiego i Szackiego Parku Narodowego, Chełmskich Parków Krajobrazowych, opracowania
poseminaryjne i pokonferencyjne.
Realizację projektu otworzyła konferencja
poświęcona ,,Turystyce ekologicznej w regionie przygranicznym Chełm – Kowel”, w której
uczestniczyło ponad 100 osób. Po konferencji
odbył się festyn „Kresowe jadło”, podczas którego

można było degustować regionalne przysmaki. W festynie wzięło udział około 1000 osób.
W sierpniu ubiegłego roku w Poleskim Parku
Narodowym zorganizowany został otwarty rajd
rowerowy ,,Rowerem przez bagna Polesia”. W rajdzie uczestniczyło 100 osób, w tym 30 z partnerskiego miasta Kowel. W marcu br. w Muzeum
Ziemi Chełmskiej otwarto stałą wystawę ,,Skarby
przyrody” połączoną z plenerową ekspozycją
fotograficzną. Natomiast w kwietniu br. 67 osób
– w tym pracowników parków narodowych i krajobrazowych, Lasów Państwowych, nauczycieli,
przewodników, animatorów turystyki ekologicznej wraz z dziennikarzami prasy turystycznej
i ekologicznej – uczestniczyło w seminarium
ornitologicznym ,,Ptaki wokół nas – unikalny
świat ptaków Polesia”. Seminarium połączone było
z zajęciami warsztatowymi na terenie Poleskiego
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Parku Narodowego oraz wyjazdem studyjnym
do Szackiego Parku Narodowego w Ukrainie.
Spotkanie było wspaniałą okazją do wymiany
doświadczeń i informacji oraz promocji regionu
poprzez prezentację unikalnego świata ptaków
Polesia. Dwa miesiące później, w czerwcu br.
zorganizowane zostały warsztaty ,,Ekologia dla
każdego” adresowane do młodzieży szkolnej.

Warsztatom towarzyszyły liczne konkursy oraz
spływ kajakowy ,,Uherką do Bugu”. W warsztatach i spływie uczestniczyło 15 uczniów z Chełma
i 15 z Kowla. W sierpniu odbyło się spotkanie
pn. ,,Eko-agroturystyka w Euroregionie Bug”
połączone z wystawą zdrowej żywności ,,Kresowe
Smaki”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Chełma i regionu. Uczest-

nikom czas umiliły występy kapel i zespołów
ludowych oraz możliwość degustacji produktów
na 51 stoiskach ze zdrową żywnością. W imprezie
udział wzięło około 1000 osób. W październiku
tego roku odbyła się ostatnia z imprez zaplanowanych w projekcie, a mianowicie festyn ekologiczny ,,Magia Żywiołów”. W trakcie dwudniowej
imprezy mieszkańcy uczestniczyli we wspólnym
sadzeniu drzewek w jednym z parków, wymienili
odpady podlegające specjalistycznej utylizacji na
grillowanie kiełbaski czy też odwiedzili ,,Kącik
sztabu kryzysowego” prowadzący akcję informacyjną pod tytułem ,,Jak zachować się podczas
klęsk żywiołowych”. Ponadto, uczestnicy mieli
okazję zobaczyć wyścig miniaturowych łódek
na rzece Uherce oraz wziąć udział w licznych
konkursach o tematyce ekologicznej. Został wykonany i zaprezentowany model turbiny wodnej
i wiatrowej celem pokazania mieszkańcom możliwości pozyskiwania energii z wody i powietrza.
Wykonany projekt przyczynił się do wzmocnienia współpracy transgranicznej regionów:
chełmskiego i kowelskiego oraz promocji walorów turystycznych, opartych na wartościach
przyrodniczych omawianego obszaru.
n

Tekst i zdjęcia Urząd Miasta Chełm

Szansa na kolejowe przejście graniczne?
Wiosną tego roku pojawiły się doniesienia, że w najbliższym czasie raczej nie powstanie drogowe przejście graniczne we Włodawie. W tym samym czasie lubelscy kolejarze i włodawscy samorządowcy zabiegają o utworzenie kolejowej przeprawy przez Bug w Orchówku.
Kolejowe połączenie Chełma z Brześciem

Do uruchomienia kolejowego przejścia granicznego we Włodawie według forsowanego
projektu niezbędne są jednak duże inwestycje.
Przedsięwzięcie ma polegać na odbudowie mostu na Bugu i remoncie linii Chełm – Włodawa wraz z dostosowaniem jej do wschodniego
standardu szerokości torów. Szacunkowy koszt
wykonania inwestycji waha się (w zależności
od zakresu planowanych robót) od 60 do 100
mln euro. Inwestycję ułatwia gotowy most oraz
zachowany nasyp i przyczółki mostowe.

Rozwój Lubelszczyzny

Pod koniec ubiegłego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zaprezentowane zostały (nomen omen) „lokomotywy
rozwoju Lubelszczyzny”, na które władze regionu
planują największe wsparcie ze środków unijnych
w latach 2014-2020. Wśród priorytetów znalazły
się obszary nadbużańskie (inwestycje głównie
w turystykę i ochronę środowiska) i podwojenie
liczby przejść granicznych. Z uwagi na położenie
6

Zachowany przyczółek mostu kolejowego na Bugu w Orchówku
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wzdłuż doliny Bugu w te priorytety wręcz idealnie
wpisuje się przedsięwzięcie, polegające na rewitalizacji linii Chełm – Włodawa wraz z budową
kolejowego przejścia granicznego. Zwłaszcza że
na Lubelszczyźnie między Dorohuskiem i Sławatyczami znajduje się długi odcinek granicy bez
możliwości jej legalnego przekroczenia. Szansy
na rewitalizację linii można także upatrywać
w wypowiedzi wicemarszałka „od kolei”. W wywiadzie prasowym Jacek Sobczak zapowiedział
zwiększanie zaangażowania finansowego samorządu wojewódzkiego w remonty infrastruktury
kolejowej. A bez pomocy z tej strony raczej nie
jest możliwe wykonanie tak śmiałego zamierzenia
jak planowana inwestycja.

Kolej dla regionu

Uruchomienie międzypaństwowej wymiany
handlowej zapewne przyczyniłoby się do ożywienia gospodarczego terenów położonych wzdłuż
omawianej linii kolejowej. Wprawdzie po latach
głębokiej zapaści w zlikwidowanych zakładach
znów prowadzona jest działalność, to jednak
każdy dodatkowy impuls mógłby przyczynić się
do poprawy trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej części powiatu chełmskiego i włodawskiego.
Utworzenie osobowego przejścia granicznego

i przywrócenie pociągów pasażerskich zapewne pozytywnie wpłynęłoby na rozwój turystyki,
zwłaszcza że mimo likwidacji przed 8 laty pociągów osobowych do dziś stacje kolejowe są ważnymi punktami na trasach i szlakach turystycznych.
A w rejonie „kolei nadbużańskiej” stale pojawiają
się nowe przedsięwzięcia w tej dziedzinie.
Połączenie z Białorusią zapewne doprowadziłaby do podniesienia znaczenia podupadłego
chełmskiego węzła kolejowego. Większy ruch
towarowy doprowadziłby do większych przeładunków, a tym samym większego wykorzystania
infrastruktury stacji Chełm. Być może wtedy
miałby szanse powstać „suchy port” przeładunkowy na terenie dawnej parowozowni.

Przeciwności

Zwykle, gdy chodzi o inwestycje infrastrukturalne największym problemem jest zgromadzenie
niezbędnych środków finansowych. Przeznaczenie 60-100 mln euro na linię o znaczeniu lokalnym, w dodatku położoną na rubieży województwa, na pewno wymaga dużej odwagi donatorów.
Jednak większą barierą może być sytuacja polityczna. Jednak i w tym przypadku daje się obserwować poprawę stosunków dyplomatycznych
między krajami Unii Europejskiej a Białorusią.

Być może poprawiający się klimat pozwoli na
realizację wspólnych przedsięwzięć, takich jak
np. budowa nowych przejść granicznych.
Konieczne będzie dobre przygotowanie
dokumentacji w zakresie ochrony środowiska. Tereny nadbużańskie, które przecina linia
Chełm – Włodawa, odznaczają się wysokimi
walorami przyrodniczymi. Liczący ok. 45 km
szlak żelazny przebiega przez rezerwat biosfery,
rezerwat przyrody, dwa parki krajobrazowe, dwa
obszary chronionego krajobrazu oraz aż cztery
ostoje sieci Natura 2000. Nawet tak proekologiczna inwestycja jak remont linii kolejowej
połączony z odtworzeniem połączenia Chełma
z Brześciem musi być przygotowana, aby nie
wpływała negatywnie na środowisko zarówno
na etapie modernizacji, jak i eksploatacji.

Czas pokaże...

czy planowana inwestycja zostanie zrealizowana, czy – jak wiele innych przedsięwzięć
infrastrukturalnych – pozostanie w sferze planów bądź pomysłów. Zasadniczą sprawą jest
„nie odpuszczanie” tematu przez samorządy
i kolejarzy. Tylko wtedy jest jakaś szansa na
powodzenie tego zamierzenia. 
n
Tekst i zdjęcia Rafał Jasiński

Wzdłuż trasy kolejowej Brześć – Chełm

W

odcinek Chełm – Włodawa

schodnie krańce powiatu chełmskiego i włodawskiego urzekają
turystów swoim krajobrazem.
Zwłaszcza bogactwo przyrodnicze przedbużańskiego Polesia zachęca do wędrówki pieszej,
konnej bądź rowerowej jazdy. Poznawanie walorów tego terenu z wysokości siodełka może
ułatwić trasa rowerowa wytyczona w rejonie
linii kolejowej Chełm – Włodawa. Poprowadzono ją w pobliżu wielu miejsc atrakcyjnych
pod względem przyrodniczym i kulturowym,
także same obiekty związane z szlakiem żelaznym są przykładem historycznej, oryginalnej
zabudowy.
Proponowana trasa rowerowa ma na celu
połączenie Chełma z Włodawą. Oba położone
po sąsiedzku miasta szczycą się bogatą historią,
atrakcyjnym położeniem i ciekawymi zabytkami.
Nie zostały one dotychczas połączone szlakiem
rowerowym. Przejazd jednośladem po szosie
łączącej obie miejscowości z uwagi na duży ruch
samochodów (w tym ciężarowych) jest bardzo
uciążliwy. Dlatego uzasadnione wydaje się wytyczenie trasy typowo turystycznej, która może
nie będzie najkrótsza, ale przeprowadzona przez
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Po nasypie kolejowym poprowadzono fragment
ścieżki przyrodniczej „Bagno Serebryskie”

tereny o urozmaiconym krajobrazie oraz bogate
przyrodniczo i kulturowo. Dodatkową zaletą jest
jej przebieg po mało ruchliwych traktach o różnej nawierzchni. Poszukiwania optymalnego
przebiegu trasy rowerowej Chełm – Włodawa
wykazały, że będzie się ona wiła wokół wspomnianej linii kolejowej.
Omawiany szlak żelazny może zainteresować turystę ze względu na swoją historię oraz
zachowane oryginalne (w skali regionu i kraju)
budownictwo. Linię Chełm – Brześć uruchomiono przed 133 laty. Po II wojnie światowej
została skrócona do Włodawy, w wyniku zmiany granic. Ma ona długość 46 km i przebiega
przez Chełmskie Torfowiska Węglanowe, rejon
Łuku Uhruskiego i Lasy Sobiborskie. Kończy się
w miejscowości Orchówek pod Włodawą, gdzie
„wkracza” w dolinę Bugu. Linia budowana była
na potrzeby wojska – z tego powodu (oraz ze
względów oszczędnościowych) omijała większe
miejscowości, a jej przebieg wytyczono tak, aby
roboty ziemne ograniczyć do minimum. Stąd
wokół stacji powstały miejscowości, w których
do dziś można oglądać zabudowania wzniesione
na przełomie XIX i XX w. Jednak najciekawsze są
7
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same obiekty kolejowe, w tym drewniane dworce
w Rudzie Opalin, Sobiborze i Woli Uhruskiej.
Pierwszy z nich to jedyny w swoim rodzaju
budynek w kraju. Bliźniacze obiekty zachowały
się na odległej Syberii. Carskie czasy pamięta
jedyna wieża wodna w Woli Uhurskiej oraz
domy pracownicze na stacjach i budki dróżnicze
„porozrzucane” na całej trasie.
Linia kolejowa to ważny punkt na mapie
turystycznej regionu. Po nasypie drogi żelaznej
wytyczono fragment ścieżki dydaktycznej „Bagno Serebryskie”. Inna trasa poznawcza bierze
swój początek na placu kolejowym w Woli Uhruskiej. Stacje Włodawa i Sobibór to lokalne węzły
szlaków PTTK. Niestety, od listopada 2002 roku
nie można już do nich dojechać pociągiem osobowym. Jedynie raz na kilka dni można zobaczyć
sunący skład towarowy z drewnem.
Proponowana trasa rowerowa rozpoczyna
się na stacji Chełm. Jest to ułatwienie dla turystów, którym umożliwia się dojazd pociągiem
(wolno przewozić rowery) do początku trasy. Wyprowadza ona rowerzystów bocznymi
drogami poza miasto do miejscowości Koza
Gotówka, gdzie zachowała się dróżnicówka,
najprawdopodobniej z XIX w. Dalej prowadzi
do Srebrzyszcza, gdzie warto zobaczyć zespół
pałacowo-parkowy z XVIII w. Następnie trasa
wprowadza rowerzystów w granice Chełmskiego
Parku Krajobrazowego. W Gotówce warto zboczyć z głównego szlaku do torfowiska węglanowego, będącego niezwykle bogatym siedliskiem
roślin i zwierząt. Całymi łanami rośnie tam kłoć
wiechowata. Mokradło stanowi także siedlisko
wodniczki – niepozornego ptaka zagrożonego
wyginięciem w skali świata. Z północnego skraju
torfowiska można także oglądać panoramę Chełma z górującą w krajobrazie bazyliką „na górce”.
Po dojeździe do toru trasa biegnie po nasypie
do przystanku Karolinówka. Tutaj oddala się
od toru kolejowego w kierunku wschodnim.
W Gdoli następuję zjazd z szosy. Niezwykle
urokliwe krajobrazy ze szpalerami wierzb, rozległymi łąkami i mokradłami to otoczenie drogi
gruntowej do Jazikowa. Stamtąd trasa ponownie
prowadzi po nasypie. W Rudzie Hucie następuje
zamiana szutrowej ścieżki na szosę do Sawina.
Ona doprowadza do stacji Ruda Opalin i rzeki
Uherki, gdzie po przejechaniu mostu należy
skręcić na wschód. Po rzadko uczęszczanej asfaltówce trasa prowadzi do Przymiarek, skąd
piaszczystym traktem doprowadza do Uhruska.
Tutaj godne uwagi są zabytkowe świątynie – cerkiew prawosławna i kościół rzymskokatolicki,
a także cmentarze obydwu wyznań. Z Uhruska
trasa prowadzi na północ do Woli Uhruskiej. Tu
warto zejść z roweru i udać się na spacer ścieżką
przyrodniczo-historyczną po osadzie i dolinie
Bugu. Znakowany szlak prowadzi pomiędzy urokliwymi zabudowaniami miejscowości, a także
8

Oryginalne tablice przystankowe

przez nadbużańskie łąki, gęsto „pocięte” starorzeczami aż do meandrującego koryta Bugu,
będącego przykładem naturalnej dużej rzeki nie
przekształconej przez człowieka. Stanowi ona
niezwykle ważną ostoję przyrodniczą i korytarz
ekologiczny o randze europejskiej.
Od Woli Uhruskiej do Stacji Sobibór trasa
pokrywa się z oznakowaną w terenie ścieżką
rowerową do Okuninki. Na trasie jest punkt
widokowy na dolinę Bugu koło Woli Uhruskiej,
pozostałość po zespole dworskim w Majdanie
Stulenskim oraz lasy Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Ten duży kompleks charakteryzuje
się wysokim zróżnicowaniem ekosystemów leśnych – od suchych po bardzo wilgotne. Znaczny
udział mają tu „zagubione” wśród lasów jeziora
i bagienka. Z uwagi na sąsiedztwo mokradeł
i piaszczysk w Lasach Sobiborskich żyje duża populacja żółwia błotnego – gatunku, który w wielu
miejscach zanikł. Poza herbowym mieszkańcem
występują tutaj także setki gatunków roślin,

w tym typowe dla tajgi czy tundry, oraz zwierząt
– od niepozornej strzebli błotnej po drapieżniki,
takie jak bielik, puchacz i wilk. Ze Stacji Sobibór,
gdzie podczas II wojny światowej w niemieckim
obozie zagłady straciło życie ok. 250 tys. osób,
trasa prowadzi do miejscowości Sobibór. Tam
zachowało się wiele kolorowych, typowych dla
Polesia drewnianych domów z początku XX
w. Budynki z oryginalnymi zdobieniami okien
czy dachów „toną” w kwiatach przydomowych
ogródków. Z Sobiboru rowerzyści pojadą drogą
wojewódzką w kierunku Włodawy do miejsca,
w którym rozpoczyna się kolejny szlak rowerowy
„Stykiem trzech granic”. Zgodnie z jego oznakowaniami turysta przez dolinę Bugu dojedzie
do nasypu linii kolejowej w Orchówku. Stąd
gruntowa droga doprowadzi go do Włodawy.
Przez most na rzece Włodawce i staromiejskie
uliczki trasa doprowadzi do rynku, który będzie
jej końcowym punktem.
Zaakcentować należy, że opisana trasa należy
do łatwych – jedynym większym utrudnieniem
są piaszczyste drogi. Będzie stanowić ważne
uzupełnienie istniejących szlaków rowerowych
na wschodniej części polskiego Polesia. Docelowo proponowaną trasę należałoby oznakować
w terenie zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych”, opracowaną przez PTTK.
Dodatkowo należałoby rozważyć ustawienie
tablic, chociażby w miejscach atrakcyjnych
pod względem turystycznym, gdzie dotychczas ich wartość nie jest wystarczająco znana
(np. obiekty kolejowe). Wskazane byłoby także
zadbać o promocję trasy, np. poprzez wydanie
materiałów drukowanych (broszura, folder) oraz
zamieszczenie materiałów w wersji elektronicznej w Internecie. 
n
Tekst i zdjęcia Rafał Jasiński

Zabytkowy dworzec
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Odcinek Brześć
– stacja Włodawa (Białoruska)
Kolej ta została wybudowana pod koniec XIX wieku na koszt
skarbu carskiego. Inicjatorem był wojskowy minister Piotr
Siemionowicz Wannowskij. Budowa zaczęła się w grudniu 1886
roku i trwała niecały rok. Oficjalne otwarcie odbyło się 9 lipca
1887 roku. Koszty budowy 1 wiorsty wyniósł 41 710 rubli.

D

zisiaj białoruska część tej drogi kolejowej kończy się na stacji Włodawa niedaleko wsi Orchowo, chociaż
nasyp kolejowy ciągnie się do samego brzegu
Bugu. Po drugiej wojnie światowej most, który
łączył obydwa brzegi został rozebrany. W ten
sposób niegdyś jedna linia Brześć – Chełm
została rozdzielona na dwie części: białoruską
Brześć – stacja Włodawa oraz polską stacja
Włodawa (położona w Orchówku) – Chełm.
Białoruski odcinek jest czynny dla ruchu
pasażerskiego do dziś. Codziennie cztery razy
na dobę z Brześcia odjeżdża w kierunku Włodawy pociąg. Cena biletu do stacji końcowej
to w przeliczeniu na złotówki około 5 złotych,
mniej więcej tyle samo będzie kosztował przewóz roweru. Chociaż specjalnych miejsc dla
rowerów w wagonach nie ma, ich przewóz jest
jednak dozwolony. Podróż do stacji końcowej
trwa około 2 godzin. Niewątpliwie coś ciekawego
można zobaczyć i przez okno pociągu, nie należy
jednak tylko tym się ograniczać. Zaopatrzywszy
się w dobrą mapę warto poświęcić zwiedzaniu
tych okolic cały weekend.
Podróż można zacząć albo na Dworcu
Centralnym w Brześciu, albo na innej stacji
w mieście (Brześć Poleski, Brześć PołudniowoZachodni, Brześć Południowy).
Początkowo, kierując się na południowy
wschód, pociąg przejeżdża przez prawie całe
miasto, również rzekę Muchawiec, która dzieli
miasto na dwie części. Prosto z okna pociągu rozciąga się piękny widok na rzekę wraz z licznymi
zatokami, rękawami. Mijając stację Brześć Południowy kolej skręca na zachód, wkrótce jednak
pozostawiając z tyłu niegdysiejszą wieś Gerszony
(obecnie jest to jedna z dzielnic Brześcia) pociąg
skręca na południe. Tego kierunku będzie się
trzymać aż do końcowej stacji Włodawa.
W okolicach wsi Gerszony – Kotelnia Bojarska – Bernady, prosto z okien pociągu można zobaczyć umocnienia obronne Brzeskiego
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budowę 10 węzłów obronnych z 380 tzw. DOTów (z ros. Dołgowriemiennaja ogniewaja toćka),
czyli punktów przeznaczonych do długotrwałej
obrony (zwykle były to żelbetonowe bunkry).
Według różnych danych do 22 czerwca 1941
r. wybudowano od 128 do 168 DOT-ów. Na
początku drugiej wojny światowej zaopatrzono
i przygotowano 23 DOTy, w tym 3 na południe
od Brześcia. Dzisiaj prosto z okna pociąga mоżna
zobaczyć koszary obronne Fortu Z-З, oraz kilka
DOT-ów, a niedaleko od stacji Bernady jeszcze
Fort Z z kilkoma DOT-ami.
Dalej linia kolejowa biegnie cały czas wzdłuż
Bugu, ale (niestety) w znacznej odległości od
rzeki. Mijając przystanki: Wierasy, Przyłuki,
Zakazanka, Stradecz i Kodeń docieramy do
stacji Znamienka. Z tego punktu zaczyna się
nasza rowerowa podróż. Wysiadamy z pociągu
i kierujemy się drogą polną na wschód. Po 500
m przy szosie Brześć – Tomaszówka zobaczymy
tablicę z mapą Rezerwatu Biosfery „Polesie

Nadbużańskie”. Dalej będziemy podróżować terenami włączonymi do niego. Rezerwat wyróżnia się dużą różnorodnością
krajobrazów oraz bogactwem gatunkowym
świata roślin i zwierząt. Większość terenu
pokrywa las. Ale … po (nomen omen) kolei.
Ze wsi Znamienka (dawna nazwa Durycze) kierujemy się drogą asfaltową na
wschód do położonej w odległości około
8 km wsi Miedna. Warto ją zwiedzić, aby zapoznać się z tradycyjną drewnianą zabudową
poleską.

Muzeum etnograficzny w Miedno „opowiada”
o dziejach historycznych miejscowości
Rejonu Umocnionego będącego częścią tzw.
Linii Mołotowa.
Linia Mołotowa – nieoficjalna nazwa umocnień obronnych w Związku Radzieckim wybudowanych w latach 1940-1941, wzdłuż zachodniej
granicy ZSRR. Linia umocnień rozciągała się
od Morza Bałtyckiego do Karpat i była podzielona na 13 Rejonów Umocnionych. Większość
z nich broniła około 100 kilometrowe odcinki
granicy zachodniej ZSRR. Linia Mołotowa była
częścią większego systemu obronnego, który
obejmował tereny od Oceanu Lodowatego do
Morza Czarnego.
Brzeski Rejon Umocniony (BRU) był jednym
z najdłuższych na nowej zachodniej granicy. Po
tym jak włączono do niego odcinek siemiatycki Zambrowskiego RU, długość BRU według
linii frontu wynosiła około 120 km – od stacji
Bernady na południe od Brześcia (następna
stacja na szlaku za Brześciem Południowym)
do miasta Siemiatycze (Polska). Zaplanowano

Miłośnicy ptaków powinni poświęcić
trochę czasu na zwiedzanie położonych
w odległości około 3 km stawów rybnych
„Stradecz”. Tu gnieżdżą się m.in.: bielik, podgorzałka, perkoz rdzawoszyi, krakwa, kropiatka
bąk, bączek i inne gatunki. Ponadto stałym bywalcem zbiorników jest żółw błotny. Podczas
migracji ptaków na stawach gromadzi się dużo
ptaków drapieżnych: rybołów, orzeł przedni
i kobuz. Można spotkać również rzadkie siewkowce, jak biegus krzywodzioby, zmienny i mały
czy sieweczka obrożna.
We wsi Miedna warto odwiedzić muzeum
twórczości ludowej. Utworzono je dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi, pod kierunkiem
nauczyciela miejscowej szkoły. Chociaż muzeum
zajmuje niewielki budynek, ekspozycja jest bardzo bogata i pokazuje życie miejscowej ludności
w ciągu ostatnich 200 lat. W południowej części
wioski, znajduje się drewniana cerkiew z końca
XVIII wieku.
Dalej szlak biegnie po starej drodze, fragmencie tzw. Szlaku Witolda, który prowadził
między innym z południa (Wołyń, Lublin) do
Brześcia i dalej. My jednak pojedziemy w kierunku wsi Rogoźno. Wkrótce trafiamy pod cień
olbrzymich starych sosen i świerków. Jest to je9
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Lasy pierwotne w rezerwacie biosfery „Polesie Nadbużańskie”
den z najlepiej zachowanych i cennych obszarów
rezerwatu – pomnik przyrody „Miedniańskie
Świerki”. Przemieszczanie się tutaj jest dozwolone jedynie drogą, i nie wolno wkraczać do lasu.
Po wyjeździe z lasu przekraczamy Szpanówkę i kierujemy się zielonym szlakiem do
bazy wypoczynkowej „Berestie”. Niedaleko stąd
zaczyna się ścieżka dydaktyczna „Między jeziorami”. Mijając bazę turystyczną „Jezioro Białe”
kierujemy się dookoła jeziora Czarnego. Na
skrzyżowaniu wkraczamy na czerwony szlak turystyczny. Tablice z mapami na szlakach pomogą
nam lepiej zorientować się w terenie.
Podczas II wojny światowej na terenach rezerwatu działało jednocześnie kilka oddziałów
partyzantki różnej orientacji politycznej. Przede
wszystkim była to partyzantka radziecka. Oprócz
tego, przez jakiś czas pod koniec wojny w lasach
pomiędzy wsiami: Miedna – Rogoźno - Dubica – Czersk działały ugrupowania 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK, które w tych okolicach
przekraczały Bug, a na południu oddziały UPA.
We wsi Leplówka możemy znów wsiąść do
pociągu i wrócić do Brześcia albo dojechać do
stacji końcowej. Warto jednak przedłużyć podróż. A więc ruszamy dalej!
Kierujemy się wzdłuż zielonego szlaku do
miasteczka Domaczewo. Po prawej stronie drogi
warto zwrócić uwagę na stawy rybne. Przy odrobinie szczęścia i w odpowiednim sezonie można
tu prosto z drogi zapoznać się z życiem kolonii
rybitw – białowąsej, czarnej i białoskrzydłej,
usłyszeć bąka i nura rdzawoszyjego.
Dokładnie nie wiadomo, kiedy powstało
miasteczko Domaczewo, natomiast na mapach
pojawia się w XVIII stuleciu. Rozwój miasteczka zawsze był powiązany ze specyficznym pogranicznym położeniem, teraz również jest to
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widoczne. Przed drugą wojną światową Domaczewo było dość dużym wielokulturowym i wieloreligijnym miasteczkiem. Wspólnie mieszkali
i pracowali tutaj razem: Niemcy – luteranie,
mający swoją kirchę w kolonii Nejdorf, Żydzi,
posiadający synagogę wybudowaną w samym
centrum miasteczka, katolicy ze swoim kościołem, ludność prawosławna miała własną cerkiew,
a poza tym istniała wspólnota baptystów z własnym domem modlitw. Różnice narodowościowe czy wyznaniowe nie przeszkadzały ludziom
mieszkać i pracować obok siebie. Niestety, zmieniło się to po drugiej wojnie światowej...
Dzisiaj w Domaczewie i jego okolicach warto obejrzeć: cerkiew Świętego Łukasza, która
została wybudowana w 1905 r. w stylu neoro-

syjskim i jest pomnikiem architektury, kościół
Najświętszej Marii Panny (1854 r.), wybudowany w stylu późnego klasycyzmu, cmentarz
katolicki i protestancki, pozostałości kolonii
Nejdorf i Nejbrow.
W połowie XVI w. na Litwie pod opieką
Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” pojawiają się
wspólnoty protestanckie w Wilnie, Nieświeżu,
Brześciu i innych miejscach. Po jakimś czasie
niektóre z nich powiększają się do dużych protestanckich kolonii i stają się ośrodkami reformacji.
Na pewno w tym właśnie okresie (1564 r.) powstały także holenderskie osiedla protestanckich
Nejdorf i Nejbrow. Osiedla położone były na
prawym brzegu Bugu, w okolicach dzisiejszego
Domaczewa. Pierwsze w odległości 1-2 km na
północ, a drugie 2-3 km na zachód. W 1930
r. (albo w 1928 r.) nazwy tych kolonii zostały
zmienione przez rząd polski na odpowiednio:
Mościce-Górne i Mościce-Dolne. Osiedla istniały
do drugiej wojny światowej, kiedy większość ich
mieszkańców została przesiedlona przez Niemców jako „folksdojcze” do Białegostoku. Dzisiaj
o istnieniu osiedli, w których mieszkało około
2500 osób i stało około 500 domów, przypominają
ogromne stare dęby i drzewa owocowe, porozrzucane wśród okolicznych pól. Jak wspomniano
wcześniej, koloniści mieli własną kirchę nad
starorzeczem Bugu i własną parafię, która została
stworzona w 1617 r. W XVIII w. wspólnoty luterańskie Lublina, Piask, Zamościa i Kamieńca
Podolskiego podlegały opiece duchowej pasterzy
Nejdorfa (nosili oni tytuły „pasterzów lubelskich»
i „plebanów nejdorfskich”). Łączność pastorów
z Lublinem trwała do 1791 r. Dzisiaj wspominem
o parafii jest cmentarz protestancki.
Z Domaczewa przez wieś Kobełka kierujemy się do wsi Rudnia. Jest to jedna z najstarszych

Kościół Najświętszej Marii Panny (1854 r.)
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Cerkiew w Czersku (1701) – najstarszy drewniany prawosławny chram w rezerwacie
wsi regionu. W źródłach pisemnych wspomina
się ją już w XVI wieku. Do XIX stulecia przez
wieś przechodziła jedna z odnóg wspominanego
już Szlaku Witolda. Pomiędzy wsiami Rudnia
i Leplówka znajduje się ścieżka dydaktyczna
„Leśna Rzeczka”, którą koniecznie trzeba pokonać. Po jej zwiedzaniu cały czas trzymając się
zielonego szlaku kierujemy się na południe do
wsi Czersk. Wzmiankowano ją już w XV wieku,
w jej centrum stoi wybudowana na przełomie
XVII-XVIII w. drewniana cerkiew Świętego
Mikołaja – najstarsza prawosławna świątynia
w regionie.
Następna wieś na szlaku naszej podróży to
Dąbek. Tu warto obejrzeć bardzo ładną drewnianą
cerkiew Świętego Eliasza. Świątynia wybudowana
została na przełomie ХVIII/ХIX w. Dalej kierujemy się do wsi Przyborowo. Wieś położona na
terasie nadzalewowej Bugu istniała już w XVI
stuleciu. W XIX wieku należała do Czartoryskich,
później do Zamojskich. Interesująca jest charakterystyczna dla Polesia drewniana zabudowa.
Kierując się dalej na południe trafiamy do
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wsi Sielachy, położonej na południowych zboczach ogromnej piaszczystej wydmy porośniętej
sosnowym lasem. Wydma ta wznosi się nad
doliną Bugu na około 30 metrów. Znajduje się
tu najwyższy punkt rezerwatu o wysokości 182,0
m n.p.m.
Kilometr na wschód od tej wsi, za torem
i szosą znajduje się bardzo malownicze jezioro
Sielachy. Obok niego nad północnym i południowym brzegiem jest kilka punktów turystycznych i baz. Chętni mogą rozłożyć tutaj namiot
lub wynająć domek. Są również plaże.
Następna miejscowość na naszym szlaku to
Komarówka – wieś rodzinna pierwszego białoruskiego kosmonauty Piotra Klimuka. W 1978
roku przebywał w przestrzeni kosmicznej razem
z Polakiem Mirosławem Hermaszewskim na
statku kosmicznym Sojusz 30. Kilka kilometrów
dalej znajduje się miejscowość Tomaszówka.
W tej miejscowości jest dobrze rozwinięta infrastruktura: kilka sklepów, restauracja, hotel,
kompleks sportowy, bank. W miejscowej szkole
funkcjonuje bardzo ciekawe Muzeum Kosmonautyki. Interesujący jest również cmentarz
z czasów pierwszej wojny światowej. Znajdują
się tam 1262 groby, w których spoczęły doczesne
szczątki 1346 żołnierzy z Rosji, Niemiec, AustroWęgier i Polski. Zginęli oni podczas pierwszej
wojny światowej i wojny 1920 roku.
Obok Tomaszówki znajduje się końcowy
punkt naszej podróży – stacja kolejowa Włodawa. Zachowało się tu kilka murowanych bun
dynków z początku ubiegłego stulecia. 
Andrej Abramczuk
Brzeski Obwodowy Oddział APB
fot. Marina Demeszko, Siergiej Sidoruk,
Andrej Abramczuk, Siergiej Abramczuk

Muzeum kosmonautyki – jedyne tego rodzaju muzeum na Białorusi
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Ekoturystyka
w obwodzie brzeskim

W niniejszym artykule spróbuję przedstawić obwód brzeski jako teren
predestynowany dla podróży ekoturystycznych. Zobaczymy, że jest to
teren unikalny ze względu na bardzo bogate tradycje wielokulturowe,
kształtowane przez tysiące lat w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
Pozostały tu jeszcze tereny, gdzie podróżując na piechotę przez kilka
dni można nie spotkać nawet śladu człowieka, natomiast świat zwierzęcy zachował się w najpierwotniejszym dzikim kształcie. Znajdują się
tutaj wioski, gdzie tradycyjne zajęcia, takie jak rybołówstwo, pszczelarstwo i zbieractwo nie zniknęły z pojawieniem się uprawy roli i hodowli.
Musisz być jednak przygotowany na to, że nie uda Ci się tego zaobserwować z boku – zostaniesz wciągnięty!

Las pierwotny w Puszczy Białowieskiej (Białoruś)

Walory przyrodnicze obwodu brzeskiego

Obwód brzeski to jeden z sześciu obwodów
Białorusi, położony w południowo-zachodniej
części kraju, przy granicy z Polską i Ukrainą.
Większa część obwodu leży na Niżu Poleskim,
przede wszystkim na Polesiu Zachodnim (albo
Brzeskim) oraz Centralnym (inaczej Pińskim).
Północna część obwodu znajduje się na terenie
Równiny Nadbużańskiej oraz na południowych
zboczach Wysoczyzny Nowogródzkiej, nato12

miast południowa na terenie Polesia Wołyńskiego. Wśród głównych osobliwości przyrodniczych
terenu, określających unikatowość i swoistość
regionu, jest nizinna rzeźba z licznymi rzekami
i bagiennymi terenami wraz z kompleksami
wydm, jak również znaczna lesistość terenu.
Około 70% obwodu pokrywa roślinność naturalna, wśród której dominują lasy (ponad 50%
powierzchni). Reszta to ekosystemy łąkowe i bagienne. Największe kompleksy leśne to: Puszcza

Białowieska, Puszcza Różańska, leśno-bagienne
kompleksy: Wygonowski i Olmany, kompleksy
leśne: Tomaszowsko-Miedniansko-Czerniański
i Zawyszanski.
Rejon Brześcia niemal całkowicie znajduje
się w granicach rejonu geograficznego Polesie,
który obejmuje tereny przygraniczne trzech
państw: Białorusi, Ukrainy i Polski. Mimo znacznych zmian po wielkich melioracjach, Polesie
dzięki swoim rozmiarom i trudnej dostępności
pozostaje do dnia dzisiejszego najmniej zmienionym pod względem przyrodniczym regionem
w Europie, który pod tym względem można porównać jedynie do dużych łańcuchów górskich
i odległych regionów północy. Unikatowość
i niepowtarzalność przyrody są charakterystyczne dla Prypeci, która słusznie jest nazywana
Amazonką Europy. Prypeć i jej dopływy: Jasiołda, Horyń, Styr, Słucz, Stwiga jak również Szczara, Bug, Leśna do dziś zachowały koryta rzeczne
i w znacznej mierze doliny w stanie naturalnym.
Liczne meandry, dopływy, starorzecza, wyspy
a także mokradła, podmokłe łąki i zabagnione
lasy stanowią prawdziwy wodny labirynt, który
w czasie wiosennego przyboru wód zamienia się
w jedno bezkresne jezioro – wylew o szerokości
nawet 5 i długości paruset kilometrów z licznymi
archipelagami wysp.
Mimo że powierzchnia torfowisk i masywów leśnych znacznie się zmniejszyła w ciągu
ostatnich 50 lat, obwód brzeski nadal pozostaje
terenem, na którym zachowały się największe
w Europie masywy otwartych torfowisk: Sporowskie, Dzikie, Zwaniec, leśno-bagienne kompleksy: Olmany, Wygonowskie i leśne kompleksy:
Puszcza Białowieska i Puszcza Różańska.
Duża część obszarów przyrodniczo cennych
jest objęta ochroną, dlatego wybierając się w podróż ekoturystyczną warto zwrócić uwagę na
tereny prawnie chronione. Przedstawię krótko
największe i najbardziej wartościowe w obwodzie brzeskim.
Park Narodowy „Puszcza Białowieska” znajduje się na północnym zachodzie obwodu brzeskiego i w obwodzie grodzieńskim. Całkowita
powierzchnia Parku wraz z bagnem Dzikie to
152 tys. ha. Puszcza Białowieska to największy
i jedyny w Europie kompleks lasów pierwotnych
zachowany w stanie naturalnym. Znajduje się
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO,
stanowi fragment transgranicznego rezerwatu
biosfery i teren IBA (Important Birds Area).
Symbolem tego lasu jest żubr. Obecnie na obszarze białoruskiej części znajduje się ponad
300 osobników. Puszcza Białowieska to unikatowy obiekt dla ekoturystów o bardzo różnych zainteresowaniach. W granicach Parku
znajduje się jedno z największych w Europie
torfowisk niżowych i przejściowych – Dzikie,
które zostało zachowane w stanie naturalnym.

OIKOS 2(53)2010

EKOTURYSTYKA
ono kształtować około 10 tys. lat temu. Moraczna to typowe torfowisko wysokie. Nie wpływa
do niego żadna rzeka. Na terenie torfowiska
gnieżdżą się rzadkie i chronione gatunki ptaków.
Z chronionych ssaków można spotkać między
innymi rysia. Zbieranie żurawin na Bagnie Moraczna pozostaje ważnym źródłem dochodu
dla ponad 5000 rodzin, które żyją we wsiach
w otulinie torfowiska.

Walory kulturowe

Ścieżka dydaktyczna w zakazniku „Sporowskij”
Jego powierzchnia to 15 tys. ha. Położone jest
ono na dziale wodnym dwóch wielkich zlewisk:
Morza Czarnego i Bałtyckiego. W centralnej
części torfowiska biorą początek dwie znane
rzeki: Narew i Jasiołda.
Zakaznik „Środkowa Prypeć” to największy
w Europie fragment doliny rzecznej zachowanej w stanie naturalnym. Został on utworzony
w środkowym biegu głównej arterii wodnej
Polesia – Prypeci (pomiędzy ujściem Jasiołdy
i ujściem Stwigi). Jego długość to około 120
km, szerokość – od 4 do 14 km. Obszar ten
został uznany za obszar wodno-błotny, mający
znaczenie międzynarodowe, szczególnie jako
siedlisko ptactwa wodnego i otrzymał dyplom
Konwencji RAMSAR.
Zakaznik „Bagna Olmańskie” zajmuje 94 219
ha na południowym wschodzie obwodu brzeskiego. Jest to największy kompleks torfowisk
wysokich, przejściowych i niskich w Europie.
Jeszcze niedawno znajdował się tu wojskowy
poligon lotniczy, który uratował bagno przed
melioracją. Tylko około 1% powierzchni tego
obszaru chronionego to tereny zmienione (drogi, posterunki wojskowe itd.). Prawie połowę
zakaznika zajmują torfowiska otwarte, głównie
przejściowe. Wśród bagien porozrzucane są
liczne wydmy piaszczyste porośnięte sosnowymi borami. Pozostałą część terenu pokrywa
las. Zakaznik znajduje się na Liście Obszarów
Wodno-Błotnych Znaczenia Międzynarodowego
(RAMSAR). Rozmiary tego bagna pozwalają na
kilkudniowe wyprawy bez szans spotkania nawet śladu człowieka. Zwierzęcy świat natomiast
zadziwia swoim bogactwem i różnorodnością.
Zakaznik „Zwaniec” to 16 tys. ha największe-
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go w Europie torfowiska mezotroficznego. Dzięki
znaczącym rozmiarom oraz lokalizacji na dziale
wodnym dorzecza Prypieci i dorzecza Bugu jest
to stabilny ekosystem, który w pewnym stopniu
nie zależy od zmian w otaczającym środowisku.
Międzynarodowe znaczenie torfowiska Zwaniec
polega na utrzymaniu największej w świecie
populacji wodniczki.
Zakaznik „Bagno Moraczna” (3,6 tys. ha) jest
najstarszym torfowiskiem Białorusi. Zaczęło się

Dziedzictwo kulturowe regionu jest drugim
ważnym elementem potencjału ekoturystycznego.
Jeszcze w połowie XX wieku większa część
regionu stanowiła wielki kompleks bagien i lasów. Wyżej położone, „oswojone” i zasiedlone przez człowieka tereny przypominały małe
wyspy archipelagu wśród leśno-bagiennego
morza. Rozwijała się sztuka obrabiania drewna, bednarstwo itp. Dziś wiele poleskich wsi to
swoiste skanseny, z tą tylko różnicą, że istnieją
one naprawdę i żyją w nich prawdziwi ludzie
z własną kulturą.
Podróżując po obwodzie brzeskim warto
zwrócić uwagę jak artystycznie obrabiane są
okiennice. Największą jednak uwagę tradycyjni rzemieślnicy poświęcali nadokiennikowi.
Zwykle ozdabiany jest on za pomocą wzorów
złożonych z dwóch zakrętów, fantastycznych
roślin, znaków solarnych, albo po prostu różnych
kształtów. Bogate zdobnictwo okiennic wyróżnia południową Białoruś. W różnych częściach
obwodu stosowane są własne ozdobne formy

Sikora lazurowa – typowy „tubylec” nadrzecznych mokradeł poleskich
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i wzory. Takie formy zdobnictwa najlepiej zachowały się w oddaleniu od dużych miast na terytorium rejonów: berezewskiego, iwacewickiego,
pińskiego, hancewickiego oraz lachowickiego.
Dekoracyjne motywy frontonów środkowego
Polesia (rejony piński, stoliński, łuniniecki, żytkowicki) zadziwiają swoistością i niepowtarzalnością solarnego ornamentu. Chociaż solarne
motywy w różnych wariantach i technikach są
spotykane w u dużej liczby narodów Europy,
niewątpliwie wariant poleski jest najbardziej
rozwinięty i perfekcyjny.
Dostępność określonych zasobów i tradycje
miały wpływ na rozwój niektórych rodzajów
rzemiosła. Pomiędzy wsiami a miasteczkami
pojawiła się specjalizacja. W okolicach Puszczy
Białowieskiej, bogatej w zasoby drewna, rozwijało się bednarstwo (wieś Roubick) i wyrób mebli (Szereszowo, Rużany); w rejonie stolińskim
wieś Glinnaja słynie z wyrobów ceramicznych,
haft i tkactwo to rozpowszechnione zajęcia
w Biezdzieżu i okolicznych miejscowościach,
natomiast najlepsze kożuchy robiono w Motalu,
starodawnym żydowskim miasteczku, a tkaniny
– w miejscowościach Porzecze i Chomsk.

ponad 60 lat, w regionie do dzisiaj obok cerkwi
można znaleźć kościół katolicki i synagogę. Najstarsze drewniane świątynie pochodzą z początku XVII wieku, większość jednak wzniesiono
w XVIII-XIX wieku. Wiele świątyń zachowało
niepowtarzalny rzeźbiony ikonostas oraz inne
elementy wewnętrznego wystroju cerkwi, ikony.
Ważne miejsce w zachowaniu i zbieraniu
elementów lokalnej kultury, tradycji i rzemiosła
mają muzea etnograficzne. Działają one prawie
we wszystkich centrach administracyjnych rejonów i w wielu szkołach. Niezwykle interesujące
są małe muzea etnograficzne w Motalu, Biezdzieżu, Miednej itp.
Wydaje się, że w kontekście walorów kulturowych największym skarbem regionu Polesie jest zachowany do dziś tradycyjny byt
Poleszuków. Jest to „naród” wielokulturowy
– rozmieszczenie wsi jako wysp wśród bagien
i lasów, ich izolacja każdego roku przez dłuższy
okres spowodowało rozwój każdej niby w takich
samych warunkach, ale w swój unikatowy sposób. Stwarza to nieskończone możliwości dla
poznawania osobliwości kultury każdej części
tego regionu.

Terebliczi – do dziś typowym środkiem lokomocji miejscowej ludności są łodzie
Wyjątkowa kultura Polesia znajduje swoje
odzwierciedlenie również w architekturze sakralnej. Dla Polesia oraz całej Białorusi zawsze była
charakterystyczna różnorodność wyznań i przekonań, a także tolerancja religijna. Prawosławie,
grecki i rzymski katolicyzm, protestantyzm,
ortodoksyjny judaizm i chasydyzm zostawiły
swoje ślady w historii regionu. Najbardziej jednak rozpowszechnioną religią jest prawosławie.
Wbrew wyniszczającej polityce faszyzmu podczas II wojny światowej i nietolerancji religijnej
reżimu komunistycznego, który istniał tu przez
14

Infrastruktura

Dla celów zielonej turystyki potrzebna
jest skromna (ale z wszelkimi podstawowymi
udogodnieniami) baza noclegowa w kwaterach u miejscowej ludności, w gospodarstwach
agroekoturystycznych, schroniskach, małych
pensjonatach. Ich rozmieszczenie w obwodzie
jest jednak bardzo nierównomierne. W niektórych rejonach jest nawet ponad 10 gospodarstw
agroturystycznych (np. brzeski, kamieniecki),
podczas gdy w małoryckim i hancewickim nie
ma żadnego. Przy czym lokalne skupiska go-

spodarstw agroturystycznych (najczęściej zgrupowane są po kilka w jednej miejscowości) nie
są związane z najciekawszymi dla ekoturystów
miejscami, takimi jak szczególnie chronione
tereny przyrodnicze.
Niektóre zakazniki (Sporowski, Zwaniec,
Środkowa Prypeć) mają na utrzymaniu również
własne hostele, z których każdy dysponuje średnio
5-10 miejscami noclegowymi. Największą bazą
noclegową dysponuje Park Narodowy „Puszcza
Białowieska”: 7 gospodarstw agroturystycznych,
3 hotele różnego standardu. W każdym rejonie
obwodu brzeskiego znajdują się schroniska, gdzie
najczęściej bez jakichkolwiek udogodnień może
przenocować od 15 do 50 osób. W większości
przypadków obiekty te znajdują się w dużych
miejscowościach lub centrach administracyjnych.
Oprócz tego prawie w każdej siedzibie rejonu jest
hotel, w niektórych nawet kilka.
Często jedynym pewnym rozwiązaniem jest
własny namiot. Wszystkie ziemie na Białorusi są
państwowe. Jest to znacznym atutem z punktu
widzenia ekoturystyki. Poza wyjątkami określonymi w prawodawstwie nie ma ograniczenia dla
organizowania obozów czasowych. Oczywiście,
są ograniczenia na terenach chronionych, a także
w czasie zagrożenia pożarowego, kiedy wprowadza się nawet zakaz wchodzenia do lasu. Warto
też wiedzieć, że regulowane zapisami prawa
jest organizowanie ogniska i stawianie obozów
namiotowych w strefie przybrzeżnej od 30 do
200 metrów od lustra wody w zależności od
charakteru miejsca.
Stołówki, kawiarnie, bary i restauracje na
terenie obwodu brzeskiego znajdują się tylko
w dość dużych miejscowościach, w oddali od
terenów naturalnych. Menu takich placówek
jest skromne.
Prawie wszystkie gospodarstwa agroturystyczne mają w swojej ofercie wyżywienie dla
gości. Serwowane są dania tradycyjne dla białoruskiej kuchni, jak też często innych kuchni
wschodnich. Wyżywienie dla turystów, którzy
nie zatrzymują się w takim gospodarstwie na
noc, zwykle nie jest przewidziane. Indywidualnie
można zamówić przygotowanie określonych
potraw, ale trzeba załatwiać to wcześniej.
A na koniec dobra wiadomość: latem tego
roku został wydłużany czas pobytu obcokrajowców na terenie RB bez rejestracji w urzędzie
do spraw wewnętrznych do 5 dni powszednich.
Do tego można dodać dwa weekendy i... Zapraszamy na Białoruś na maksymalnie 9 dni!
(Chętni, oczywiście, mogą wpłacić ustaloną
kwotę i po godzinach wypełnienia papierków
zostać na dłużej).
n
Pozdrowienia z Białorusi!
Marina Demeszko
fot. Marina Demeszko, Siergiej Sidoruk,
Andrej Abramczuk, Siergiej Abramczuk
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„Szlak
Jagielloński”
– turystyka transgraniczna po królewsku
Wojaże drogami dawnej Lubelszczyzny nawet w obitej srebrem królewskiej karecie bardziej od eleganckich podróży biznesowych musiały
przypominać turystykę ekstremalną. Potwierdza to przygoda króla
Zygmunta Augusta, którego w drodze z Wilna do Krakowa ulewne
deszcze zatrzymały gdzieś w Ziemi Łukowskiej. Błotnisty trakt był
przy niepogodzie zupełnie nieprzejezdny, król spędził więc przymusowo w jednym z tamtejszych miasteczek być może najnudniejszy
tydzień w swoim życiu. Przemilczmy jednak nazwę owej miejscowości
– zarówno z sympatii dla niej, jak i dla dobra prowadzonej właśnie promocji Szlaku Jagiellońskiego.

O

rganizacja turystyczna „Szlak Jagielloński” nawiązuje do czasów, gdy
tereny Rzeczpospolitej graniczące
z Wielkim Księstwem Litewskim, przez dziesięciolecia niszczone najazdami Jadźwingów,
Rusinów, Prusów i Tatarów, znalazły się w centrum organizacji dwóch państw połączonych
unią. Dawna granica przestała dzielić, choć
fizycznie istniała jeszcze przez kilka stuleci.
Na mapie dzisiejszej Lubelszczyzny granica
ta zakreśla malowniczy zygzak, prowadząc
w przybliżeniu od Włodawy (dawniej leżącej
na Litwie) do Parczewa (Korona) i biegnąc
dalej na północ mniej więcej wzdłuż linii wododziałowej dorzeczy Wisły i Bugu. Co bardzo wymowne, granicy tej przez kilka stuleci
trwania unii polsko-litewskiej nie zdołano
dokładnie wytyczyć w terenie, choć raz nawet
powołano do tego celu komisję sejmową…
Spokój, jaki zapanował na tych ziemiach
po zawarciu unii zadecydował o ich rozwoju
gospodarczym. Trakty łączące Litwę z Koroną
zapełniły się taborami kupieckimi, rozbudowywano miasta, zaludniały się wsie. Trakt z Wilna
do Krakowa często przemierzali władcy obu
krajów, dostojnicy królewscy i posłowie, a także
uczeni i artyści.
Czy czasy Jagiellonów nie są jednak zbyt
odległe, by ich ślady promować turystycznie? Janusz Kopaczek, prezes Organizacji Turystycznej
„Szlak Jagielloński” nie zgadza się z takim postawieniem sprawy. Jego zdaniem epoka jagiellońska i jej dziedzictwo, do dziś obecne w naszej
kulturze, są ważne nie tylko dla współczesnego
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Polaka, nie tylko dla Białorusina i dla Litwina,
ale także dla innych mieszkańców Europy.
Turystyczny „Szlak Jagielloński” połączył
miejsca znajdujące się na historycznym trakcie
z Krakowa do Wilna, wśród nich miejscowości reprezentujące Lubelszczyznę: Urzędów,
Bełżyce, Kock, Radzyń Podlaski, Międzyrzec
Podlaski, Ostrów Lubelski, Parczew, Łomazy,
Piszczac i Lublin. W tym ostatnim mieści się
biuro organizacji turystycznej „Szlak Jagielloński”. Trasę turystyczną wyznaczono w dwóch
wariantach, choć historycznie orszaki królewskie obierały również inne drogi zmierzając
z jednej stolicy do drugiej. Szlak w wersji dla
współczesnego turysty poprowadzono w całości
po drogach dostosowanych do ruchu kołowego,
niestety – z pominięciem Białorusi.
Instytucje i osoby, które przyłączyły się do
organizacji „Szlak Jagielloński” (są wśród nich
miasta, gminy, parafie, biura podróży itd.) liczą
na korzyści, które przyniesie wspólna promocja
trasy. W tym duchu zorganizowano do tej pory
dwie „podróże do przeszłości” i liczne imprezy
plenerowe, takie jak uroczyste przekroczenie
granicy w Przewłoce koło Parczewa czy słynne
jarmarki jagiellońskie. W 2011 roku organizatorzy planują trzecią podróż do przeszłości
– tym razem do roku 1501, kiedy zawarto unię
mielnicką. Planowana jest również rozbudowa
strony internetowej i publikacja materiałów
promocyjnych.
O jakich atrakcjach dowiedzą się z nich
turyści? Przecież w wielu z miasteczek, które
przystąpiły do organizacji, nie odnajdziemy dziś

Konna postać Władysława Jagiełły – logo organizacji turystycznej „Szlak Jagielloński”

śladów ich dawnej świetności. Próżno by szukać
legendarnego królewskiego zamku w Parczewie albo karczem, w których zatrzymywali się
podróżni. Janusz Kopaczek wyjaśnia jednak,
że epoka jagiellońska to nie tylko dziedzictwo
materialne – jak wawelski zamek – ale i dziedzictwo niematerialne, którym jest wspólna
historia kilku sąsiadujących ze sobą narodów:
„Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie gościniec królewski umożliwiający komunikację
pomiędzy dworami w Krakowie i Wilnie. Im
dłużej się nim zajmujemy tym więcej odnajdujemy śladów jego niezwykłej przeszłości.
Są to: zamki i zamczyska, rynki, bramy, drogi,
świątynie, freski gotyckie i bizantyńsko-ruskie,
monety, legendy itd. W ten sposób wyłania się
obraz niezwykłego szlaku kulturowego łączącego niegdyś cywilizację łacińską i bizantyńską”.
Zdaniem Janusza Kopaczka trakt królewski
Wilno – Kraków zasługuje na wpisanie na Listę
UNESCO i odrodzenie jako międzynarodowa
trasa turystyczna.
Turystom, którzy skuszą się na podróż królewskim traktem, w niektórych miejscach na
szlaku może wydawać się, że upływ kilkuset
lat od panowania ostatniego Jagiellona niespecjalnie został tam zauważony. Współcześni
15
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mieszkańcy Ostrowa Lubelskiego świetnie wiedzą, którym gościńcem podróżowali królowie, a zapytani – dokładnie go wskażą. Starzy mieszkańcy okolic
Radzynia opowiedzą o głazach, dawno temu wyznaczających polsko-litewską
granicę. Na nich pozostawiono odciski podkowy – niechybnie należącej do
Jagiełłowego wierzchowca, z pewnością właśnie do tego, który firmuje dziś
(wraz z jeźdźcem) jagielloński szlak. Na dawnym pograniczu królewskie
podróżowanie zostało utrwalone również w nazwach niektórych miejsc, jak
choćby wsi Królewski Dwór koło Parczewa czy rezerwatu przyrody „Królowa
Droga” znajdującego się w Lasach Parczewskich. W nazwach miejscowych
utrwaliły się i ślady samej granicy – jak sąsiadujące ze sobą wioski Litwa
i Korona w gminie Dębowa Kłoda.
Obszar historycznego pogranicza Litwy i Polski od wielu lat promowany
jest przede wszystkim jako region o wysokich walorach przyrodniczych. Senne
miasteczka, przed stuleciami odwiedzane przez koronowane głowy, na pozór
nie mają wiele do zaoferowania współczesnemu turyście. „Szlak Jagielloński”
jest więc niezwykłym produktem turystycznym. Nie proponuje łatwego konsumowania, ale raczej wsłuchanie się w cichutki szmer historii, widocznie niezbyt
odległej, skoro ciągle żywej w tak wielu opowieściach. Tym samym „Szlak”
wpisuje się w formę turystyki zwanej „slow tourism” – otwartej na turystę,
który lubi bez pośpiechu delektować się napotykanym krajobrazem, ludźmi
i ich wyjątkowością. Na dawnym pograniczu Korony i Litwy z pewnością każdy
wrażliwy podróżnik podążający śladem Jagiellonów mógłby poczuć się jak
król. Oczywiście bez aluzji do kiepskiej (dawniej) nawierzchni królewskiego
n
traktu. 
Elżbieta Kowalik
Panu Januszowi Kopaczkowi z organizacji „Szlak Jagielloński” dziękuję za udzielenie informacji. Więcej wiadomości
o Szlaku znaleźć można na stronie: www.szlakjagiellonski.pl.

Historyczny Szlak Jagielloński na tle granic państwowych z końca XIV w.
Na mapie oznaczono miejscowości z województwa lubelskiego leżące na szlaku.
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Woda a ochrona przyrody
Za pięć lat bogate w ryby rzeki płynąć będą korytami o charakterze zbliżonym do
naturalnego, ich wody będą czyste, a ich brzegi też będą miały naturalny charakter.
Znikną przegrody uniemożliwiające migracje organizmów wodnych. Naturalny reżim
przepływów i stanów wód zapewni wodę ekosystemom łęgowym, będzie też umożliwiał
tworzenie się łach, płycizn, podmyć i meandrów. A tam, gdzie człowiek przekształcił
już rzekę tak dalece, że jej unaturalnienie stało się niemożliwe, odbudowany zostanie
przynajmniej jej przyrodniczy potencjał w zakresie czystości wody oraz biotopów dla
fauny i flory. W czystych, rybnych jeziorach będzie się można bez obaw wykąpać.
Flora (w tym fitoplankton, bentos i flora naczyniowa) i fauna jezior, a także stan ich
strefy brzegowej, będą zbliżone do naturalnego. Poziom wód gruntowych przestanie
się obniżać; nie będzie mieć miejsca przesuszanie się i zanikanie powiązanych z tymi
wodami torfowisk. Wody podziemne będą czyste. We wszystkich obszarach Natura
2000 będzie dość wody odpowiedniej jakości, by umożliwić przywrócenie właściwego
stanu chronionych w tych obszarach siedlisk przyrodniczych i gatunków. Wyjątki od
tych zasad będą wprawdzie miały miejsce, ale tylko w szczególnych, dobrze uzasadnionych, indywidualnie restrykcyjnie traktowanych przypadkach
Bajka? Nie. To wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Rok 2015, w którym te cele
mają w być osiągnięte, nadciąga. Czasu zostało niewiele.
Jak daleko jesteśmy od osiągnięcia tych celów? By szukać odpowiedzi na to pytanie,
w dniach 8-10 kwietnia 2011 (piątek – niedziela) organizujemy w Łagowie tradycyjną
wiosenną sesję z cyklu poświęconego różnym aspektom ochrony przyrody. Tym razem
zapraszamy do dyskusji na temat Woda a ochrona przyrody.
Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w spotkaniu, oczekując w szczególności:
- przykładów zagrożeń dla przyrody, związanych ze stanem ilościowym i jakościowym
wód powierzchniowych lub podziemnych; podsumowań informacji o stanie ekosystemów
wodnych i od wody zależnych oraz związanych z nimi gatunków – przedstawienia za-
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grożeń przyrody rzek, jezior, morza, ale także torfowisk zależnych od wód podziemnych;
informacji o miejscach i obszarach, na których zachodzi np. masowe przesuszanie się
torfowisk, masowe przekształcanie cieków, na których brak wody skutkuje negatywnymi
trendami cennych przyrodniczo gatunków;
- wiedzy o „wymaganiach wodnych” siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych
w sieci Natura, a także zastosowania tej wiedzy do konkretnych obszarów Natura 2000;
- przykładów działań przywracających „dobry stan wód” w jego aspektach przyrodniczych: renaturyzacji rzek w zakresie ich hydromorfologii, przywracania ciągłości
ekologicznej cieków, ochrony i restytucji flory i fauny wód; czynnej ochrony i renaturyzacji
jezior, ochrony warunków wodnych na torfowiskach itp.;
- konkretnych, przyrodniczych efektów „małej retencji”: zarówno złych, jak i dobrych konkretnych, przyrodniczych dowodów, że podjęte działania miały sens albo go
nie miały – czy potrafimy udowodnić, że „mała retencja” poprawiła konkretne kryteria
stanu wód powierzchniowych lub podziemnych; albo konkretne kryteria stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych lub gatunków?
- przykładów dobrych rozwiązań planistycznych dotyczących gospodarowania
wodami, umieszczanych zarówno w planach lub zadaniach ochronnych obiektów przyrodniczych, jak i w planach zagospodarowania przestrzennego lub planach wodnych.
Przykładów rozwiązań gwarantujących dochodzenie do dobrego stanu ekologicznego
wód oraz dochodzenie do zapewnienia wodnych aspektów właściwego stanu ochrony
siedlisk i gatunków.
Jak co roku przewidujemy trzy rodzaje prezentacji – referaty (do 30 minut), komunikaty (10 minut) i postery. Zgłoszenia, z podaniem tytułu wystąpienia, imienia,
nazwiska i adresu autora oraz krótkiego, kilku zdaniowego abstraktu, należy nadsyłać do
15 lutego 2011 na adres kp@kp.org.pl. W końcu lutego roześlemy szczegółowy program.
Orientacyjny koszt uczestnictwa w sesji, w zależności od wybranej opcji, wyniesie od 200
do 500 zł. Jak zwykle autorów wystąpień zwalniamy z wpisowego.
Zapraszamy!

Andrzej Jermaczek i Paweł Pawlaczyk
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Tutaj każdy zachód słońca
ma znaczenie…
Łukawiec jest wioską położoną w gminie Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim, wchodzącym w skład województwa podkarpackiego. Miejscowość położona jest w malowniczym krajobrazie i odznacza się wieloma ciekawymi zabytkami o bogatej
historii.
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jest niewykorzystywana do celów religijnych,
nie zapominają o niej tutejsi mieszkańcy oraz
młodzież. Niedawno wraz z nauczycielem języka polskiego łukawiecka młodzież właśnie
w tej cerkwi przedstawiła fragment „Dziadów”
Adama Mickiewicza. Uważam, że to wspaniały
gest, który pomaga nie zapomnieć o cerkwi
i wzbudza w mieszkańcach powód do dumy,
że ta oryginalna wspaniała budowla znajduje
się na naszym teranie.
Niedaleko Łukawca znajduje się miejscowość Wielkie Oczy, również bogata w zabytki.
Synagoga została zbudowana w 1910 roku. Nie
była pierwszym w Wielkich Oczach żydowskim

fot. Krzysztof Wojciechowski

N

iedaleko znajduje się mało znany
obszar Natura 2000 „Łukawiec”,
chroniący fragment krajobrazu leśno-łąkowego wykształconego wzdłuż cieków
wodnych i w wilgotnych zagłębieniach. Dla
mieszkańców duże znaczenie ma pięć sosen
wyrastających z jednego pnia. Sosny te przypominają dłoń z rozwartymi nieco palcami.
Według tradycji, na tej sośnie objawiła się
Matka Boża. Harmonia religii i natury to cechy,
które rzadko spotykamy w dzisiejszym świecie.
Choć należy pamiętać, że każdy najdrobniejszy
listek ma swoje miejsce w tworzeniu historii
okolicy...
Pierwszym z zabytków, na którym się skupię, jest zabytkowa cerkiew. Dawna świątynia greckokatolicka św. Dymitra Męczennika
w Łukawcu należy do tradycyjnych obiektów
drewnianych Kościoła Wschodniego. Powstała
w 1701 r. z fundacji gromady wiejskiej. Jest trzecią w kolejnością świątynią obrządku wschodniego na terenie Łukawca. Po II wojnie cerkiew
straciła swą funkcję. Początkowo służyła do
celów katechetycznych parafii rzymskokatolickiej. Jednak w połowie lat 60. XX wieku przejął
ją Skarb Państwa i przeznaczył na magazyn
nawozów. W 1987 r. budynek został poważnie
uszkodzony w wyniku pożaru. Prace remontowe
przeprowadził w latach 90. Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Obecnie
obiekt jest nieużytkowany.
Cerkiew wzniesiona jest w konstrukcji zrębowej na planie trójdzielnym. Ze względu na
podmokły teren budowla stoi częściowo na
wbitych w ziemię drewnianych palach. Dachy
i ściany świątyni pokryte są gontem. Każdą
z części cerkwi wieńczą baniaste makowice z żelaznymi krzyżami. Nie zachowało się wyposażenie cerkwi. Pojedyncze ikony przechowywane
są w muzeum w Łańcucie. Mimo że cerkiew

domem modlitwy, gdyż społeczność wielkoockich Żydów sięga swoją historią czasów przed
XVIII wiekiem, kiedy według ówczesnego spisu
obywateli stanowili oni ponad 1/3 mieszkańców
i posiadali dwie murowane synagogi. Zaledwie
pięć lat po zbudowaniu bożnicy, w 1915 roku
podczas walk I wojny światowej została ona
zniszczona. Wkrótce gmina żydowska przystąpiła do odbudowy. Projekt zlecono architektowi
Janowi Sas-Zubrzyckiemu znanemu z udanych
realizacji wielu neogotyckich kościołów. W 1917
roku sporządził on projekt synagogi, który 10 lat
później zrealizowano. W 1927 roku, dzięki finansowej pomocy Eliahu Gottfrieda oraz innych
amerykańskich Żydów, którzy wyemigrowali
z Wielkich Oczów, odbudowa synagogi została
ukończona. Dwanaście lat później wybuchła II
wojna światowa, która przyniosła tragiczny koniec lokalnej społeczności żydowskiej. Synagoga
przetrwała wojnę, a po jej zakończeniu przez
wiele lat stała opuszczona i niszczała. W latach
60. w budynku ulokowano magazyn, biuro,

Kościół p.w. Objawienia Pańskiego w Łukawcu
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Wizyta studyjna
na Łotwie
fot. Krzysztof Wojciechowski

W tym roku miałam możliwość uczestniczenia w wizycie studyjnej,
dotyczącej turystyki przyrodniczej. Wyjazd zaplanowany i zorganizowany został przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz łotewską
organizację Latvijas Dabas Fonds.

Kościół p.w. Objawienia Pańskiego w Łukawcu

skład mebli oraz punkt skupu jaj miejscowej
spółdzielni rolniczej. Wówczas synagogę wyremontowano, ale również doprowadzono do
zniszczenia pozostałości jej cennego wyposażenia. W początkach lat 90. spółdzielnia opuściła
synagogę, która od tego czasu z wolna popada
w coraz większą ruinę. W 1999 roku władze
gminy Wielkie Oczy dokonały prowizorycznego zabezpieczenia pokrycia dachu. Jednak
nawiązana współpraca miejscowych organizacji
kulturalnych, wielkoockiej parafii i potomków
żydowskich mieszkańców wsi daje nadzieję na
przeprowadzenie remontu bożnicy i adaptację
jej na gminny dom kultury i bibliotekę. Wielkie
Oczy będą też częścią Szlaku Chasydzkiego,
planowanego przez Fundację Odnowy Dziedzictwa Żydowskiego.
Kolejnym ciekawym zabytkiem, który ma
udział w historii Łukawca, jest kościół p.w.
Objawienia Pańskiego z lat 1754-56. Zbudowany został z fundacji Wacława Hieronima
Sierakowskiego, biskupa przemyskiego. Według
legendy kościół został zakupiony i przeniesiony
z Narola. To świątynia drewniana o konstrukcji
zrębowej, zbudowana w tradycji późnogotyckiej
z drewna modrzewiowego. Polichromia z lat
50. autorstwa Mariana Strońskiego przedstawia
motywy geometryczno-roślinne. Na stropach
znajduje się dekoracja kasetonowa. W wyposażeniu kościoła zwraca uwagę barokowo-ludowa
ambona z końca XVII w. i drewniana chrzcielnica w kształcie kielicha.
Przy świątyni wzniesiono dzwonnicę. Zbudowana została na jednym słupie, pomiędzy
dwoma drzewami. 
n

Monika Bronhard
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nia 24 września wyruszyliśmy z Lublina w kierunku Łotwy. Kraj ten cokolwiek tajemniczy, znany mi tylko
z fragmentarycznej wiedzy historycznej na temat Inflant i Kurlandii oraz z informacji mojej
koleżanki, która spędziła 2 lata, ucząc w szkole
polskiej w Rezekne. Jeszcze tego samego dnia
przybyliśmy do Rygi. Wieczorny przejazd przez
stolicę Łotwy nie zrobił na mnie większego
wrażenia. Bardziej interesowało mnie, jak może
wyglądać centrum miasta w świetle dnia.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od poznania tłumacza oraz przedstawicieli lokalnej organizacji
Latvijas Dabas Fonds. Potem ruszyliśmy zwiedzać
starówkę w Rydze. Z naszą przewodniczką spotkaliśmy się pod Pomnikiem Wolności, skąd zwykle wycieczki zaczynają marszrutę. Spoglądałam
na monumentalną postać kobiety, która w wyciągniętych ku niebu dłoniach dzierży trzy złote
gwiazdy – symbol trzech historycznych prowincji
Łotwy: Semigalii, Kurlandii i Łatgalii. Słuchając
o historii Łotwy, zapragnęłam rozsmakować się
w tym niezwykłym kraju, który przecież tak
niedawno wywalczył swoją niepodległość.
Stolica tego małego kraju jest wpisana na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
Ryga nie bez przyczyny została wyróżniona w ten
sposób. W wystroju architektonicznym widać
ślady świetności i bogatą przeszłość tego hanzeatyckiego miasta oraz związek z wieloma krajami.
Urocza starówka, jakże odmienna od znanych mi,
zachęca do dłuższego pobytu i własnych poszukiwań. Wąskie uliczki okolone są średniowiecznymi
domami. W pamięć zapadły mi też budynki
w stylu art. nouveau. Fasady kamieniczek mają
żywe kolory, wzrok przyciągają: Dom Bractwa
Czarnogłowych i Koci Dom.
Do najciekawszych zabytków sakralnych
Rygi zlokalizowanych na starówce należy luterański zbór św. Jana pochodzący z XIII wieku
i katolicki kościół św. Jakuba reprezentujący styl
wczesnego gotyku.
Miasto jest skąpane w zieleni i widać pra-

gnienie Łotyszy, aby wykorzystać wolne skrawki
i przystroić je kwiatami. Nasza przewodniczka
powiedziała, że jej rodacy kochają kwiaty.
Następnie jedziemy do Ogrodu Botanicznego
na otwarcie polskiej wystawy NATURA2000/
LUBELSKIE/PL. Wystawa piękna, serdecznie
przyjęcie i wspaniały ogród. Robi wrażenie dobrze wykorzystana przestrzeń i jakież bogactwo
roślin.
Kolejny punkt programu, to Cena Mire, ostoja ptaków i obszar Natura 2000. Pokazano nam
przybrzeżne torfowiska o charakterystycznym
kształcie kopułowym. Przez mokradła poprowadzono ścieżkę dydaktyczną, która zaczyna
się w miejscu wydobywania torfu. Niewątpliwie
jego pozyskiwanie i melioracja mają negatywny
wpływ na mokradło.
Wieczorem powitała nas Kandava w historycznej krainie Kurlandii.
Następnego dnia wyruszamy w dolinę rzeki
Abava, obszar szczególnej ochrony przyrody
i kulturalnego dziedzictwa Łotwy. Krajobraz
nieco odmienny od rozległych płaskich równin
pozostałej części Łotwy.
Zwiedziliśmy miasteczko z winną latoroślą
w herbie – Sabile, położone na terenach pagórkowatych, tak malowniczych, że zyskały nazwę
„łotewskiej Szwajcarii”. Wzgórza wykorzystane
zostały na uprawę winorośli i chyba to są najdalej na północ wysunięte winnice po tej stronie
Bałtyku. Tradycje upraw są bardzo stare i biorą
swe początki w czasach, kiedy na tych ziemiach
sprawowali rządy rycerze zakonni, zatem w XIV
i XV wieku.
Stałam na szczycie winnicy i podziwiałam
wielką troskę miejscowej społeczności o utrzymanie szlachetnych szczepów winorośli. Na przeciwległym wzgórzu przyciągały uwagę dziwne,
monumentalne instalacje. Nieco później mieliśmy możliwość wejść do tego „skansenu sztuki”.
Do tego celu wykorzystano przestrzeń i obszar
grodziska. Wyobraźnia rzeźbiarzy znalazła tu
swoje ujście. Naturalne tworzywa, jak drewno
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Muzeum sztuki w krajobrazie

niającą zielenią. Przyroda parku jest unikalna.
Tu można znaleźć elementy tundry i tajgi bagna,
bogactwo roślin i zwierząt.
Odbyliśmy spacer wzdłuż kamienistego
wybrzeża. Zobaczyłam z bliska uszatkę błotną.
Prowadziliśmy spokojne rozmowy o przyrodzie,
obserwacje i własne poszukiwania w splątanych
wyrzuconych na brzeg morsztynach. Niektórzy
znaleźli i zebrali bursztyny, szczątki krabów,
muszelki, fantazyjne konary wytrawione przez
morską wodę.
W Parku Narodowym Slitere, pod latarnią
morską, przywitał nas pracownik parku. Opowiadał z pasją o przyrodzie i dawnych mieszkańcach tych terenów. Smaczek tym opowieściom
przydawał jego wygląd. Któż lepiej może opowiadać o Liwach, jeśli nie ten, kto sam wygląda
jak Wiking?
Latarnia morska Slitere jest jedną z niedużej liczby latarń morskich, która jest otwarta
do zwiedzania. Z tarasu widokowego można
obserwować piękny krajobraz wybrzeża, Morza

Bałtyckiego i estońską wyspę. We wnętrzu latarni
jest ekspozycja geologiczno-przyrodnicza.
Po długim dniu udaliśmy się na zasłużony
odpoczynek w hotelu Villa Elizabeth w rybackiej
wiosce Engure. Tu czekała na nas dobra kuchnia,
świetne noclegi w domkach, sąsiedztwo morza,
możliwość skorzystania z tradycyjnej bani czyli
łotewskiej sauny.
Na ostatni dzień organizatorzy zaplanowali
małą wyprawę rowerową przez kolejny obszar
ochrony. Zaczęliśmy od spotkania z pracownicą Parku Narodowego Kemeri. W centrum
edukacyjnym, pani Agnese Baladina zapoznała
nas z ofertą i walorami przyrodniczymi parku.
W prezentacji ujęła te atrakcje, które mogą być
interesujące dla koneserów, przyrodników, a nawet dla kuracjuszy. Dostępne w parku są wieże do
obserwacji ptaków. Określone są cele strategiczne
dla wysoko kwalifikowanej turystyki.
Park Narodowy Kemeri znajduje się w centralnej części kraju. Piękny krajobraz urozmaicony jest przez wydmy, poprzetykane jeziorami.
Kilka dni spędzone na Łotwie pozostawiły
miłe wspomnienia i pragnienie powrotu do „królestwa turystyki zrównoważonej”. Poprowadził
nas Andris Klepers, przewodnik o rozległej wiedzy i dużej wrażliwości przyrodniczej. Dyskretną
opiekę nad nami sprawował Girts Strazdins,
a porozumienie w kilku językach ułatwiał Janusz
Kamiński. 
n
Elżbieta Nowicka-Różycka
PROGRAM PARTNERSTWA
TRANSGRANICZNEGO
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i kamień w połączeniu z produktami cywilizacji
wykorzystali artyści do monumentalnych konstrukcji współgrających z przestrzenią. Zwiedzający może tu wypocząć w kontakcie z przyrodą
i ze sztuką. Ja podróżowałam jakby na dwóch
poziomach przestrzeni i w głąb swojej wyobraźni.
Zamiłowanie mieszkańców Sabile do sztuki
widać w centrum miasteczka. Nieco niepokojący
jest „park lalek”, uszytych przez miejscowe koło
gospodyń. Lalki są naturalnej wielkości, przedstawiają postaci, do aranżacji których wykorzystano
różne przedmioty. Jest tu nawet para młoda.
Zrobiłam sobie zdjęcie na starym motocyklu
z przyczepką w otoczeniu tych niesamowitych
zabawek dorosłych.
Z miasteczka kreatywnych mieszkańców
i winnej latorośli przenieśliśmy się do Kuldigi,
jednego z najstarszych miast na Łotwie. Na brzegu rzeki Windawy, przepływającej przez Kuligę,
przywitani zostaliśmy przez przedstawicielką
lokalnego samorządu. Pani radna z dumą prezentowała nam bezpieczne kąpielisko, oznaczone
niebieską flagą. O tej porze roku nie było chętnych, za to łososie dały pokaz swojej sprawności
skacząc w górę rzeki po progach skalnych. Wodospady zwane Venta Rumba są najszersze na
Łotwie i rzeczywiście przykuwają uwagę.
Po sporej dawce wrażeń zostaliśmy zaproszeni na wyśmienity posiłek do restauracji serwującej tradycyjne łotewskie potrawy. Potem był
czas na nieśpieszne delektowanie się klimatem
tego miasteczka.
Następnie zostaliśmy zaproszeni na kolejny
etap naszej wędrówki, czyli nad jezioro Engure. Ten przybrzeżny zbiornik rozciąga się między miejscowościami Mersrags a Engure. Jest
czwartym co do wielkości na Łotwie. Ciekawe
są tu torfowiska zalewowe, na których miejscowi
wypasają bydło.
Część naszej grupy przedarła się do trudno
dostępnej wieży widokowej, z której prowadzili
obserwację tutejszej awifauny. Ja skoncentrowałam się na obiektach botanicznych, przy brzegu
znalazłam kilka owadożernych pływaczy.
W przedostatni dzień naszej wizyty pojechaliśmy na półwysep Kolka, miejsce przez wiele
lat niedostępne dla zwykłych śmiertelników.
Na wybrzeżu obserwowaliśmy ścierające się
na morzu dwa przeciwne prądy – woda jakby
płynie w dwóch kierunkach. Duży wiatr nie
przeszkadzał nam we wspólnym biesiadowaniu,
oczywiście tradycyjnie króluje ryba.
Wzmocnieni pojechaliśmy do jednego
z czterech parków narodowych na Łotwie. Park
Narodowy Slitere można porównać z unikalnym
muzeum historycznym. Zajmuje on ważne miejsce w geologicznej historii Morza Bałtyckiego.
Duże wrażenie wywarło na mnie wejście do boru,
gdzie zobaczyłam niezwykle bogactwo grzybów,
porostów, wszystko poprzetykane wszechogar-

fot. Anna Lipiec

EKOTURYSTYKA

Wybrzeże Bałtyku wygląda tu trochę inaczej
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All inclusive w wersji
amazońskiej
Loreto to północno-wschodni region Peru, w całości położony w amazońskiej puszczy. Zajmuje
obszar o wielkości 368.852 km², czyli prawie 1/2 powierzchni całego kraju. Do Iquitos, stolicy
regionu, można dotrzeć jedynie drogą lotniczą lub wodną (rzeką Ukajali z Pukallpy, lub Amazonką,
np. z brazylijskiego Manaus). Średnia wilgotność powietrza w tym rejonie to 85%, a średnia temperatura wynosi 30°C. Jednym słowem – typowa Amazonia! Może nie dziki interior, ale lecąc nad
rozległymi lasami poprzecinanymi meandrami rzek ma się wrażenie, że miasto wdarło się na ten
dziewiczy teren jakimś chytrym podstępem i, wciśnięte między trzy rzeki a selwę, wciąż musi
toczyć walkę o swe miejsce na mapie. Wysepka cywilizacji pośród dzikiej, nieokiełznanej przyrody.

T

ak by się mogło wydawać i podobne
hasła dobrze brzmią w folderach turystycznych. Niestety, prawda jest taka,
że Amazonia, zwłaszcza ta peruwiańska, jest
bardziej ucywilizowana niż wyobrażenia większości marzycieli wychowanych na książkach
dawnych podróżników… Na rzekach panują
łodzie motorowe i większość wiosek cieszy się
przeróżnymi zdobyczami cywilizacji, zależnie
od potrzeb mieszkańców i ruchu turystycznego. Jednak, choć ciężko znaleźć dzikie plemiona, a hałdy śmieci są regularnie spławiane do
rzeki, wybujała tropikalna roślinność wciąż
zajmuje tu wiodącą pozycję. Co do fauny, to ta
została już nieco bardziej przetrzebiona, choć
jednego możemy być pewni: nie zabraknie hord
krwiożerczych moskitów i innego robactwa
wszelkiego typu!
Samo Iquitos, rozsławione słynnym filmem
Wernera Herzoga „Fitzcarraldo”, nie jest zbyt
pociągające. To głośne i zaśmiecone tropikalne
miasto. Głównym środkiem transportu są tu
specyficzne motoriksze, których hałaśliwe silniki w połączeniu z niemiłosiernym wilgotnym
upałem potrafią przyprawić o ostry ból głowy
nawet najbardziej wytrzymałego turystę! Spokojniejszym miejscem jest Malecón Tarapaca,
czyli deptak nad rzeką Itaya, która w celach
komercyjnych zwana jest tu już niekiedy Amazonką. W rzeczywistości Itaya jest jej dopływem
i wpada do Wielkiej Rzeki nieco dalej, a Iquitos
faktycznie, częściowo przylega do Amazonki, ale
akurat nie w tym miejscu.
Miasto jest idealnym punktem wypadowym
dla przeróżnych naukowców, reporterów, poszu20

Przystań peke-peke na rzece Nanay
kiwaczy przygód i licznych turystów, których
ciągnie w głąb równikowej puszczy. A także dla
nielegalnych myśliwych i przemytników. Celowo
nie używam słowa „dżungla” ponieważ jest to
nazwa nieprawidłowa, jeśli chodzi o Amazonię.
Choć w języku potocznym i literaturze przyjęło
się tak określać wszystkie lasy równikowe, jest to
termin właściwy jedynie dla pewnej części lasów
indyjskich. Wilgotne lasy Ameryki Południowej
określa się jako „selwa”. Jakkolwiek by tych lasów
nie nazywał, to wyobrażenia wszyscy mamy po-

dobne. Na miejscu jednak okazuje się, że takiej
różnorodności gatunków i tak dzikiej kakofonii
nie sposób sobie wyobrazić w najbardziej szalonych wizjach, a wrażenia nie odzwierciedla
żaden program przyrodniczy, nawet oglądany
na gigantycznym, plazmowym ekranie.
A jak tam dotrzeć? W dobie Internetu to nic
trudnego, tzw. all inclusive możemy zamówić
już z domu. W samym Peru jest jeszcze łatwiej.
W każdym mieście (a zwłaszcza w tych amazońskich) biura podróży oraz recepcje hotelowe czy
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hostelowe zasypują nas ofertami kilkudniowych
wycieczek w dorzecze Amazonki. W owej głuszy
będziemy mieć do dyspozycji – jakby cudem
przeniesione z cywilizacji – luksusowe ośrodki,
gdzie odpoczniemy po całodziennej żegludze,
połowie piranii czy polowaniu na anakondę.
Wszystkie atrakcje szczegółowo zaplanowane, z odpowiednio wyliczoną dozą „dreszczyku” i egzotyki, tak by idealnie wpisywały się
w przerwy między posiłkami. A w „dziewiczych”
wioskach nie zabraknie barwnie ustrojonych tubylców witających nas rytualnymi tańcami i prezentujących swe pierwotne chaty, po uprzednim
pośpiesznym ukryciu puszek z colą oraz sprzętu
rtv. To właśnie ekoturystyka dla wygodnickich.
Może dla niektórych i kuszące, ale też kosztowne.
Na przeciwnym końcu tej osi są indywidualne wyprawy z indiańskimi przewodnikami
do ich w różnym stopniu oryginalnych wiosek,
dla zwiększenia atrakcyjności często połączone
z szamańskimi obrzędami. Najpopularniejszym
jest rytualne picie Ayahuaski, napoju ponoć
leczniczego, a z pewnością halucynogennego.
Jest to obecnie atrakcja tak popularna, że właściwie już nie trzeba się po nią wyprawiać aż do
odległych wiosek i można jej doświadczyć nawet
w centrum Iquitos, jednak znawcy twierdzą,
że miejskie seanse, jak i sam eliksir są marną
podróbką.
Bardziej umiarkowanym łowcom przygód
polecam, wg mnie, „złoty środek” czyli rezerwaty
i ośrodki badawcze. Oczywiście nie każda tego
typu placówka stoi otworem przed zwykłym
turystą (i całe szczęście!), ale zapewniam, że
jest z czego wybrać i to całkiem niedaleko od
stolicy Loreto. Ja odwiedziłam dwa takie miejsca.
Pierwszym jest Pilpintuwasi, czyli farma
motyli oraz sierociniec amazońskich zwierząt,
odebranych kłusownikom lub przechwyconych
na lotniskach. Do ośrodka można się dostać
rzeką Nanay po ok. 30-to minutowym kursie
łódką motorową (tzw. peke-peke). Po wyjściu
na brzeg mijamy wioskę i wąską ścieżką zagłębiamy się w selwę. Ośrodek jest fragmentem
ogrodzonego lasu, pełnym jego pierwotnych,
lecz częściowo oswojonych mieszkańców. Na
„farmie” możemy podziwiać kilkanaście gatunków motyli i dowiadujemy się, jak przebiega
ich cykl rozwojowy, na żywo obserwując jego
wszystkie etapy. Pozostali mieszkańcy to kilka
gatunków żółwi, małp, papug, leniwce, tapir,
mrówkojad i jaguar. Oprócz trzech ostatnich,
wszystkie zwierzęta mogą swobodnie poruszać
się po ośrodku, a niektóre małpy niestrudzenie
towarzyszą zwiedzającym. Każdy zwierzak ma
imię i swoją historię, które chętnie opowiadają
opiekunowie. Część z nich jest tu na stałe, ale
głównym założeniem placówki, oprócz edukacji
turystów i okolicznych mieszkańców, jest readaptacja „sierotek” do ich naturalnego środowiska.
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Widok na selwę z samolotu
Kolejnym niezwykłym miejscem, które dostarczyło mi niezapomnianych wrażeń, jest centrum naukowe i rezerwat Allpahuayo Mishana.
To już nieco bardziej „dziki” skrawek Amazonii,
położony trochę dalej od miasta, a dokładnie
na 26-tym kilometrze drogi do Nauty. To jeden
z tych ośrodków badawczych, który zdradza
część swych tajemnic i edukuje odwiedzających.
Warunki noclegowe daleko odbiegają od typowych standardów, wszechobecna wilgoć i stęchlizna wyłania się z każdego kąta, ale przecież to
właśnie jest autentyczne! Poza tym atrakcje są na
zewnątrz. Zapowiada je szalona symfonia egzotycznych dźwięków, która uderza zmysły tuż po
wejściu do lasu. Rezerwat aż kipi bioróżnorodnością, gdyż na zaledwie 58.000 hektarów naliczono
ponad 1780 gatunków roślin, 522 – motyli, 155
– ryb, 83 – płazów, 120 – gadów, 476 – ptaków

Autorka w varillalu

Widok na rzekę Maranon w miejscu, gdzie wpada do niej Ukayali i powstaje Amazonka
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i 145 – ssaków. Tyle stwierdzono do tej pory,
a naukowcy wciąż odkrywają nowe. To właśnie
Amazonia w pigułce! Rezerwat został utworzony,
żeby chronić „varillales”, czyli wyjątkowo rzadko
występujące lasy piaskowe, w których żyje wiele
gatunków endemicznych. W „oswojonej” części
rezerwatu możemy zapoznać się z roślinami
leczniczymi, a także przyjrzeć się kajmanom
pływającym w specjalnym stawie, podobnie
żabom w ranarium oraz ogromnym pająkom
w klatkach na powietrzu, jest też oswojona ara,
a w ściółce szeleszczą małe smoki, czyli iguany.
Główną atrakcją są spacery z przewodnikiem po
dzikiej części rezerwatu, a jego opowieści można
uzupełnić informacjami z ekspozycji umieszczonej w budynkach centrum badawczego. I tu by
można zakończyć reklamę tego miejsca, gdyby
nie to, że miałam szczęście przeżyć tam przygodę
życia! A właściwie, to miałam szczęście w ogóle
przeżyć! Oprócz standardowego spaceru, mój
przewodnik zaproponował wycieczkę nocą.
Przystałam na to z entuzjazmem i ruszyłam za
niejakim Señorem Julio, który z maczetą i dużą
latarką wyznaczał trasę. Puszcza Amazońska
nocą jest jeszcze głośniejsza i bardziej tajemnicza
niż za dnia. Opowieści Julio oraz zjawy fosforyzujących stworzeń rozbudzały moją wyobraźnię,
która i tak szalała karmiona niezidentyfikowanymi odgłosami. Tak sielankowo było do momentu,
gdy prawie nastąpiłam na ogromnego węża, który
urządził sobie drzemkę na środku ścieżki. Oczywiście ja go nie zauważyłam, a mój przewodnik w ostatniej chwili. Po otrząśnięciu się z tej
konfrontacji trzeba było zawrócić. A ponieważ
byliśmy już podobno całkiem niedaleko ośrodka,
to Julio zdecydował, że pójdziemy na przełaj
przez puszczę! Najpierw byłam zachwycona,
jednak po około godzinie wciąż nie dotarliśmy
do celu. Gdy Julio zostawił mnie, by samemu
zbadać teren i nie pojawiał się przez całą wieczność, to wtedy faktycznie poczułam się strasznie
zagubiona i mała wobec ogromu amazońskiej
puszczy. Byłam już na skraju paniki, gdy wreszcie
wrócił, a do końca wędrówki nie odstępowałam
go na krok. Wkrótce dotarliśmy na miejsce, a gdy
weszłam do mojego pokoju, to nawet spleśniałe
łóżko wydało mi się sympatyczne!
Ech, co za niezwykłe miejsce – wystarczy
parę kroków, by z pewnego siebie gospodarza
stać się zagubionym intruzem. W obliczu tej naturalnej potęgi można nauczyć się pokory. I choć
cywilizacja jest wszechobecna i nieustępliwie
idzie na przód myślę, że takie miejsca jak Amazonia jeszcze długo będą w stanie opierać się jej
niszczącej sile. A w tym czasie ośrodki takie jak
Pilpintuwasi czy Allpahuayo Mishana być może
zdążą przyczynić się do zmiany światopoglądu
przyszłych pokoleń na bardziej ekologiczny…
n

Tekst i fotografie Matylda Szymczak
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Motoriksze w centrum Iquitos, w tle żelazny dom projektu Eiffla

Na farmie motyli...
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ETYKA I PRAWO W TURYSTYCE

Rekomendacje Rady Europy
dotyczące turystyki na obszarach
chronionych
Komitet Ministrów, działając na podstawie
Artykułu 15.b Statutu Rady Europy,
Biorąc pod uwagę Rekomendację No. R(94)
7 w sprawie polityki zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju turystyki;
Mając na względzie Deklarację Konferencji
Ministrów w Lucernie, 28-30 kwietnia 1993 r., na
temat „Środowisko dla Europy”, która zobowiązała Radę Europy do kontynuacji jej aktywności
w dziedzinie standaryzacji prawa i pilotażowych
projektów na rzecz zrównoważonej turystyki;
Obserwując zachodzący poważny wzrost
aktywności turystycznej i innej aktywności
spędzania czasu wolnego, a także tendencje do
nasilania się tego wzrostu w przyszłości;
Rozpoznając fakt, że zrównoważona turystyka powinna być uważana za środek społecznego
i ekonomicznego rozwoju regionu;
Zauważając zmianę w postawach turystów,
którzy stają się coraz bardziej chłonni na ideę
ochrony przyrody i ochrony środowiska;
Przekonany o potrzebie rozwoju turystyki
przyrodniczej, opartej na odkrywaniu bogactwa
flory, fauny i krajobrazów;
Zauważając, że parki, rezerwaty i inne obszary chronione są atrakcyjne dla wciąż zwiększającej się liczby turystów;
Podkreślając potrzebę wdrożenia polityki
otwarcia obszarów chronionych dla zaspokojenia
potrzeb społeczeństwa, poszukującego obszarów
chronionych postrzeganych jako ostatnie ostoje
dzikiego życia oraz miejsca, w których można
odnajdywać radość w milczeniu i kontemplacji;
Rozważając, że turystyka może pomóc
obywatelom Europy uświadomić sobie fakt,
że obszary chronione zawierają dziedzictwo
przyrodnicze i kulturowe, które powinno być
zachowane dla obecnych i przyszłych pokoleń;
Świadomy jednak możliwości zniszczeń jakie
może spowodować na obszarach chronionych
nadmierna presja turystyczna i pewne szkodliwe
działania,
Rekomenduje rządom państw członkowskich:
a. utrzymywać, gdzie tylko potrzebne i możliwe, obszary ściśle chronione, których podstawowym celem jest zaspokojenie potrzeby badań
naukowych;
b. na pozostałych obszarach chronionych
użyć stosownych środków do popierania zrów-
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noważonej turystyki, respektującej przyrodnicze
i kulturowe dziedzictwo tych obszarów, opartej
na zasadach i wytycznych zawartych w załączniku do niniejszej rekomendacji;
c. rozpowszechnić niniejszą rekomendację
tak szeroko jak to możliwe na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym, a także wśród
przedstawicieli przemysłu turystycznego i w społecznościach lokalnych.
Załącznik do Rekomendacji No. R (95) 10
A. Definicje. Do celów niniejszego dokumentu stosuje się następujące definicje:
1. zrównoważona turystyka: każda forma
aktywności turystycznej, która:
- odbywa się z poszanowaniem środowiska;
- zapewnia długotrwałe zachowanie walorów
przyrodniczych i kulturowych;
- jest sprawiedliwa i możliwa do zaakceptowania pod względem ekonomicznym i socjalnym.
2. obszary chronione są to: obszary wydzielone do chronienia i podtrzymywania różnorodności przyrodniczej oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które są zarządzane przy
pomocy instrumentów prawnych lub innych
regulacji ochronnych
B. Zakres: Niniejsze zasady i wytyczne stosują się przede wszystkim do obszarów chronionych. Mogą one być także stosowane do innych
obszarów wartościowych pod względem kulturowym, przyrodniczym lub krajobrazowym, które
w konsekwencji tego bogactwa są warte ochrony
C. Zasady i wytyczne
I. Organy odpowiedzialne za zarządzanie
obszarami chronionymi powinny promować takie
wykorzystanie tych obszarów, które respektuje
wewnętrzne wartości każdego obszaru, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie jego
przyrodniczej i kulturowej tożsamości W tym celu
roztropnie jest rozwijać formy turystyki oparte na:
a. poszanowaniu różnorodności przyrody,
elementów przyrody i kultury, jakości wody,
powietrza, gleb i krajobrazu;
b. poszanowaniu socjologicznej i kulturowej
tożsamości społeczności lokalnych;
c. możliwości pogodzenia i potrzebie zdecydowanego ustanowienia równowagi między
konkurującymi aspiracjami lokalnych społecz-

ności, interesami przemysłu turystycznego oraz
potrzebami ochrony; pierwszeństwo muzą zawsze mieć cele ochrony, o ile nie mogą one być
pogodzone z interesami turystyki;
d. wykorzystywaniu dochodów z turystyki
do rozwijania metod ochrony i zarządzania obszarem chronionym i do podnoszenia satysfakcji
lokalnej społeczności;
e. istnieniu różnych typów obszarów chronionych i potrzebie różnicowania rodzajów
turystyki w każdym z nich, stosownie do podstawowych celów każdego z obszarów, bazując
na kluczowym pojęciu chłonności turystycznej;
f. podzielonej odpowiedzialności;
g. założeniu i zagwarantowaniu, że rozwiązania zastosowane obecnie na obszarach chronionych będą miały charakter przykładowy, że te
obszary będą rozważane jako obiekty pilotażowe,
które turystyka wykorzysta jako źródło nowych
modeli i rozwiązań.
II. Organy odpowiedzialne za planowanie
regionalne i planowanie przestrzenne powinny
włączyć obszary chronione do spójnej strategii
rozwoju turystyki.
Chociaż obszary chronione mogą podwyższać turystyczną atrakcyjność regionu, są one
nie tylko atrakcją turystyczną i nie mogą same
spełnić wszystkich oczekiwań, jakie ma względem nich społeczeństwo. Następujące środki
powinny być przedsięwzięte:
a. obmyślenie strategii najkorzystniejszego
wykorzystania przyrodniczych i kulturowych
zasobów regionu oraz wprowadzenie procedur
oceny wpływu na środowisko do wszystkich
projektów i programów;
b. porównanie regionalnego inwentarza infrastruktury turystycznej i ułatwień oraz atrakcji
turystycznych, wskazujące stopień ich wykorzystania przez turystów, pojemność turystyczną
regionu i chłonność miejsc turystycznych;
c. zdefiniowanie roli odgrywanej przez obszar chroniony w rozwoju turystycznym regionu
j jego relacji z innymi atrakcjami turystycznymi;
d. analiza wymagań turystów, stworzenie
szerokiego zakresu udogodnień turystycznych
oraz organizacja zróżnicowanych form aktywności dla turystów;
e. wykonywanie szerokiego zakresu ekspertyz w toku opracowywania planów działania,
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przede wszystkim w dziedzinach niedostatecznie
rozpoznanych;
f. baza noclegowa, infrastruktura recepcyjna i udogodnienia dla turystów powinny być
sytuowane, jeżeli to możliwe, poza obszarem
chronionym; potencjał otoczenia obszaru chronionego winien być uwypuklony, zabezpieczając
w szczególności odpowiednie usługi i możliwości aktywności; wpływ otoczenia na obszar
chroniony powinien być analizowany.
III. Odpowiedzialni za obszary chronione
powinni stosownie reagować na wzrost zainteresowania każdym z tych obszarów. W planach ochrony i zarządzania każdego z obszarów
chronionych i w porozumieniu z przemysłem
turystycznym oraz z lokalnymi społecznościami,
powinni oni rozwinąć koncepcję zrównoważonej
turystyki i opracować plan działań zwracający
szczególną uwagę na następujące zagadnienia:
1. Ochrona przyrody
Każdy obszar chroniony musi posiadać zbiór
reguł, stosowanych do celów i funkcji obszaru,
stanowiących czy i do jakiego stopnia poszczególne formy aktywności mogą być na nim realizowane, czy też powinny być w ogóle zakazane,
określających publiczną dostępność i gwarantujących zachowanie się turystów w sposób nie
powodujący zniszczeń w przyrodzie.
2. Kontrolowanie ilości (liczby kontrolne)
Aktywność powinna być rozłożona w czasie i przestrzeni, stosownie do chłonności rozważanego obszaru, przy użyciu następujących
środków:
_ podział obszaru na strefy (zonację obszaru) na podstawie bogactwa siedlisk, odporności, czułości na poszczególne rodzaje presji,
chłonności;
_kanalizowanie ruchu turystycznego za pomocą precyzyjnie oznakowanych szlaków lub za
pomocą wycieczek z przewodnikiem;
_ ograniczanie liczby odwiedzających za pomocą wszelkich potrzebnych środków, włącznie
z ograniczeniem dni i godzin udostępnienia,
stosownie do chłonności rozważanego obszaru.
3. Recepcja, informacja i edukacja odwiedzających
a. Organizacja recepcji turystów pociąga
za sobą:
i. posiadanie wiedzy odpowiedniej do obsłużenia różnych rodzajów turystów, z ich zróżnicowanymi motywacjami i oczekiwaniami;
ii. świadomość wymagań i technik potrzebnych w kontaktach społecznych;
iii. ofertę rekreacyjną i edukacyjną przystosowaną do środowiska i do społeczeństwa
oraz usuwalne ułatwienia w niektórych strefach
wrażliwych oraz rozwijanie badań nad technikami wytwarzania materiałów odpowiednich
dla obszarów chronionych;
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b. Powinna zostać opracowana i wdrożona
strategia informacji, objaśniania i komunikacji.
Jej celami powinny być:
i. rozwijanie świadomości walorów dziedzictwa przyrody i kultury danego obszaru chronionego oraz potrzeby ochrony tego dziedzictwa;
ii. pomaganie ludziom zaakceptować ograniczenia niezbędne dla ochrony obszaru;
iii. objaśnianie trudnej roli zarządców obszaru, którzy z jednej strony muszą przyjmować
turystów, a z drugiej utrzymywać, a nawet powiększać, jego walory przyrodnicze, kulturowe
i krajobrazowe;
iv. nie tylko wpajanie turystom wiedzy, ale
i odpowiadanie na ich pytania.
Strategia ta powinna obejmować:
i. Dostarczanie informacji w sposób kompetentny i z należnym szacunkiem różnym grupom
celowym odbiorców informacji (turyści, decydenci, osoby zajmujące się zawodowo turystyką), ze szczególnym uwzględnieniem środków
zapobiegających zanieczyszczeniom;
ii. wykorzystanie różnych środków informacji do zwrócenia uwagi społeczeństwa, aż
po udogodnienia proedukacyjne (oprowadzane
wycieczki i spacery edukacyjne) i drogowskazów
(istotne dla społecznej percepcji parku oraz
jako podstawowe źródło informacji), jeżeli to
możliwe w kilku językach;
iii. programy szkolenia dla odpowiedzialnych za recepcję, informację i objaśnianie,
szczególnie dla strażników i służby terenowej
oraz innych pracowników obszaru chronionego.
4. Działania uzupełniające
Powinny być opracowane programy monitoringu i kontroli rozwoju aktywności turystycznej,
umożliwiające:
a. ciągłe i pełne śledzenie zarówno zmieniających się potrzeb, oczekiwań i zachowań
odwiedzających, jak i liczby turystów;
b. rozwijanie programów badawczych na
temat wpływu poszczególnych rodzajów aktywności turystycznej na naturalne siedliska i gatunki, oraz podejmowanie działań i zaniechań
zapobiegawczych potrzebnych dla ograniczenia
lub wyeliminowania negatywnych efektów;
c. stałą kontrolę stanu infrastruktury turystycznej.
5. Współpraca między wszystkimi zainteresowanymi
Musi istnieć cierpliwa, aktywna współpraca
w dziedzinie rozwoju turystyki o zrównoważonym charakterze. Musi istnieć pole sformalizowanego dialogu, środki kapitałowe i wiedza oraz
osiągnięta za obustronną zgoda między różnymi
partnerami zaangażowanymi w temat.
Należy rozwijać wymianę informacji i dzielenie się doświadczeniami z zarządcami innych
obszarów chronionych. Systemy informacyjne
gromadzące dane na temat turystyki powinny

być kompatybilne, by mogły być stosowane we
wszystkich obszarach chronionych.
IV. Profesjonaliści branży turystycznej powinni zaakceptować ograniczenia wynikające
ze zrównoważonego modelu turystyki i działać z szacunkiem dla środowiska. Powinni oni
wnosić bezpośredni wkład do ochrony obszarów
chronionych..
Powinni oni:
a. brać pod uwagę przyrodę każdego z obszarów chronionych oraz życzenia lokalnych
społeczności;
b. rozwijać projekty turystyczne w ramach
określonych przez plany ochrony obszarów
chronionych i w konsultacji z organami odpowiedzialnymi za ich ochronę;
c. budować urządzenia w stylu lokalnym
i z lokalnych materiałów, harmonizujących
z otoczeniem i krajobrazem;
d. za wszelką cenę ulepszać i odtwarzać istniejącą infrastrukturę i budynki, jeżeli potrzeba
nadając im nową funkcję;
e. wspierać budżety lokalne przez użycie
lokalnej siły roboczej, usług i materiałów;
f. współuczestniczyć, jako użytkownicy
walorów obszaru, w kosztach jego utrzymania
i administracji;
g. dostarczać przyjaznych środowisku usług
i promować przyjazne środowisku produkty;
h. promować transport publiczny, jako
cichszy i mniej zanieczyszczający środowisko,
zarówno dla dostępu do obszaru chronionego,
jak i do poruszania się po nim.;
i. rozwijać programy szkoleniowe uczące
szacunku dla środowiska, szczególnie dla przewodników i innych profesjonalistów;
j. informować turystów nie tylko o atrakcyjności obszaru, ale także o jego „kruchości”
i potrzebie jej poszanowania;
k. wdrożyć etykę ochrony w swoją politykę
reklamową i marketingową, w sposób który
pobudzi zainteresowania turystów w obszarach
chronionych i ułatwi zrozumienie i poznanie
tych obszarów;
l. dysponować środkami na usługi i doradztwo specjalistycznych ciał lub sieci, które
dysponują informacjami, nowymi ideami i pomysłami oraz doświadczeniem, co może być
wykorzystane.
*Pełny tytuł: Rekomendacja no. R (95) 10
Komitetu Ministrów dla państw członkowskich
w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju
turystyki na obszarach chronionych (przyjęta
przez Komitet Ministrów 11 sierpnia 1995, na
543 spotkaniu delegatów)
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Kodeks etyczny
fotografii
przyrodniczej
Cytowany kodeks wprost odnosi się do praktyki fotografii przyrodniczej,
jednak wskazówki w nim zawarte mogą być wysoce pomocne dla określenia zasad wszelkich obserwacji przyrodniczych
Wyciąg z kodeksu etycznego fotografii
przyrodniczej Związku Polskich Fotografów
Przyrody
1. Fotografując dziką przyrodę powinniśmy
pamiętać, że życie, rozwój i funkcjonowanie,
czyli najszerzej pojęte dobro uwiecznianego
obiektu i jego środowiska, są znacznie ważniejsze od wykonania zdjęcia.
(...) Dobra znajomość gatunków, a także
ich zachowań i ekologii, ułatwia właściwe stosowanie podstawowych zasad fotografii przyrodniczej.
• Fotograf przyrody jest zobowiązany do
poszukiwań estetycznych, których celem jest
podkreślanie piękna natury. Fotografia przyrodnicza powinna jednak potępiać egoistyczne
poszukiwania fotograficznych sensacji. W terenie, na pierwszym miejscu muszą być stawiane:
bezpieczeństwo zwierząt i niezakłócanie ich
życia, zwłaszcza w okresie rozrodczym. Fotografia przyrodnicza jest działalnością, do której
trzeba się wcześniej przygotować i która wymaga
cierpliwości oraz znajomości tematu.
(...)
3. Fotografowanie a przepisy prawne Należy przestrzegać aktualnego prawa, które dotyczy
fotografii przyrodniczej i ochrony przyrody,
a także respektować wymagania dotyczące uzyskiwania właściwych zezwoleń na fotografowanie na obszarach chronionych lub chronionych
gatunków zwierząt.
(...)
4. Szacunek dla miejsca Wykonanie niektórych fotografii wymaga wprowadzenia
drobnych zmian w otoczeniu, np. usunięcia
elementów zakłócających kompozycję obrazu.
Zawsze w takich sytuacjach trzeba wykazywać
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się szacunkiem dla miejsca i żyjących w nim
organizmów. Im mniejsza jest wiedza i doświadczenie fotografującego, tym mniejsze powinny
być ingerencje tego typu. Należy je ograniczać
do minimum, w celu uniknięcia narażania obiektów na szkodę ze strony drapieżników, ludzi
lub zjawisk atmosferycznych. Rośliny i gałęzie
powinny być na przykład raczej związywane
niż ścinane, zaś miejsce po sesji przywracane
do pierwotnego stanu.
Fotograf nie powinien zostawiać wyraźnych
śladów swej obecności. Stanowisk gatunków
wrażliwych na płoszenie, wydeptywanie czy
inne skutki obecności ludzkiej nie powinno się
rozmyślnie odwiedzać, o ile nie wynika to z konieczności wykonania czynności ochronnych.
Znajomość i poszanowanie prawa oraz szczególna ostrożność cechować winny fotografa na obszarach chronionych, takich jak parki narodowe
czy rezerwaty. Wstęp i fotografowanie w strefach
ochrony stanowisk zagrożonych gatunków roślin, grzybów lub zwierząt mogą się odbywać
wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. W przypadku odkrycia nowego, nie
objętego ochroną strefową stanowiska gatunku,
który podlega tej formie ochrony prawnej, należy
niezwłocznie powiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora ochrony przyrody.
5. Fotografowanie roślin i grzybów Uwagi
z punktu „Szacunek dla miejsca” w szczególnym
stopniu dotyczą fotografowania roślin i grzybów
w warunkach naturalnych. Żaden przedstawiciel
rzadkiego gatunku nie powinien być wykopywany ani zrywany dla fotografii studyjnej lub
wzbogacenia tła przy fotografowaniu innego
gatunku. Dotyczy to także wykorzystywania jego
fragmentu w podobnym celu. Niedopuszczalne
jest przekształcanie (wydeptywanie, usuwanie,

ścinanie, wygniatanie itp.) otoczenia obiektów
objętych ochroną gatunkową dla uzyskania lepszego zdjęcia. Przy wykonywaniu zdjęć przedstawicieli gatunków chronionych fotograf powinien
dołożyć wszelkich starań, aby sąsiednie, mniej
fotogeniczne osobniki tego gatunku nie ucierpiały w wyniku jego działań.
6. Fotografowanie zwierząt Fotograf powinien jak najlepiej znać biologię fotografowanego
obiektu: im gatunek jest bardziej wrażliwy lub zagrożony, tym większa powinna być wiedza o nim
oraz ostrożność w postępowaniu. Doświadczenie, wiedza i rozwaga mogą zapobiec wyrządzeniu przypadkowych szkód, na przykład spowodowanych zbyt dużymi zmianami w otoczeniu
lub źle dobranym terminem fotografowania.
a. odpowiedni sprzęt fotograficzny (...) Im
ciszej działa migawka lub im dłuższa jest ogniskowa obiektywu, tym mniejsze jest ryzyko zaniepokojenia zwierzęcia. Jeśli nie dysponuje się
odpowiednim sprzętem, w pewnych sytuacjach
należy wykazać się odpowiedzialnością i dla dobra zwierząt raczej rezygnować z fotografowania.
b. używanie urządzeń odtwarzających głosy
Odtwarzanie głosów zwierząt do stymulowania
zachowań terytorialnych wymaga ostrożności
w okresie godowym i nie powinno mieć miejsca blisko gniazda. Należy unikać stosowania
tej metody na zajętych terytoriach godowych,
c. pożywienie i karmniki Odpowiednie dokarmianie lub stosowanie pojników może stanowić
skuteczny sposób na przywabienie zwierząt.
Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków sztuczne dokarmianie zwierząt przynosi
im więcej szkody niż pożytku. Dlatego metody te
dla celów fotografii przyrodniczej należy stosować z dużym umiarem. Jeśli się na nie zdecydujemy, musimy dokładnie zapoznać się z zasadami
bezpiecznego dokarmiania danej grupy zwierząt
i następnie rygorystycznie ich przestrzegać. Należy dbać, aby fotografowanie nie zakłócało żerowania zwierząt ani transportu pokarmu do gniazda. Dotyczy to zwłaszcza gatunków wkładających
w zdobywanie pokarmu dużo trudu (np. drapieżników), a także okresów wychowu młodych.
d. na i przy gniazdach Jest rzeczą wielkiej wagi,
by zdjęcia ptaków na gniazdach, zwłaszcza
gatunków nie tolerujących bliskiej obecności
człowieka, były wykonywane tylko przez tych,
którzy mają dużą wiedzę o zachowaniach ptaków w okresie godowym i właściwe zezwolenia.
Samo doświadczenie i wiedza fotograficzna nie
uprawniają automatycznie do podejmowania
takiej fotografii, zwłaszcza w przypadku gatunków chronionych. Ukrycie powinno być stosowane wszędzie, gdzie pojawia się wątpliwość,
czy fotografowanie bez niego nie spowoduje
niepokojenia zwierząt. Nie należy stawiać go
jednak tam, gdzie może przyciągnąć uwagę ludzi lub drapieżników. Ścieżki do gniazda nie
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powinny rzucać się w oczy. W czasie między
sesjami należy miejsce przywracać do jak najbardziej naturalnego stanu. Maksymalnie długi
czas powinien oddzielać kolejne etapy przesuwania lub stawiania kryjówki, ustawiania sprzętu
fotograficznego lub oświetleniowego itp. Jest
wiele gatunków, które potrzebują przynajmniej
tygodniowego przygotowania i oswojenia z nowym elementem otoczenia. Każdy etap przygotowań powinien być w pełni akceptowany
przez uwieczniane osobniki, zanim następny
etap zostanie zainicjowany. Jeśli to nie następuje, należy cofnąć się do wcześniejszego etapu,
a gdy i to nie pomaga, zrezygnować. e. pisklęta
Zasady odnoszące się do ptaków przy gniazdach
dotyczą również fotografowania piskląt. Nieodpowiedzialne zachowanie niedoświadczonego

lub zbyt wścibskiego fotografa może spowodować porzucenie lęgu lub atak drapieżnika.
Nie wolno piskląt wyjmować z gniazda w celu
wykonania aranżowanej fotografii. f. w trakcie
snu, odpoczynku lub hibernacji Nie należy
zakłócać spokoju zwierząt w miejscach snu, odpoczynku. Bezwarunkowo trzeba uszanować
zimową hibernację, ponieważ wszelka ingerencja
w tym czasie może zagrozić życiu zwierząt. Fotografowanie nor nie jest zalecane, jeśli może to
spowodować spłoszenie zwierząt. Zakazane jest
fotografowanie nietoperzy hibernujących lub
znajdujących się w koloniach rozrodczych bez
zezwoleń właściwych władz. Wskazana jest też
wcześniejsza konsultacja z właściwą terytorialnie
organizacją chiropterologiczną. Nietoperze są
wyjątkowo wrażliwe na zakłócanie ich spokoju

i nieodpowiedzialne lub niefachowe zachowanie
fotografa może w konsekwencji spowodować
nawet śmierć zwierząt.
(...)
9. Informacje towarzyszące fotografiom
Publikując lub wystawiając fotografie gatunków
rzadkich lub zagrożonych należy zachować roztropność przy ujawnianiu dokładnego miejsca
ich wykonania. Jeśli publiczne podanie tej informacji może przyczynić się do zwiększenia
zagrożeń, wskazane jest zachowanie jej dla siebie
lub przekazanie tylko kompetentnym organom
czy organizacjom ochrony przyrody. 
n
Opracowano na podstawie pełnego tekstu
„kodeksu”. Opublikowano go na stronie Związku
www.zpfp.pl .

Prawo ochrony przyrody a turystyka
Do licznych zagrożeń dla świata przyrody zaliczyć można i turystykę. Coraz większa mobilność społeczeństwa powoduje, że rośnie liczba osób odwiedzających obszary piękne i przyrodniczo cenne
jednocześnie. Z powodu masowych „pielgrzymek” i stale rozwijającej się infrastruktury, nierzadko
mocno przekształcającej środowisko, parki narodowe tracą swój blask. Symbolem tego zjawiska
są góry śmieci, które rokrocznie wyławiane są z Morskiego Oka. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie pewnych reguł zachowania, zwłaszcza w miejscach o najwyższych walorach przyrodniczych.
Czego nie wolno

Zasady uprawiania turystyki na obszarach
objętych ochroną w formie parku narodowego lub rezerwatu przyrody są ściśle określone.
Przepisy prawa (pod rygorem kary) określają,
czego nie wolno robić. Jednak nie kara powinna
odstraszać od niszczenia przyrody, lecz troska
o jej dobro. Naczelną zasadą w takich miejscach
jest (jak mówi ustawa o ochronie przyrody)
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zakaz chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych,
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc
rozrodu; użytkowania, niszczenia, umyślnego
uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz

zasobów, tworów i składników przyrody; a także
pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, minerałów i bursztynu i zbioru dziko
występujących roślin i grzybów oraz ich części.
Zatem wchodząc do obszarów chronionych powinniśmy mieć świadomość, że tam przyroda
jest najważniejsza. Jest niczym muzeum z bardzo cennymi zbiorami, które tylko można oglądać, ewentualnie dotknąć. „Wyeksponowane”
w rezerwatach i parkach narodowych „dzieła”
przyrody ożywionej i nieożywionej tworzone
były przez setki czy nawet tysiące lat. Podobnie
jak w muzeum, we wspomnianych formach
ochrony przyrody ustanowiono tzw. „strefy ciszy”. W czasach wszędobylskiego hałasu należy
i o tym pamiętać. Z uwagi na zakaz poruszania
się pojazdów motorowych (w tym na rzekach
i jeziorach) wykluczone jest wjeżdżanie do parku
narodowego czy rezerwatu samochodami, motocyklami i quadami. Wyjątkiem są wyraźnie
oznakowane drogi publiczne. Poza specjalnymi
miejscami niedopuszczalne jest używanie ognia.
Rzecz oczywista, że nie wolno zaśmiecać obszarów chronionych.
Podstawową zasadą zabezpieczenia najwyższych form ochrony przyrody jest poruszanie się
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ETYKA I PRAWO W TURYSTYCE
po wyznaczonych szlakach. Dotyczy to wszelkiego
ruchu turystycznego. Wytyczenie szlaku przez
specjalistów ma dać szansę poznania fragmentów
reprezentatywnych dla obszarów chronionych,
które z uwagi na swoje walory dostarczają odpowiednich wrażeń. Odpowiednie znaki ułatwiają
orientację w terenie, ponadto pozwalają bezpiecznie przejść zamierzoną trasę. Zakaz poruszania
się ma zapewnić spokój w „świątyni przyrody”
– wszak nawet wędrowanie osoby nieświadomej
wartości danego terenu spowodować może poważne szkody, takie jak porzucenie lęgów przez
zwierzę czy zniszczenie stanowiska rośliny.
Łagodniejsze reguły obowiązują w tzw.
„małych formach ochrony przyrody”, jakimi są
pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne,
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz względem okazów objętych ochroną gatunkową. Zabrania się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
zabijania zwierząt, niszczenia ich nor i legowisk,
zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów
na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub
ostoi roślin i grzybów chronionych. Względem
gatunków dziko występujących roślin i grzybów
objętych taką formą ochrony zabronione jest zrywanie, niszczenie, uszkadzanie, przemieszczanie
i hodowla, niszczenie ich siedlisk i ostoi, a także
zbiór takich gatunków. W stosunku do gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną
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Należy również pamiętać, że względem ostoi
wchodzących w skład sieci Natura 2000 zabronione mogą być pewne formy uprawiania turystyki,
jeśli zagrażają znajdującym się pod ochroną siedliskom i gatunkom. Przykładowo może być to
wprowadzony zakaz używania łodzi motorowych
w miejscach bytowania bądź odpoczynku płochliwych ptaków. Ten potencjalny negatywny wpływ
określa się na podstawie procedury oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.

A czego robić się nie powinno

gatunkową wprowadza się zakazy umyślnego
zabijania, okaleczania i chwytania, niszczenia ich
jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych
oraz ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi,
tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień. Dla
zapewnienia spokojnego bytowania i możliwości
rozrodu dla niektórych gatunków (np. części
ptaków drapieżnych) tworzy się specjalne strefy
ochronne. Wprowadza się tam zakaz wstępu.

Mimo stałego rozwoju sieci obszarów chronionych wiele cennych obszarów i miejsc znajduje się poza nimi. Te białe plamy na mapach
terenów objętych formami ochrony biorą się
chociażby stąd, że efektem prowadzonych badań
naukowych są odkrycia stanowisk osobliwości
przyrodniczych. Względem takich terenów nie
mają zastosowania powyższe reguły postępowania, a ich jedynym zabezpieczeniem jest ogólny
obowiązek racjonalnego korzystania z dóbr przyrody i ochrony środowiska. Jednak przestrzeganie opisanych wyżej zasad powinno zapewnić
trwałość wysokich wartości przyrodniczych
na wszystkich obszarach, które tego wymagają. Takie samodzielnie narzucone ograniczenia
zminimalizują negatywny wpływ uprawiania
turystyki na całą przyrodę.


n

Tekst i fotografie Rafał Jasiński
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Historia tworzenia obszarów
chronionych na Lubelszczyźnie
część II (okres 1944 – 1959)

L

ata powojenne dla działaczy ochrony
przyrody był czasem organizowania się,
szacowania strat wojennych i starania
o nadanie ochronie przyrody należnej wagi
w okresie kształtowania się Polski w nowych
granicach, w innym systemie polityczno-gospodarczym, w okresie odbudowy, reformy rolnej, upaństwowienia lasów, ale także grabieży
i dewastacji zasobów przyrodniczych, przede
wszystkim lasów. W związku ze zmianami
przebiegu granic Polska utraciła na rzecz ZSRR
156 rezerwatów, a zyskała 133 rezerwaty na
zachodzie kraju (Symonides 2007).
Przyroda Lubelszczyzny przetrwała wojnę
w stosunkowo dobrym stanie. Większe spustoszenia przyniosła grabież lasów zapoczątkowana
likwidacją Ordynacji Zamojskiej w 1944 r. Po
upaństwowieniu lasów ordynackich mieszkańcy

okolicznych wsi, bardzo zniszczonych w czasie wojny, prowadzili niekontrolowane wyręby,
niszcząc najcenniejsze siedliska i drzewa. Wycięto m.in. najpiękniejsze jodły, buki i sosny na
Bukowej Górze (łącznie 254 dorodnych drzew),
200-letnią buczynę pod Florianką, las dębowy
w Maziarkach (Skuratowicz, 1946).
W tamtym okresie zaczęły się ukazywać
publikacje mówiące o niezwykłych walorach
przyrodniczych i potrzebie ochrony roztoczańskich lasów i dolin rzecznych. Jeden z pierwszych powojennych artykułów na temat ochrony
przyrody na Lubelszczyźnie dotyczył właśnie
rezerwatów przyrodniczych Zamojszczyzny.
Opisano w nim cztery niewielkie rezerwaty –
Bukową Górę, Kamienną pod Florianką, Szum
koło Górecka Starego i Stoki w nadleśnictwie
kosobudzkim. W. Skuratowicz, po wizytacji

rezerwatów, pisał o „katastrofalnym stanie”
rezerwatów i lasów na tym terenie. Ocenił, iż
straty w drzewostanach w ciągu pierwszych
powojennych lat przewyższają te, które spowodowała rabunkowa gospodarka niemiecka
w ciągu całego okresu okupacji. Zaproponował
on zaopiekowanie się zachowanymi rezerwatami
oraz powiększenie jednego z nich – Bukowej
Góry (Skuratowicz, 1946). „Z dużymi trudnościami połączone jest zabezpieczanie większości
obiektów zasługujących na ochronę, którym
w wielu okolicach, zwłaszcza w południowej
Lubelszczyźnie grozi niebezpieczeństwo ze strony miejscowej ludności uprawiającej nagminnie
kłusownictwo i kradzież drzewa w okolicznych
lasach” (Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1946).
Po II wojnie światowej tereny województwa
lubelskiego, które zostały najwcześniej uwolnioKazimierz Dolny
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ne od niemieckiej okupacji, stały się na wiele
miesięcy jedynym obszarem w kraju, gdzie można było organizować od nowa szkolnictwo i prowadzić badania naukowe. Okres ten rozpoczął
się dla Lubelszczyzny ważnym wydarzeniem,
jakim było utworzenie w 1944 r. Uniwersytetu
Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
Jesienią 1946 r. przy Katedrze Botaniki Rolnej powstało seminarium biocenotyki i ochrony
przyrody. „Zadaniem seminarium jest zorganizowanie i roztoczenie opieki nad istniejącymi
rezerwatami przyrodniczymi w Lubelszczyźnie
oraz staranie się o utworzenie nowych, propaganda idei ochrony przyrody i krajobrazu,
pielęgnowanie i planowanie krajobrazu, budzenie zamiłowania w społeczeństwie do przyrody
ziemi ojczystej” (Seminarium 1946). Z powodu
małej liczby opracowań i badań naukowych
z regionu (istniejące dotyczyły głównie okolic
Puław i Zamojszczyzny) postanowiono opracować bibliografię, dotyczącą zwłaszcza flory
i fauny. Już w 1944 r. dr Urbański rozpoczął
prace nad takim opracowaniem, co zaowocowało
„Charakterystyką biogeograficzną województwa
lubelskiego” (Urbański 1947).
Na terenie Kazimierz – Puławy – Nałęczów
H. Stasiak z Państwowego Instytutu Naukowego
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach zaproponował utworzenie 6 - 7 nowych rezerwatów,
głównie w celu ochrony rzadkich gatunków
roślin (Wilusz 1947). Dnia 5 czerwca 1947 r.
odbyła się w Puławach konferencja w sprawie
ochrony przyrody Puław i okolic, zwłaszcza
doliny Wisły i trójkąta Puławy – Kazimierz –
Nałęczów (Konferencja w sprawach ochrony
przyrody w Puławach 1947).
Starano się także o objęcie ochroną zabytków przyrody nieożywionej. Na konferencji,
która odbyła się w grudniu 1949 r. w Warszawie
w Państwowym Muzeum Ziemi, wytypowano
do ochrony na Lubelszczyźnie skałki w Rachowie, stołową górę trzeciorzędową koło Chełma
oraz wąwozy w okolicy Nałęczowa i Kazimierza
(Ochrona przyrody nieożywionej 1950).
7 kwietnia 1949 r. weszła w życie druga polska
Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. nr 25, poz.
180, Art.11, 2). W 1952 r. Minister Leśnictwa wydał siedem pierwszych rozporządzeń
w sprawie ustanowienia rezerwatów przyrody
(isip.sejm.gov.pl). Pierwszym na Lubelszczyźnie, a drugim w kolejności powstałym rezerwatem w Polsce (pierwszym jest Rezerwat
Skalny im. Jana Czarnockiego w Kielcach) był
rezerwat Jata w Lasach Łukowskich.
Od 1954 r. prowadzono na Lubelszczyźnie
badania występowania susła perełkowanego. Zaproponowano utworzenie rezerwatów dla ich
ochrony w Gliniskach i Sławęcinie w powiecie
hrubieszowskim (Surdacki 1962, 1970). Stanowisko w Gliniskach oceniono jako najcenniejsze
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Kalendarium wydarzeń związanych
z ochroną obszarową na Lubelszczyźnie
po II wojnie światowej – cz. I (1944-1959)
• 1944 – powstanie UMCS
• 1945 – powstanie Katedry Geografii na UMCS
• powstanie lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG)
• powstanie lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (PTB)
• 1946 – powstanie oddziału Państwowej Rady Ochrony Przyrody w Lublinie
• powstanie oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie (LOP)
• 1947 – konferencja w sprawie ochrony przyrody Puław i okolic, zwłaszcza doliny
Wisły i trójkąta Puławy – Kazimierz – Nałęczów
• „Charakterystyka biogeograficzna województwa lubelskiego” (J. Urbański)
• 1949 – druga polska „Ustawa o ochronie przyrody”
• 1951 - powołanie pierwszego konserwatora przyrody w województwie lubelskim
• 1952 - powstanie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS
• początek działalności Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody
• utworzenie pierwszego rezerwatu przyrody w województwie lubelskim – Jata
• 1954 – V Ogólnopolski Zjazd PTG w Lublinie
• 1954-61- budowa Kanału Wieprz-Krzna
• 1955 – wydzielenie z UMCS Wyższej Szkoły Rolniczej (od 1972 Akademia Rolnicza, od 2008
Uniwersytet Przyrodniczy)
• powstanie Lubelskiego Oddziału Zakładu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
• 1956 – powstanie Zakładu Hydrografii UMCS
• 1957 – powstanie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
• utworzenie Straży Ochrony Przyrody
• 1958 – waloryzacja krajobrazowa obszaru w promieniu 50 km od Lublina – „Podmiejska strefa
wypoczynkowa Lublina” (T. Wilgat z zespołem)
• 1959 – konferencja poświęcona Polesiu Lubelskiemu (lubelski oddział PTG i Zakład Hydrografii)
• pierwsze propozycje utworzenie Zwierzynieckiego i Wytyckiego Parku Narodowego



w Polsce, dodatkowo odkryto tu jedyne w kraju
stanowisko tchórza stepowego (Męczyński 1981).
Rezerwat Gliniska powstał dopiero w 1982 r.
Jednymi z pierwszych opracowań fitosocjologicznych D. Fijałkowskiego, połączonymi
z propozycjami ochrony, były te dotyczące obszaru rezerwatu leśnego Bachus koło Chełma
w 1957 r. oraz jeziora i torfowiska Dubeczno
w 1959 r. Oprócz badań na Polesiu D. Fijałkowski, który w 1958 r. odkrył drugie na Lubelszczyźnie, a czwarte w Polsce stanowisko
dziewięćsiła popłocholistnego w Świdnikach pod
Grabowcem, wraz z wojewódzkim konserwatorem przyrody J. Górskim starali się o utworzenie
w tym miejscu rezerwatu (Fijałkowski 1959b).
W 1965 r. utworzono tu rezerwat Rogów.
Ostatecznie w latach 50. zatwierdzono
w województwie lubelskim 16 rezerwatów
(Stanicka 2009):
1. Jata, 1952, gmina Łuków; leśny; pow.
1117 ha
2. Stawska Góra, 1956, gmina Chełm; florystyczny; pow. 4 ha
3. Bukowa Góra, 1957, gromada Zwierzyniec; leśny; pow. 198,42 ha
4. Nart-Czerkies, 1957, gromada Zwierzyniec; leśny; pow. 480,51 ha

(D. Fijałkowski, K. Izdebski)

5. Obrocz, 1957, gromada Zwierzyniec; leśny; pow. 70,97 ha
6. Bachus, 1958, gmina Sawin; leśny; pow.
83 ha
7. Czartowe Pole, 1958, gmina Józefów;
krajobrazowy; pow. 164 ha
8. Kozie Góry, 1958, gmina Lubartów;
leśny; pow. 41,04 ha
9. Nad Tanwią, 1958, gmina Susiec; krajobrazowy; pow. 41 ha
10. Szum, 1958, gmina Józefów; krajobrazowy; pow. 17 ha
11. Maziarki, 1959, gromada Zwierzyniec;
florystyczny; pow. 2,59 ha
12. Jezioro Brzeziczno, 1959, gmina Ludwin; florystyczny torfowiskowy; pow. 87 ha
13. Jezioro Świerszczów, 1959, gmina Cyców; florystyczny wodny; pow. 46 ha
14. Łabunie, 1959, gmina Łabunie; florystyczny stepowy; pow. 109 ha
15. Topór, 1959, gmina Łuków; leśny; pow.
57 ha
16. Torfowisko przy Jeziorze Czarnym, 1959,
gmina Sosnowica; florystyczny torfowiskowy;
pow. 46 ha
Rok 1959 uznaje się za datę początkową starań o utworzenie parku narodowego na Roztoczu
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Środkowym, kiedy to w Sylwanie opublikowano artykuł D. Fijałkowskiego i K. Izdebskiego
„W sprawie utworzenia Zwierzynieckiego Parku Narodowego”. Omówiono w nim projekt
przyszłego Parku, zagadnienia naukowo-dydaktyczne, turystyczno-krajoznawcze i – przede
wszystkim – walory przyrodnicze obszaru proponowanego do ochrony, obejmującego 6400
ha w nadleśnictwach Zwierzyniec i Kosobudy
(Fijałkowski, Izdebski 1959).
Rok 1959 to także data uznana za początkową w staraniach o utworzenie parku narodowego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.
W trakcie badań botanicznych w rejonie jezior
Łęczyńsko-Włodawskich i przylegających do
nich torfowisk, D. Fijałkowski z UMCS zgłosił
pierwszą propozycję utworzenia na tym obszarze parku narodowego – Wytyckiego Parku
Narodowego. „Racjonalne zagospodarowanie
olbrzymich obszarów torfowiskowych Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego winno iść w parze ze
szczegółowymi badaniami. W związku z tym
nasuwa się konieczność ochrony dla celów naukowych większego kompleksu jeziorno-torfowiskowego […]. Na tym obszarze proponuję
utworzenie pierwszego w Polsce torfowiskowego
parku narodowego (Wytyckiego Parku Narodowego) […] Omawiany teren jest najpiękniejszym
i najmniej zniszczonym kompleksem torfowiskowym w Polsce” (Fijałkowski 1959a).
Ciąg dalszy w następnym numerze OIKOn
SA… 
Małgorzata Stanicka
Zakład Ochrony Środowiska
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Stawy Perehod w Poleskim Parku Narodowym
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Dolinami rzek z Markiem Nasiadką

K

ilka lat temu Marek Nasiadka wydał
swój pierwszy przewodnik – „Roztocze Zachodnie”. Mimo że dostałem go
z osobistą dedykacją Autora, to pierwsze słowa
owego przewodnika raczej mnie nie zachwyciły. „W czasie wędrówek coraz rzadziej widzimy
piechurów z plecakami. Współczesny turysta
jest z natury leniwy. Najchętniej porusza się
samochodem lub rowerem i stara się dotrzeć
możliwie najbliżej celu. Z myślą o takim wędrowcu powstała ta książka.” Dla każdego człowieka, który „stawia na własne nogi”, wędrując
po terenie, zawsze rodzi się wątpliwość: a co
można zobaczyć z samochodu? Albo jeszcze
lepiej: ile można zobaczyć z samochodu? Jak
można „wędrować” po roztoczańskich szlakach samochodem? I po co jeździć? Czy po
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to, by zakłócić ciszę panującą w lesie? Wypłoszyć ptaki? Rozjechać wygrzewającą się na
piaszczystej drodze żmiję lub zaskrońca? Nie
– pomyślałem sobie – to nie jest przewodnik
dla mnie. To jakiś „ukłon” ze strony Marka do
tych zamerykanizowanych turystów, którzy
wszędzie chcą dojechać samochodem, nawet
w najdziksze i najpiękniejsze regiony Roztocza.
Ciekawość jak i, nie ukrywam, sympatia do
Autora sprawiły, że jednak przeczytałem ten
przewodnik od przysłowiowej dechy do dechy
i … nie zawiodłem się.
I oto naszedł rok 2010 i na rynku księgarskim w tym samym czasie ukazały się dwa przewodniki Marka. Oba „mówią” o fragmentach
najpiękniejszych rzek naszego regionu – Bugu
i Wisły, a konkretniej ich odcinkach: Małopol-

skim Przełomie Wisły i Podlaskim Przełomie
Bugu. Na oba z nich wyczekiwałem – na wiślany
dlatego, że już przed przynajmniej dwoma laty
miał być wydany i z różnych przyczyn jego druk
się opóźniał, a na drugi dlatego, że … o Bugu.
A rzeka ta, z którą jestem związany sentymentalnie i emocjonalnie jest dla mnie świętą i to nie
tylko z racji nazwy. Wymienione przewodniki są
ważne z wielu powodów. Jednym z ich jest brak
na rynku krajowym publikacji stricte opisujących
te fragmenty dolin. Jeśli mówimy o fragmencie
Wisły, to co prawda w 2009 roku ukazał się
przewodnik Grzegorza i Włodzimierza Wójcikowskich pt.: „Płynie Wisła, płynie…”, jednak
zabrać ze sobą na rower czy do plecaka bez mała
500 stronicowy „book” w twardych okładkach
i formatu B5 byłoby trochę niezręcznie. No chy-
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ba, że ma służyć tylko turystom wędrującym
… samochodem. Przewodnik Marka wydany
przez REWASZ również „trzyma format” tego
wydawnictwa: jest mały, podręczny i łatwy do
schowania nie tylko do plecaka, ale i do kieszeni.
Zaś co do Podlaskiego Przełomu Bugu to
o ile mi wiadomo w ogóle nie ma przewodników
wyłącznie po nim. Informacje o tym obszarze
można odnaleźć co prawda w znanych przewodnikach Grzegorza Rąkowskiego „Polska
egzotyczna” (tom I i II). Tyle, że opisują one
całe wschodnie pogranicze Polski a na dodatek wspomniany obszar jest opisany w części
w jednym tomie, a w części w drugim. Fragment
Podlaskiego Przełomu Bugu znalazł się w wydanym 2 lata temu przewodniku „Biała Podlaska
– Brześć”. Był on elementem transgranicznego
polsko-białoruskiego projektu pt.: „Nieodkryty Wschód”, koordynowanego przez Michała
Romanowskiego i Marcina Koszołko z Urzędu
Miasta w Białej Podlaskiej. Można go nawet
ściągnąć z sieci: http://www.polskaturystyczna.pl/bialapodlaska/biala_podlaska_brzesc.pdf.
Jednak ów przewodnik dotyczy
powiatów: bialskiego w Polsce
oraz kamienieckiego i brzeskiego
na Białorusi, a omawiany obszar
to tylko niewielki ich fragment.
Przewodnik „Małopolski Przełom Wisły” opisuje jej odcinek od
Sandomierza do Dęblina. Autor
podzielił ten teren umownie na
trzy Powiśla: Lubelskie, Świętokrzyskie i Mazowieckie. Po wstępnej charakterystyce całego obszaru Przełomu następują opisy
proponowanych tras turystycznych. W sumie jest
ich 12. Trzy pierwsze to trasy długie, biegnące
bądź wzdłuż Wisły, bądź dość znacznie się od
niej oddalające. Pozostałe zaś są ściśle związane
z jej dopływami: Sanną, Wyżnicą, Chodelką, Bystrą, Wieprzem (w dolnym odcinku), Opatówką,
Kamienną, Iłżanką, oraz Zwoleńką i Zwolanką. Dzięki temu przewodnik obejmuje de facto
znacznie większy obszar niż określono w tytule,
bo można w nim poczytać także o dość oddalonych od Wisły: Kocku, Nałęczowie, Kraśniku,
Opatowie, Bałtowie czy Czarnolesie. Publikacja
prócz standardowej treści przewodnikowej zawiera wiele ciekawych legend, opowieści i podań
związanych z zamczyskami, lochami, kościołami itd., których nie brak chyba w żadnym
regionie Polski, czasem jednak są ignorowane
i pomijane. Uzupełnieniem treści są liczne czarno-białe zdjęcia oraz wkładki z kolorowymi
fotografiami, a także mapki poszczególnych
ścieżek. Stricte nadwiślańska część przewodnika doskonale koresponduje z nakręconym kilka
lat temu przez nieodżałowanej pamięci Artura
Tabora filmem „Małopolski Przełom Wisły”.
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Myślę też, że przewodnik doskonale uzupełnia się z ostatnim albumem Artura pt.: „Wisła.
Królowa polskich rzek”, w którym pisze: „Wisła
zachwyciła mnie przestrzenią, piaszczystymi łachami, tajemniczymi wyspami i łęgowymi lasami
oraz bogactwem ptasiego świata. W kolejnych
latach namiętnie fotografowałem Wisłę w różnych porach roku, starając się uchwycić jej duszę.” Podróżując z przewodnikiem
Marka, z otwartym sercem i chęcią
poznania tej unikalnej rzeki można
istotnie uchwycić jej duszę.
Drugi rzeczny przewodnik
Marka Nasiadki nosi tytuł „Podlaski Przełom Bugu”. Ten również nie pokrywa się dokładnie
z mezoregionem o tej nazwie. Na
zachodzie bowiem urywa się za
Drohiczynem (mezoregion sięga
aż do Małkini), na południowym
wschodzie zaś sięga po Kodeń, który leży już na Polesiu Brzeskim.
Początek przewodnika to tradycyjnie ogólna charakterystyka terenu,
a zwłaszcza tytułowej rzeki. Natomiast w pozostałej części obszar
został opisany wg następującego
podziału: lewa strona Bugu od Terespola po Sarnaki, „ruska” strona:
Sarnaki – Drohiczyn, prawa strona
omawianej rzeki od Drohiczyna
po Mielnik, zaś ostatni dział stanowią wycieczki w okolice Przełomu. Bardzo słabo został opisany
białoruski odcinek Przełomu, a warto by było,
bo przecież w Terespolu jest przejście graniczne,
a i do Czeremchy nie tak znowu daleko. Podobnie jak w poprzednim przypadku uzupełnieniem
treści są liczne zdjęcia kolorowe i czarno-białe.
Aby ta „recenzja” miała choć pozory obiektywności wypada czegoś się czepić. Otóż i czepię
się, i wcale nie tylko z tego powodu. Koloryt,
oryginalność i specyfikę jakiegoś obszaru tworzy
nie tylko krajobraz, zabytki, przyroda i historia,
ale też ludzie. I to nie tylko ci, którzy kiedyś
tutaj żyli, byli sławni i zachowali się w pamięci
mniejszej czy większej liczby współczesnych. Ów
koloryt tworzą również, a może nawet przede
wszystkim ci, którzy jeszcze tu żyją i działają.
A okolice – nadbużańskie zwłaszcza – obfitują
w takich ludzi bezspornie. Swego czasu, sławnej
pamięci Janusz Kuśmierczyk (wszak przyjaciel
i Autora i mój też) zbierał ich wszystkich nanizanych jak korale na muliście brązową wstęgę
Bugu. Można by długą listę wymienić, bo to
i ojciec Roman Piętka, archimandryta z Kostomłot, już niestety tam nie mieszkający, ale
ślady jego organicznej pracy w postaci choćby stanicy kajakowej stale tam są, to pan Jan
Buczyło z Samowicz, starzec siwobrody, który

gawędziarskim stylem opowiada o dawnych czasach nad Bugiem, obronie twierdzy Brześć itd.,
to pani Bogusia Hawryluk z Nepli, wieloletnia
sołtysowa i aktywna działaczka, współzałożycielka Stowarzyszenia „Bugowiaki”, to sędziwy
ks. kanonik Zdzisław Oziębło z Nepli, kopalnia
wiedzy historycznej o tych terenach i dokumentalista męczeństwa podlaskich unitów. To też
Wojciech Duklewski, wieloletni
dyrektor PK Podlaski Przełom
Bugu, niezrównany gawędziarz
doskonale znający nie tylko historię, ale przede wszystkim przyrodę
tych terenów, to młodzi ludzie ze
Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego w Janowie Podlaskim
mieszczącego się w starej plebanii,
czy wreszcie aktywnie działające Stowarzyszenie „Bioregion”
z Siemiatycz, które dokumentuje
historię i chroni przyrodę Ziemi
Siemiatyckiej. Ci wszyscy ludzie, pasjonaci,
z oddaniem i społecznie działający dla swojej
ziemi warci są upamiętnienia w przewodniku
nie mniej niż ci, których już nie ma. A poza
tym wydaje mi się, że i ciekawe i ze wszech
miar korzystne byłoby to, gdyby jakiś wędrujący
nadbużańskimi szlakami turysta z zachodniej
Polski, dajmy na to, zaszedł do Samowicz by
posłuchać pana Jana, albo do Izby Regionalnej
w Neplach, by zobaczyć zgromadzone tam eksponaty i usłyszeć różne opowieści z nepelskich
stron. Przekonany jestem, że jeżeli tego nie zrobi,
straci wiele z nadbużańskiego klimatu. A nie
zrobi tego, jeśli nie będzie wiedział, że tacy ludzie są. Tego nie ma i autentycznie uważam to
za istotny brak „bugowego” przewodnika. Ale
rzecz jasna jako całość polecam tak jeden jak
i drugi przewodnik wszystkim, którzy lubią
wędrować dolinami rzek.
I na koniec jeszcze raz warto wspomnieć
dwóch wielkich nieżyjących. Janusz Kuśmierczyk powtarzał, że „Bug wart jest świeczki”,
Artur Tabor w swoim albumie „Bug. Pejzaż
nostalgiczny” napisał: „Ten piękny świat doliny
Bugu, gdzie człowiek żyje w harmonii z przyrodą i krajobrazem wciąż jeszcze trwa. Ale jest
bardzo kruchy i wrażliwy na zagrażający mu,
opacznie rozumiany, „postęp cywilizacyjny”
z jego agresywnością i chaosem przestrzennym.
Nie pozwólmy temu światu zginąć.”
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Krzysztof Wojciechowski
Marek Nasiadka, Małopolski Przełom Wisły, Od Sandomierza do
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Marek Nasiadka, Podlaski Przełom Bugu. Przewodnik nie tylko dla
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Pszczela Wola wczoraj i dziś

K

„Gdzieś jest, lecz nie wiadomo, gdzie
świat, w którym baśń ta dzieje się.
Malutka pszczółka mieszka w nim,
Co wieść chce wśród owadów prym.”
[Pszczółka Maja – Zbigniew Wodecki]

ilka kilometrów od Lublina znajduje się wyjątkowe miejsce na świecie.
I nie przesadzam z tą wyjątkowością,
ponieważ właśnie w Pszczelej Woli mieści się
jedno z nielicznych na świecie Techników
Pszczelarskich, będące chlubą i dorobkiem
wielu pokoleń pszczelarzy. To właśnie w tym
miejscu o pszczołach i pszczelarstwie można rozmawiać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Ośrodek ten obecnie nosi
nazwę Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
Szkoła posiada bogatą historię, ale również
ofertę edukacyjną, nie tylko dla miłośników
pszczół. Ale zacznijmy od początku.

Z kart historii

W 1944 roku pośród budynków Żabiej Woli
powstało Państwowe Liceum Pszczelarskie.
Został wtedy wydzielony majątek na potrzeby
szkoły, niepodlegający parcelacji. Trzynastego
stycznia 1945 roku przekazano go Związkowi
Pszczelarzy w Lublinie, a osiem dni później
nastąpiło uroczyste mianowanie Tadeusza Wawryna pierwszym dyrektorem Liceum Pszczelarskiego. Liceum miało za zadanie wykształcić
fachowców dobrze dających sobie radę z pracą
w pasiece, rolą instruktora, nauczyciela czy działacza zawiązku pszczelarskiego. W 1946 roku
miejscowości nadano nową nazwę - Pszczela
Wola. I w ten sposób rozpoczęła się historia ostoi
naukowej pszczelarstwa polskiego. W 1955 roku
nastąpiło przemianowanie szkoły na Państwowe Technikum Pszczelarskie. Podczas wielu lat
zmieniali się dyrektorzy szkoły, w większości
będący jej absolwentami.
W 1985 roku powstało Policealne Studium
Pszczelarskie. Od 1991 roku do czasów obecnych grupy uczniów uczestniczą w praktykach
zawodowych poza granicami kraju. W 1992
roku nastąpiło uroczyste nadanie Technikum
Pszczelarskiemu imienia Zofii i Tadeusza Wawrynów. Dużym wyzwaniem dla szkoły była wystawa pszczelarska zorganizowana w kwietniu
1997 roku we Francji. W 2001 roku na terenie
szkoły odbyło się pierwsze Europejskie Spotkanie Młodych Pszczelarzy. W tym samym
roku, wraz biurem turystycznym „Włóczykij”,
powstały 3 ścieżki dydaktyczne: „Od kwiatka
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do miodu”, „Od ziarenka do bochenka”, „Życie
dawniej i dziś”.

Współczesność

Szkoła cały czas tętni życiem. Na jej terenie
organizowane są Ogólnopolskie Dni Pszczelarza,
Międzynarodowe Targi Pszczelarskie, Powiatowy
Przegląd Europejskiej Piosenki Obcojęzycznej
oraz liczne konferencje. Szkoła posiada bogatą
ofertę edukacyjną, począwszy od gimnazjum,
na szkołach policealnych skończywszy.
Pszczela Wola jednak to nie tylko szkoła.
Ośrodek położony jest w zespole parkowym
nad rzeką Bystrzycą. Spotykamy tu wiele ciekawych gatunków drzew i krzewów między
innymi orzech czarny czy korkowiec. W 1973
roku powstał jedyny w Polsce Skansen Pszczelarski, mający dużą wartość dokumentacyjną
dla historii polskiego pszczelarstwa. Zwiedzając
go, przenosimy się w świat pszczół, poznając
ich życie, ale i wpływ człowieka na te niezwykłe
owady. W skansenie znajdują się eksponaty ukazujące pracę bartnika i pszczelarza, połączenie
historii z współczesnością, dzieje pszczelarstwa
na ziemiach polskich. Perełką skansenu jest pochodzący z XVII wieku ul wykonany z drewna
sosnowego.
Na ścianie szkoły zawieszona jest pszczoła na
plastrze. Spacerując po parku natykamy się na
różnego kształtu ule, począwszy do przyjaźnie
nastawionego misia, na św. Ambrożym (patronie
pszczelarzy) skończywszy. Naprzeciwko pałacu ustawiona jest pasieka, wraz z niezwykłym
poidłem dla pszczół – oczywiście w kształcie

Dawny ul eksponowany w Pszczelej Woli

pszczoły. Dużą atrakcją edukacyjną jest „ul”, do
którego można wejść i od wewnątrz poznać życie
pszczół. Na terenie szkoły znajduje się również
stadnina koni, którymi opiekują się uczniowie
z klasy jeździeckiej. Pszczoły, konie, malownicza
okolica, spokój i cisza, bogata historia szkoły
to wszystko można znaleźć w jednym miejscu,
w Pszczelej Woli. Tutaj naprawdę można odpocząć, ale i miło spędzić wolny czas. Pszczela Wola
to również ludzie, którzy mimo iż przyjeżdżają
z różnych części kraju, mają wspólny temat. Tu
o pszczołach rozmawia się cały czas, wymienia
doświadczenia i także w ten sposób zdobywa
nową wiedzę. 
n
tekst i zdjęcia Katarzyna Niedźwiecka

Dawny ul eksponowany w Pszczelej Woli
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PODRÓŻUJ ODPOWIEDZIALNIE
Dla tych, którzy chcą aktywnie poznać świat ograniczając negatywny wpływ na
środowisko oraz lokalną tradycję i kulturę polecamy kilka podstawowych zasad.
Szanuj środowisko naturalne
1. Przestrzegaj zasad obowiązujących w obszarach chronionych.
2. Nie płosz dzikich zwierząt, nie zbliżaj się do nich.
3. Śmieci wyrzucaj do pojemników, w miarę możliwości posegregowane.
4. Używaj środków czystości ulegających biodegradacji.
5. Unikaj używania opakowań jednorazowych.
6. Oszczędnie zużywaj wodę i prąd.
7.	Rozważ czy wejście na teren o unikatowych walorach przyrodniczych, nie będzie miało na niego
negatywnego wpływu.
8.	Uiszczaj opłaty za wstęp do parków narodowych, rezerwatów itp. (te pieniądze wspierają ochronę
przyrody, którą podziwiasz).
9.	Nie kupuj i nie wywoź produktów ze zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, szczególnie tych
objętych Konwencją Waszyngtońską tzw. CITES
10.	Unikaj kupowania produktów ze zwierząt, jeśli mogą pochodzić z z kłusownictwa lub okrutnych metod
produkcji.

Wybieraj przyjazne dla środowiska środki transportu
1. Podróżuj gdy to możliwe komunikacją zbiorową, najlepiej koleją.
2. Na krótkich dystansach przemieszczaj się pieszo lub rowerem.
3.	Z samochodu korzystaj jak najrzadziej. Do zneutralizowania gazów wyemitowanych w ciągu 1 roku przez
jedno auto potrzebne jest aż siedem drzew.
4.	Samolot wybieraj tylko na bardzo dalekie trasy. Emisja gazów cieplarnianych na większych wysokościach
jest dwu- do trzykrotnie bardziej szkodliwa niż ta sama ilość emisji przy powierzchni Ziemi.

Wybieraj zrównoważone formy turystyki
1.	Zamiast w wielkich hotelach, nocuj w gospodarstwach agroturystycznych, prywatnych kwaterach,
schroniskach młodzieżowych.
2.	Unikaj wyjazdów masowych. wybieraj formy turystyki nastawione na poznanie różnych aspektów
odwiedzanego regionu, a nie tylko na bierny wypoczynek.
3. Korzystaj z propozycji małych biur podróży lub wyjazdów niezorganizowanych.

Poznawaj kulturę
1.
2.
3.
4.

Przygotuj się do podróży, poczytaj w o miejscu, do którego jedziesz.
Naucz się podstawowych zwrotów w języku odwiedzanego kraju/regionu.
Rozmawiaj ze stałymi mieszkańcami miejsca, które odwiedzasz, nawiąż z nimi kontakt.
Bądź otwarty na poznawanie odmiennych poglądów, stylów życia, kultur i religii

Szanuj prawa i obyczaje
1.
2.
3.
4.

Staraj się nie łamać prawa obowiązującego w danym państwie, zapoznaj się z podstawowymi przepisami.
Dowiedz się jakie są lokalne obyczaje i nie naruszaj ich.
Z szacunkiem odnoś się do lokalnych zwyczajów i tradycji, nie wyśmiewaj ich.
Dostosuj się do rytmu życia miejscowej społeczności, nie próbuj narzucić swoich zasad.

Myśl globalnie, kupuj lokalnie
1. Kupuj lokalne produkty, wspierając tym samym miejscową społeczność.
2. Korzystaj z usług lokalnych biur podróży i przewodników.
3. Nie staraj się unikać podwyższonych opłat dla obcokrajowców (pamiętaj o różnicach w dochodach).


Źródło: www.ekonsument.pl

Wystawa Natura 2000 Lubelskie PL prezentowana była
m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Rydze i ... Kołaczach

Wystawa Cvintary
prikordonya w Tajkurach
Wizyta studyjna polskich animatorów
turystyki przyrodniczej na Łotwie

2010 DLA NATURY I CZŁOWIEKA
Minął 16 rok naszej działalności – przepracowaliśmy go w szkolnych klasach, salach
koncertowych, na zaniedbanych cmentarzach, urzędowych korytarzach...
Kamieniarski młotek, projektor, grabie, rower, bębenek sitkowy, skaner, mikrofon radiowy...
– to towarzyszące nam przedmioty.
Podobnie będzie również w 2011.
Zapraszamy do współpracy i wsparcia.
Wschodni SAMBAstion na majówce Sprawiedliwego Handlu

Instalacja lapidaryjna na cmentarzu prawosławnym w Kosyniu

Reanimacja poleskiego
krajobrzu kulturowego - Suchawa

Zdjęcia: Achiwum TDNiCz

Wręczenie Statuetki Suseł 2010 - szósta
edycja Lubelskiej Nagrody Ekologicznej

Finał konkursu dla szkół Akademia 3R
Pieśni Bagien 2010

Żmudna rekonstrukcja zdewastowanych
nagrobków na Wołyniu
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