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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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NAGRODA SUSEŁ

Suseł dla wybranych
W 2004 r. w Towarzystwie dla Natury i Człowieka narodził się pomysł
na nagrodę dla osób bądź instytucji działających na
rzecz ochrony środowiska i krzewienia idei zrównoważonego rozwoju w województwie lubelskim. Został on podchwycony przez inne regionalne organizacje ekologiczne i przyrodnicze.
W ten sposób nagroda stała się jedną z inicjatyw
łączących ruch ekologiczny na Lubelszczyźnie.
Nagroda
Z powołaniem do życia tej idei należy wiązać słowo „brak”. Wiele ważnych i ciekawych
inicjatyw proekologicznych, i stojących za
nimi osób i instytucji, nie było szerzej znanych
i docenianych w regionie. Przynajmniej dla
częściowego zapełnienia tej luki, a tym samym
docenienia i promowania takich działań, postanowiono o przyznawaniu tej nagrody. Dla
zachowania obiektywizmu i niezależności
uznano, że będzie ona przyznawana wyłącznie przez przedstawicieli organizacji ekologicznych i przyrodniczych. Nagroda swoją
nazwę zawdzięcza susłowi perełkowanemu,
jednemu z najbardziej charakterystycznych
dla Lubelszczyzny gatunków zwierząt, nie
występującemu w żadnym innym miejscu
Polski. Statuetka zawsze jest wykonywana
przez rzeźbiarza związanego z regionem.
Mechanizm przyznawania tej nagrody
jest dosyć prosty. Na początku ogłasza się
w mediach informacje o nadsyłanie zgłoszeń
do nagrody. Propozycje może złożyć każdy
zainteresowany. Jedynym obowiązkiem jest
uzasadnienie, dlaczego wskazany podmiot lub
działanie zasługuje na szczególne wyróżnienie. Następnie odbywa się głosowanie przez
organizacje zainteresowane wzięciem udziału
w pracach kapituły nagrody. Wyniki jej prac są
ogłaszane na uroczystości, podczas której jest
wręczana statuetka susła perełkowanego (dla
inicjatywy, która zebrała najwięcej głosów)
i pamiątkowe dyplomy (dla wyróżnionych).

Nagrodzeni, wyróżnieni
Do 2008 r. odbyły się cztery edycje omawianej inicjatywy. Na zaproszenia do nadsyłania nominacji odpowiedziano 40 propozy2

cjami. Wśród zgłaszanych
kandydatów były organy
i jednostki samorządu terytorialnego, urzędy i urzędnicy różnych szczebli, organizacje pozarządowe, szkoły,
szkolne koła zainteresowań i nauczyciele, leśnicy,
dziennikarze, artyści i lokalny przedsiębiorca. Ich
dokonaniami były inwestycje na rzecz ochrony
środowiska i przyrody,
prowadzenie edukacji
ekologicznej, różne
formy czynnej ochrony
przyrody, praca popularyzująca właściwy stosunek do środowiska
i wiele innych. Wśród zgłoszonych nominacji
wchodzące w skład kapituły NGO-sy (przez
cztery lata było ich łącznie 14) nagrodziły
i wyróżniły 16 inicjatyw.
Nagrodzeni w czterech dorocznych edycjach doskonale obrazują dwie kwestie. Jedna
to różnorodność działań proekologicznych
i podmiotów je realizujących w regionie. Statuetką susła może poszczycić się urzędnik
administracji rządowej, m. in. dobrze współpracujący z innymi podmiotami zaangażowanymi w ochronę przyrody. Za wiele działań
proekologicznych nagrodzona została jedna
z gmin, za doskonały atlas ptaków nagrodzeni zostali jego redaktorzy (jednocześnie
przyrodnicy o dużym dorobku), a za działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów
wytwarzanych we własnym sklepie nagrodę
otrzymał lokalny przedsiębiorca. Wśród wyróżnionych były różne instytucje (NGO-sy,

szkoły) lub osoby (nauczyciele, urzędnicy,
dziennikarze, rolnicy).
Druga kwestia to rozkład geograﬁczny nagrodzonych inicjatyw. Jak doskonale obrazuje
mapa, znajdują się one w różnych punktach
naszego regionu.

Podsumowanie
Nagroda Suseł to jedna z ciekawszych
inicjatyw, których celem jest promocja działań
proekologicznych. Miała także integrować
ruch ekologiczny w regionie, który wspólnie nagradza godne uwagi przedsięwzięcia. W związku z tym może martwić coraz
mniejsze zainteresowanie braniem udziału
w pracach kapituły („Susła 2007” przyznano
głosami jedynie 6 organizacji). Pozostaje mieć
nadzieję, że z czasem ta inicjatywa nie tylko
nie zginie, a nabierze należnego jej prestiżu.
RAFAŁ JASIŃSKI
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Tabela 1. Nagrodzeni
Edycja

Nagrodzony

Opis działań nagrodzonego

Suseł 2004

Janusz Szostakiewicz, pracownik Oddziału Środowiska i Rolnictwa w Białej
Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2004 r. zorganizował transport dla 25 poszkodowanych ptaków do schronisk dla
dzikich zwierząt. Ponadto starał się zapewnić środki na funkcjonowanie schroniska
dla dzikich ptaków w Woskrzenicach k. Białej Podlaskiej. Nagrodzony sprawił, że
odroczono napełnienie wodą nowego zbiornika retencyjnego Witulin – Terebela,
co pozwoliło na ocalenie przed zniszczeniem kilkudziesięciu gniazd rzadkich,
zagrożonych wyginięciem ptaków. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
czego skutkiem jest popularyzacja walorów przyrodniczych i poprawa przepływu
informacji na istotne tematy związane z przyrodą.

Suseł 2005

Gmina Zamość

Gmina podejmuje działania mające na celu popularyzację wiedzy o przyrodzie
i krajobrazie rodzimego terenu. Zwraca uwagę na konieczność ochrony susła
perełkowanego, którego stanowisko znajduje się w Rezerwacie Przyrody „Hubale”. W związku z tym zorganizowano „Dzień Susła”, podczas którego odbyły się
konkursy poświęcone gryzoniowi. Ponadto opracowano i rozpowszechniono
mapę z naniesionym stanowiskiem tego rzadkiego gatunku oraz pocztówkę ze
zdjęciem susła. Na terenie gminy zrealizowano również konkurs „Zdobywcy
Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość” zachęcający do jej odwiedzania.

Suseł 2006

Janusz Wójciak, Waldemar Biaduń, Tomasz Buczek i Małgorzata Piotrowska
– redaktorzy książki „Atlas Ptaków Lęgowych Lubelszczyzny”, wydanej przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

„Atlas Ptaków Lęgowych Lubelszczyzny” to licząca ponad 500 stron monograﬁa
poświęcona awifaunie Lubelszczyzny. To chyba najciekawsza przyrodnicza pozycja książkowa wydana w 2006 r. na Lubelszczyźnie. Wyróżnia się w stosunku
do innych monograﬁi regionalnych o ptakach, m.in. przystępnym językiem,
obszerną bibliograﬁą, krótkim streszczeniem po angielsku oraz opisem historii
badań ornitologicznych. Nominowani wykonali także ogrom pracy przy zbieraniu
materiałów do książki. Ponadto napisali znaczną część opisów poszczególnych
gatunków.

Suseł 2007

Pani Teresa Gomzar, właścicielka kio- Pani Teresa Gomzar, kierując się chęcią ograniczenia ilości powstających odpadów
sku spożywczego w Srebrzyszczu pod w prowadzonym przez siebie małym sklepiku, zarządziła akcję „zero tolerancji
Chełmem
dla jednorazówek.” W tym celu zamówiła i rozdała wszystkim swoim klientom
120 sztuk płóciennych, wielorazowych toreb na zakupy, następnie przestała wydawać foliowe reklamówki i woreczki. Taka pionierska postawa pokazuje zarówno
konsumentom, jak i handlowcom, że odejście od nieograniczonego używania
„foliówek” nie jest niczym nierealnym.

Tabela 2. Wyróżnieni
Edycja

Wyróżnieni

Opis działań wyróżnionego

Suseł 2004

Urszula Bunia, Anna Szczuka, nauczy- Wyróżnione założyły Szkolne Koło Ekologiczne i wraz z grupą młodzieży podcielki w Zespole Szkół w Ostrowie Lu- jęły trud podniesienia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej Ostrowa
belskim.
Lubelskiego.
Marek Kokoszkiewicz z Woskrzenic koło Prowadzi schronisko dla dzikich ptaków „Ostoja”, w którym zajmuje się ratowaBiałej Podl.
niem dzikich ptaków wymagających pomocy człowieka.
Zespół Zamojskich Parków Krajobrazo- Prowadził ochronę czynną zamojskich kolonii susła perełkowanego i popularywych z/s w Zamościu (obecnie Zespół zował wiedzę o walorach przyrodniczych Ziemi Zamojskiej.
Parków Krajobrazowych Roztocza)

Suseł 2005

Dyrekcja Parku Krajobrazowego „Pod- Dyrekcja realizowała nowatorski projekt „Zachowanie walorów przyrodniczych
laski Przełom Bugu” w Janowie Pod- terenów otwartych Podlaskiego Przełomu Bugu”.
laskim
Dziennikarze Radia Lublin: Małgorzata Dziennikarze Radia Lublin zostali wyróżnieni za podejmowanie w swoich reporSawicka, Anna Kaczkowska, Mariusz tażach zagadnień dotyczących ochrony środowiska.
Kamiński, Magdalena Lipiec, Ryszard
Majewski
Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie
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Szkoła prowadziła różnorodne działania w zakresie edukacji ekologicznej swoich
uczniów.
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Edycja

Wyróżnieni

Opis działań wyróżnionego

Suseł 2006

Zoﬁa Chrempińska, Dyrektor Depar- Główną zasługą wyróżnionej było zaangażowanie w wygaśnięcie decyzji Ministra
tamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody Środowiska, wyrażającej zgodę na przeznaczenie 508 ha lasów ochronnych wokół
i Krajobrazu w Ministerstwie Środowi- Białej Podlaskiej na cele inwestycyjne.
ska
Czemiernickie Towarzystwo Regional- W 2006 r. wydało album „Dolina Tyśmienicy” promujący walory przyrodnicze
ne
i piękno krajobrazu obszarów nad Tyśmienicą położonych w gminie.
Koło Południowopodlaskie Towarzy- Bialskie koło terenowe Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” realizowało kilka
stwa Przyrodniczego „Bocian” z/s Białej godnych odnotowania projektów: ochrona błotniaka łąkowego, ochrona sowy
Podlaskiej
płomykówki, ochrona rusałki.

Suseł 2007

Regionalne Dyrekcje Lasów Państwo- Zorganizowana konferencja stanowiła próbę stworzenia płaszczyzny wymiany
wych w Lublinie i w Radomiu, Lubelskie doświadczeń i współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych ochroną
Towarzystwo Ornitologiczne – organi- kuraków leśnych.
zatorzy I Międzynarodowej Konferencji
„Ochrona Kuraków Leśnych” w Janowie
Lubelskim
Marcin Skrzypek, inicjator Porozumienia Jest inicjatorem Porozumienia Rowerowego – nieformalnej grupy osób i organizacji
Rowerowego w Lublinie
działających na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej Lublina.
Szkolny Klub Ekologiczny Szkoły Pod- Szkolny Klub Ekologiczny prowadził wiele działań na rzecz ekologii i ochrony
stawowej w Bochotnicy
środowiska dla dzieci i przez dzieci, m.in. przez opracowywanie i wydawanie
publikacji oraz organizację konkursów.

Tabela 3. NGO-sy
siedziba

Krasnostawski Ruch Ekologiczny
„Viridis”

Krasnystaw

2

Liga Ochrony Przyrody. Zarząd
Okręgu w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

1

Polski Klub Ekologiczny. Okręg
Środkowowschodni w Lublinie

Lublin

3

Pracownia na rzecz Bioróżnorodności
„Klub UNESCO”

Piaski

1

Roztoczańska Konna Straż Ochrony
Przyrody

Lublin

1

Ruch Ekologiczny Św. Franciszka
z Asyżu (REFA). Krąg Lubelski

Lublin

4

Stowarzyszenie Dla Ziemi

Bratnik, powiat
lubartowski

1

Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne
Michów
„Zielona Swoboda”

4

Stowarzyszenie Lokalna Akcja na rzecz
Chełm
Środowiska Ziemi Chełmskiej

2

Stowarzyszenie Ochrony Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego

Rogóźno, powiat
łęczyński

2

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Lublin

4

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”.
Koło Południowopodlaskie

Biała Podlaska

2

Zamojska Grupa Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków

Zamość

2

Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze

Zamość

2

4
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Na jedynce pod górę
– rowery w Lublinie

WYRÓŻNIONA
INICJATYWA

W różnych miejscach i odnośnie różnych spraw czas płynie z różną szybkością. Na przykład, dla
rozwoju ruchu rowerowego czas w Lublinie płynie wolniej niż dla rozwoju parkingów samochodowych i wolniej niż czas rozwoju ruchu rowerowego w innych miastach.
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M

ożna powiedzieć, że komunikacja
rowerowa jest traktowana przez
pewną „masę krytyczną” Lublinian
wciąż jako nowinka. Trochę jak koszenie kosą
przez wieśniaków z „Konopielki”. Porównanie
to nie zabrzmi przesadnie, jeżeli przypomnimy sobie, że jeszcze niedawno powstanie
czegoś dziś tak oczywistego jak Deptak dla
znacznej liczby mieszkańców i specjalistów
wydawało się niemożliwością. Wtedy również
czas w Lublinie płynął nierówno – tak jakby
ludzie, którzy stworzyli Deptak w porównaniu
z resztą lublinian byli przesunięci nieco bardziej w przyszłość.
Wizja dzielenia tej samej przestrzeni przez
ludzi żyjących w różnych „strefach czasowych”
nie jest jedynie metaforą. Urbaniści narzekają,
że „muszą budować miasta nie tylko według
potrzeb dzisiejszych, ale też tych, które wystąpią w przyszłości”. Co oznacza, że ich praca
polega na przewidywaniu trendów rozwoju społeczności i przekonywaniu obecnych
mieszkańców, że zaspokojenie ich przyszłych
potrzeb wymaga podejmowania kosztownych
decyzji, które dziś mogą im się wydać niezrozumiałe. Tak właśnie stało się z Deptakiem
i tak NIE stało z drogami dla rowerów.
Planując przyszły Lublin około dwadzieścia lat temu, mądrzy ludzie popatrzyli na
ukształtowanie terenu miasta i zdecydowali,
że drugą Holandią to my nigdy nie będziemy, bo mamy za dużo górek. Wtedy jednak
jeżdżono starymi rowerami i nikt nie wyobrażał sobie obecnej skali upowszechnienia
i rozwoju techniki tego środka transportu.
Tamte decyzje miały oczywiście naturę samospełniającego się proroctwa. Dziś na jazdę miejską pozwalają sobie głównie osoby
najbardziej skłonne do ryzyka, które psują
wizerunek zwykłego, miejskiego rowerzysty,
którym mógłby być każdy z nas.

Źle zaprojektowane skrzyżowanie. Piesi i rowerzyści ustawiają się wbrew założeniom. Przejście przy
ul. Spółdzielczości Pracy na wysokości Bazylianówki

Świat jednak nie stoi w miejscu. Rowerzystów jeździ po Lublinie z roku na rok więcej
i coraz bardziej widoczne jest zapóźnienie
miasta w rozwoju i jakości dróg rowerowych. Użytkownicy dwóch kółek stali się
jednym z „ognisk” przyszłości, zostawiając
w tyle planistów, projektantów i decydentów.
Odpowiedź na pytanie, kto ma się do kogo
dostosować, jest oczywista. Odpowiedź na
pytanie, jak to zrobić, jest może mniej oczywista, ale dobrze znana: poprzez partycypację
społeczną w planowaniu miasta.
Tą właśnie drogą poszła grupa lubelskich
rowerzystów, zakładając Porozumienie Rowerowe (www.rowery.tnn.pl). Wyrosło ono jako
jeden z wątków działalności Forum Kultury
Przestrzeni prowadzonego przez Ośrodek
„Brama Grodzka – Teatr NN” (www.kp.tnn.
pl). Forum zaczęło działać w 2006 roku, a Porozumienie w 2007. Spotkania Forum, mające
charakter otwartych dyskusji, zawsze rodziły

pewien niedosyt: no dobrze, pogadaliśmy sobie, ale co dalej? W przypadku poruszanej na
nich tematyki rowerowej przejście od słów
do czynów okazało się logiczne i możliwe.
Na jednym z kolejnych spotkań rowerzyści zawiązali „społeczną grupę inicjatywną”
i podpisali krótką deklarację, w której można znaleźć znamienne zdanie: „Uczestnicy
spotkania zgodzili się na podawanie swoich nazwisk do publicznej wiadomości, jako
członków grupy, która chce reprezentować
interesy rowerzystów i pracować wspólnie nad
poprawą i rozwojem komunikacji rowerowej
w Lublinie”.
Na tym stanęło. Porozumienie nie jest stowarzyszeniem i nie ma osobowości prawnej.
Można je opisać jako swego rodzaju „publiczne
stwierdzenie”, że pewna grupa ludzi jest ze
sobą w porozumieniu, tzn. w stałym kontakcie
i w możności podejmowania różnych inicjatyw. Istnienie tej grupy nie polega na przy5
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Barierka ochronna (być może zupełnie zbędna) zamontowana zbyt blisko pasa ruchu i zbyt rzucającą
się w oczy, odizolowująca od urokliwego koryta Bystrzycy. Nowy odcinek ściezki rowerowej Mełgiewska-Zawilcowa

a całą sprawę rozdmuchały media, traﬁła ona
do Porozumienia, które szczęśliwie „napatoczyło się” urzędnikom Wydziału Inwestycji,
potrzebującym jakiejś wiarygodnej oceny
sensowności wydawania tych pieniędzy.
Tak rozpoczęła się nasza współpraca z Wydziałem Inwestycji, która trwa do dziś. We
wrześniu 2007 roku jeden z jego pracowników,
Marek Kuzaj, został skierowany „do kontaktów z rowerzystami”. Odtąd przekazujemy
mu na bieżąco nasze pytania i uwagi, a on
zwraca się do nas z prośbami ze strony Wy-

FOT. MARCIN SKRZYPEK

należności, lecz na uczestnictwie, a czasem
tylko solidarności i woli uczestnictwa. Nie
posiada ona listy członków ani statutu, ale
potraﬁ skutecznie działać.
Chrztem bojowym Porozumienia były
konsultacje projektu toru pseudo-rowerowego przy ul. Janowskiej, podejrzewanego
o bycie torem motocrossowym, na którego
realizację Rada Miasta przeznaczyła 700 tys. zł
[Szczegóły na temat konsultacji toru rowerowego: http://tnn.pl/k_468_m_3.html ]. Kiedy
w 2007 roku nadszedł termin realizacji planu,

Przykład ciekawego i wygodnego rozwiązania stojaka rowerowego z linkami (Decathlon)
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działu. Pierwsza z nich dotyczyła propozycji
przebiegu dwóch nowych dróg rowerowych,
gdyż pojawiła się możliwość sﬁnansowania
ich projektów. Druga prośba dotyczyła wzornictwa i lokalizacji stojaków rowerowych. Jak
wiadomo, wszędzie obowiązują niewygodne
i niebezpieczne „wyrwikółka”, podczas gdy
każdy rowerzysta wie, że stojak powinien
sięgać siodełka. Najprostszy jego wariant do
odwrócona litera „U”, umocowana oboma
końcami do ziemi.
Nasza opinia o fałszywym projekcie toru
rowerowego doprowadziła do wstrzymania
prac i przeprojektowania obiektu według
wskazówek rowerzystów z Poznania. Dzięki
temu w przyszłym roku ma powstać na Janowskiej profesjonalny bike-park z torami
dla czterech – a w przyszłości pięciu – różnych dyscyplin rowerowych, umożliwiającymi organizowanie nawet mistrzostw świata.
W ramach drugich konsultacji przedstawiliśmy Wydziałowi Inwestycji cztery propozycje nowych tras, z których wybrano do
zaprojektowania dwie. Właśnie kończymy
opiniowanie projektu koncepcyjnego jednej
z nich, biegnącej wzdłuż Czechówki. Jest to
strategiczna droga, łącząca Skansen i Ogród
Botaniczny ze Starym Miastem (obecnie na
sporym odcinku pozbawiona nawet chodnika) oraz ścieżką bystrzycką. Nowych stojaków na razie nie widać, ale przynajmniej
odpowiedzialni za nie urzędnicy nie mogą
powiedzieć, że nie wiedzą, gdzie je instalować
i jakie one mają być.
Oprócz tego zajmujemy się wieloma bieżącymi sprawami, takimi jak udział w konsultacjach autostrady rowerowej, kontakty z dziennikarzami, przekazywanie uwag w sprawie
nowo powstających dróg rowerowych (np.
psujące krajobraz barierki ochronne nad Zalewem czy umieszczenie ich zbyt blisko pasa
ruchu w okolicach Dworku Graﬀa) czy wskazywanie Wydziałowi Gospodarki Komunalnej
miejsc wymagających przycięcia żywopłotów,
krzaków i drzew (postulaty zrealizowane).
Ostatecznym celem Porozumienia jest taka
zmiana polityki rowerowej Lublina, aby komunikacja rowerowa stała się pełnoprawnym
elementem systemu zrównoważonej komunikacji miejskiej. Przemawia za tym szereg
argumentów:
– Lublin jest miastem studenckim,
– ma wielkie walory krajobrazowe i przyrodnicze,
– aspiruje do miana metropolii i Europejskiej Stolicy Kultury,
– na Zachodzie Europy czy w innych
miastach Polski robi się dla rowerów dużo
więcej,
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– rower jest powszechnie używany w celach komunikacyjnych, a nie tylko rekreacyjnych.
Niestety, obecnie nawet zbliżenie się do
tego celu przekracza nasze możliwości. Nie
wiemy, jak przekonać Wydział Dróg i Mostów,
aby wyznaczył szlak rowerowy przez Centrum.
Nie wiemy, jak przekonać autorów przetargów,
że nawierzchnia asfaltowa jest lepsza i tańsza
od brukowej. Nie rozumiemy wszystkich zależności decyzyjnych, które doprowadzają do
realizowania błędnych projektów czy spychania problemu ruchu rowerowego na margines. Trzeba bowiem wiedzieć, że procedura
stworzenia nowej trasy rowerowej, która dla
rowerzysty jest po prostu drogą z punktu A
do punktu B, z perspektywy Urzędu Miejskiego okazuje się mozaiką kompetencji kilku
wydziałów, Rady Miasta i prezydentów oraz
elementem gry różnych interesów. Współpraca
tylko z jednym wydziałem niczego tutaj nie
zmieni.
W urzędach obowiązuje „resortowy” model pracy – każdy robi swoje w ramach dość
sztywnych kompetencji. Jednak w obecnym
rozwoju miast pojawiają się problemy, których
rozwiązywanie wymaga większej elastyczności, wykazywania inicjatywy i szukania nowych rozwiązań. Jest to możliwe tylko przy
zarządzaniu poprzez cele: nie liczy się sam
fakt, że decydent czy urzędnik dopełnił wszystkich formalności i czuje się „kryty” względem
ewentualnych pretensji, ale liczy się, czy zrobił
wszystko, co mógł, aby pomóc w osiągnięciu
celu – czy był skuteczny. Tymczasem dużo
łatwiej urzędowi uwierzyć, że odciąży ruch
uliczny poprzez zakup nowego autobusu na
200 osób (do tego służy przetarg, który może
być ważny lub nieważny i przygotowuje się go
na jednym biurku), niż poprzez przekonanie
dwustu osób, żeby pojechały rowerem (co
wymaga współpracy wielu biurek i podjęcia
działań bez ustalonych algorytmów i zakresu
odpowiedzialności).
W przypadku rowerów celem, który mógłby zorganizować prace Urzędu Miejskiego,
jest stworzenie mieszkańcom możliwości
dotarcia rowerem do jak największej liczby
miejsc. A więc pierwszym działaniem powinno być skontaktowanie się z rowerzystami, by
zaproponowali priorytety przebiegu tras. Tak
właśnie zachował się Wydział Inwestycji. Ale
jego kompetencje dotyczą tylko nowych inwestycji. Istniejącymi pasami ruchu zajmuje się
wydział Dróg i Mostów, który już nie posiada
swojego człowieka „do kontaktów z rowerzystami” i raczej nie dąży do tych kontaktów.
W tej sytuacji samo wysyłanie pism do tego
wydziału i pilnowanie odpowiedzi wymaga
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„Flagowa” lubelska ścieżka rekreacyjna wzdłuż Bystrzycy: niewygodny bruk fazowany, za wąski pas
zarówno dla pieszych jak i rowerów jak na rolę założoną dla tej trasy. Ze względów bezpieczeństwa
dziecko jedzie przy prawym skraju całego pasa, gdyż utrzymanie go przy prawej – praktycznie niewidocznej – granicy pasa rowerowego byłoby niemożliwe

zaangażowania przekraczającego możliwości
Porozumienia. A niestety, na horyzoncie nie
widać innych podmiotów czy środowisk chętnych do zajęcia się tymi sprawami. Zamiast
pisania wielu pism, pozostaje więc szukanie
jak najtrafniejszych argumentów, z którymi
być może zapozna się ktoś ważny i zmieni
swój punkt widzenia.
Weźmy na przykład powracający argument, że w Lublinie „nigdy nie będzie jak
w Muenster”, bo tam jest płasko, a u nas nie,
a poza tym mamy dłuższą zimę. Dlaczego
nie traktować tych faktów jako argumentów
ZA intensywnym rozwojem sieci dróg rowerowych a nie przeciw? Jeżeli po Lublinie
jeździ się rowerem gorzej niż po Muenster
czy Tilburgu, to tym bardziej powinniśmy
tę jazdę sobie ułatwiać, a nie jeszcze bardziej
ją utrudniać.
Gdyby planiści sprzed dwudziestu lat
spojrzeli na Lublin naszymi oczami, mogliby
wyciągnąć zupełnie inne wnioski, ponieważ
z dzisiejszej perspektywy widać, że pagórkowate ukształtowanie terenu paradoksalnie
sprzyja jeździe rowerem, ponieważ uatrakcyjnia krajobraz. A poza tym, kiedy mamy
przerzutki i lekką ramę, trud pokonania kilku podjazdów jest wart satysfakcji z mijania
sznura aut stojących w korku.
Gdyby ludzie decydujący dziś o przestrzeni
miasta sami byli cyklistami, na pewno znaleźliby w niej miejsce i rolę dla rowerów, ponieważ osobiste potrzeby decydentów są dość
ważnym czynnikiem podejmowania decyzji,
nawet jeżeli dotyczą całej społeczności. Wystarczy popatrzeć na jakość istniejących dróg

dla rowerów – gdyby ich projektanci sami
po nich jeździli, na pewno wyglądałyby inaczej. Dlaczego ludzie decydujący o poziomie
komunikacji rowerowej nie są cyklistami?
Przede wszystkim dlatego, że nie mają po czym
jeździć. Tak więc wychodzi na to, że planiści
czy radni rozwijają komunikację rowerową
w Lublinie tak opieszale, ponieważ dróg rowerowych jest za mało, aby ich przekonać, że
warto wybudować szybko więcej.
I ostatni przykład. Jednym z założeń holenderskiego modelu rozwoju komunikacji
rowerowej jest dążenie do zapewnienie rowerzystom stuprocentowej dostępności celów. Wydawało mi się to zbyt radykalnym
stawianiem sprawy, do kiedy nie uzmysłowiłem sobie, że przecież od lat dążymy do
tak samo stuprocentowej dostępności celów
w odniesieniu do samochodów. Co więcej,
mamy na tym polu znaczne sukcesy, choć
brakuje nam pieniędzy i przestrzeni (która
w odróżnieniu od ﬁnansów jest bogactwem
nieodnawialnym). Z uporem ślepym na długofalowe konsekwencje wspieramy ruch samochodowy, choć zabiera on kilkakrotnie więcej
miejsca niż rowerowy i zaczyna już blokować
sam siebie, nie wspominając o tym, że wypiera
ruch pieszorowerowy, zieleń i przestrzenie
publiczne.
Więc może jednak warto postawić na rowery nieco odważniej?
Zapraszamy do subskrypcji wieści z Porozumienia Rowerowego. Wystarczy wysłać
nam swój mail, wpisując go w okienko na
górze strony www.rowery.tnn.pl.
MARCIN SKRZYPEK
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Erinnern–Vergessen
Pamiętać–Zapomnieć
Zachodnie Polesie, obszar bagien, dzikich jezior, odciętych od świata leśnych osad, do drugiej wojny światowej
było również terytorium współegzystencji wielu narodowości, kultur i wyznań: żydowskich mieszkańców miasteczek, niemieckich kolonistów, prawosławnych i katolików. W latach 30. i 40. ub. wieku ziemie te były areną
wydarzeń, które całkowicie niemal „przemieliły” tę kulturową mozaikę. Wydarzeń, które niejednokrotnie trudno
jednoznacznie opisać, jak: burzenie prawosławnych świątyń, hitlerowskie ludobójstwo, którego symbolem jest
obóz zagłady w Sobiborze, konflikt polsko-ukraiński, przymusowe wysiedlenia, które dotknęły wszystkie właściwie narodowości, działalność antykomunistycznej partyzantki, do dziś skrajnie różnie oceniana, czego wyrazem są stojące obok siebie pomniki o przeciwstawnej wymowie... Po dawnych mieszkańcach pozostały nieliczne
pamiątki, wśród nich zapomniane cmentarze – oddalone od zabudowy, zarośnięte lasem, zdewastowane, ale
kryjące tajemnicze piękno: dzieła sztuki, trudne do odczytania inskrypcje. Prawdziwe uroczyska.

N

8

Na zakończenie prac w Sobiborze i Andrzejowie zaprosiliśmy na cmentarze mieszkańców tych miejscowości. Przyszło dużo
ludzi. Była to z jednej strony okazja do pokazania efektów naszych prac na cmentarzu,
z drugiej – do rozmowy o ich przeszłości
i przyszłości, z trzeciej – do zaprezentowania
nowych umiejętności śpiewaczych, a z czwartej – przekazanie cmentarzy w opiekę społeczności lokalnej.
Na cmentarze, na których zakończyliśmy
prace, już nie wrócimy, chyba że jako turyści. My, uczestnicy obozu z Berlina, Brześcia,
Bonn, Kiel, Kijowa, Krakowa, Kremenchuka, Lublina, Lwowa, Nowowołyńska i Pińska
pamiętamy o nich i nie zapomnimy. Ważne,
by pamiętali o nich ludzie, którzy mieszkają
blisko.
AGNIESZKA SZOKALUK
FOT. MARTA PALUSZEK

a tak sformułowane zaproszenie na
międzynarodowy work-camp „Uroczyska Pogranicza” odpowiedziało
ponad 200 osób z Białorusi, Niemiec, Polski
i Ukrainy. W trzytygodniowym obozie mogło wziąć udział tylko dwadzieścioro z nich.
Work-camp, który odbywał się w dniach
16.08-6.09.2008 r. w okolicach Urszulina
i Sobiboru, poświęcony był głównie pracy na
niszczejących zabytkowych cmentarzach oraz
ich dokumentacji ﬁlmowej i fotograﬁcznej, ale
także poznaniu miejsc cennych przyrodniczo
i historycznie. Temu służyły wykłady, spotkania edukacyjne, wycieczki oraz warsztaty fotograﬁczne i ﬁlmowe. Rozszerzeniem poznania
kultury tych terenów były warsztaty pieśni
tradycyjnych: polskich i ukraińskich.
Efektem obozu było zakończenie prac
remontowych na cmentarzu prawosławnym
w Sobiborze (gmina Włodawa) oraz przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych
na cmentarzach prawosławnych w Andrzejowie i w Wytycznie (w gminie Urszulin), a także
wstępnych prac remontowych na cmentarzu
ewangelickim w Dębowcu. Pracom towarzyszyły działania dokumentacyjne. Uczestnicy
podjęli się także realizacji własnych projektów
dziennikarskich i artystycznych związanych
z regionem, w dowolnej formie. Powstały (i
ciągle powstają) reportaże fotograﬁczne, ﬁlmowe, artykuły. Wśród nich jest także ręcznie
wykonana książeczka o ruchu rowerowym

na Polesiu i przejmujący w wymowie plakat
Erinnern-Vergessen (Pamiętać-Zapomnieć).
Niektóre z tych materiałów, dzięki spojrzeniu
„z zewnątrz” lub dzięki uzyskaniu unikalnych świadectw, są naprawdę wartościowe
poznawczo. Przykładowo jednym z zebranych
wywiadów ﬁlmowych zainteresowali się lubelscy historycy.

Projekt Uroczyska Pogranicza dotowany jest w ramach programu„memoria.
Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” prowadzonego
przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Fundację Batorego. Celem programu jest zachęcanie młodych ludzi z Europy Środkowej
i Wschodniej do podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Projekt finansowany przy wsparciu Programu RITA Fundacji Eduka-

cja dla Demokracji ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
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ozwija się partnerski projekt, związany z przekazywaniem doświadczeń
polskich w zakresie ochrony cmentarzy
i dziedzictwa kulturowego. Po kwietniowym okrągłym stole i wystawie w Muzeum
Krajoznawczym w Równem oraz inwentaryzacji cmentarzy Polesia, odbyły się kolejne prezentacje wystawy: w Kremenchuku
(11.06.2008) i w Muzeum Religii we Lwowie
(od 16.09.2008), połączone z prezentacjami
multimedialnymi i dyskusjami. Na koniec
września planowane jest otwarcie wystawy
w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie (29.09.2008). Wkrótce ruszy ukraińskojęzyczna strona, poświęcona ochronie
cmentarzy na Ukrainie, pod adresem www.
pryzabuti_cvyntari.net.
AGNIESZKA SZOKALUK
Projekt „Cmentarze pogranicza. Wsparcie dla ukraińskich inicjatyw na rzecz ochrony zabytkowych
nekropolii” jest realizowany w ramach Programu
RITA Fundacji Edukacja dla Demokracji ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W

Jurta lirników

S

Europejskie tradycje muzyki wędrownej

tudio... to adresowana do osób zainteresowanych autentyczną kulturą ludową
propozycja wspólnej „laboratoryjnej” pracy
skupionej na poznaniu muzycznych – i nie
tylko – tradycji Lubelszczyzny, podnoszeniu
własnych umiejętności poprzez naukę od
siebie nawzajem i od wybitnych wiejskich
muzyków, śpiewaków, tancerzy, w warunkach możliwie naturalnych.
Taki właśnie charakter miał lipcowy
(7-13.07) mini-obóz pod Janowem Lubelskim. Tym razem był on blisko skorelowany z programem Szkoły Suki Biłgorajskiej prowadzonej przez Zbigniewa
Butryna z Janowa. Uczestnicy uczyli się
gry i budowania (w sensie praktycznym)
instrumentów tradycyjnych takich jak
bębenek obręczowy i suka. Miały także
miejsce muzyczne spotkania z wybitnymi
muzykami z okolic Janowa (śpiewak Stanisław Fijałkowski i skrzypek Stanisław Głaz)
oraz niekończące się wspólne granie.
AGNIESZKA SZOKALUK, KRZYSZTOF GORCZYCA
Program „Studio In Crudo” realizowany jest w 2008 roku dzięki pomocy
finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury.

Spotkanie ze Stanisławem Głazem

ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Towarzystwo dla
Natury i Człowieka oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych zorganizowały w dniu
20 września 2008 roku spotkanie zatytułowane In Crudo. Muzyczne dziedzictwo „na surowo”,
poświęcone organizowanym razem i osobno przedsięwzięciom, związanym z tradycyjną
kulturą muzyczną Lubelszczyzny i Polski centralnej, a szerzej Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach spotkania odbył się pokaz zdjęć i ﬁlmów z organizowanych wydarzeń, oraz
pograjka – zabawa muzyczna w starym stylu, a w jej ramach mini-warsztat taneczny. Do
tańca grali: Bronisław Bida z Gródek i Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymﬂandkiej.
AGNIESZKA SZOKALUK
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Studio In Crudo

FOT. JAREK MAZUR

FOT. ARCHIWUM TDNICZ
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Gra Remigiusz Mazur-Hanaj

S

potkaniom muzycznym w jurcie – tradycyjnym namiocie wędrownych nomadów – na dziedzińcu klasztoru Ojców
Dominikanów w Lublinie w dniu 2 sierpnia
2008 r. przewodził motyw wędrowania.
Przez cały dzień, od południa do godziny
dwudziestej pierwszej, można było usłyszeć
pieśni wędrownych pieśniarzy, śpiewane
przy wtórze liry korbowej, suki biłgorajskiej,
skrzypiec czy bandury, przez wybitnych
śpiewaków wiejskich ostatniego pokolenia:
Wołocha Slobodana Markovića, jednego
z ostatnich reprezentantów tradycji rapsodycznej, śpiewającego z towarzyszeniem
skrzypiec oraz Stanisława Fijałkowskiego
z Chrzanowa, jak również muzyków i śpiewaków młodszego pokolenia: Jarosława
Kryśko ze Lwowa, Jacka Hałasa z Poznania,
muzyków skupionych wokół projektu Maćko Korba oraz kilkunastu innych wykonawców. Koncertom muzycznym towarzyszyły wykłady, a na koniec dnia, w ulewnym
deszczu odcinającym jurtę od reszty świata,
warsztaty tańców wołoskich.
„Jurta lirników” była elementem spotkań Sceny In crudo – cyklu koncertowych
spotkań z autentyczną oraz rekonstruowaną muzyką tradycyjną „na surowo”.
AGNIESZKA SZOKALUK
Zrealizowano dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna
i upowszechnianie kultury”, Miasta Lublin oraz Województwa Lubelskiego.

9

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWCY

„Kupuj odpowiedzialnie!

Natura
popłaca

– Twoje pieniądze kształtują świat”

T

P

rogram „Budowanie społecznego poparcia i zaangażowania
w ochronę przyrody w obszarach Natura 2000” prowadzony
jest przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka od 2006 roku. Od
początku przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Było również wspierane przez Zarząd Lubelskich Parków
Krajobrazowych (obecnie Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny
Lubelskiej). W 2008 roku do partnerstwa włączyło się Zamojskie
Towarzystwo Przyrodnicze.
Początkowo działania prowadzone były w obszarze Natura 2000
„Dolina Tyśmienicy”. Powstała tam ścieżka edukacyjna, prowadzone
były zajęcia edukacyjne w szkołach, spotkania z rolnikami, wystawy,
itp. Obecnie projekt obejmuje już łącznie 9 obszarów na terenie
całego województwa. Wkrótce rozszerzony zostanie na kolejne 6.
Zasadniczym zadaniem jest pozyskanie mieszkańców oraz samorządów lokalnych do wspierania ochrony przyrody na swoim
terenie. Pierwszym krokiem musi być jednak uzmysłowienie społecznościom lokalnym rangi otaczających je łąk, mokradeł, lasów.
Aby to osiągnąć, wydawane są kalendarze, pocztówki, foldery
i inne materiały edukacyjne. W głównych miejscowościach ustawiono wielkoformatowe tablice informacyjne. Największy nacisk
kładziony jest na edukację młodzieży, promocję dobrych praktyk
w rolnictwie i wykorzystania Programów Rolnośrodowiskowych
oraz promocję przyjaznych przyrodzie form wykorzystania walorów naturalnych, w tym zrównoważonej turystyki. Realizacji tego
ostatniego celu służyć będą m.in. prezentacje dorobku polskich
i europejskich regionów, które z ochrony przyrody i dziedzictwa
kulturowego w obszarach cennych przyrodniczo uczyniły swój
produkt markowy i które odniosły na tym polu sukces.
W najbliższych tygodniach uruchomiony zostanie we współpracy
z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim specjalny serwis internetowy
poświęcony obszarom Natura 2000 w regionie. Docelowo będzie
tam można uzyskać informacje o wszystkich ostojach ptasich
i siedliskowych w województwie.
Zapraszamy na www.natura2000.lubelskie.pl
(K.G.)

o program edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną
kampanią informacyjną, realizowany przez Polską Zieloną
Sieć w 10 województwach naszego kraju. Finansowany jest on ze
środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe
2005. Na Lubelszczyźnie odbyło się 10 warsztatów w szkołach,
prowadzony jest także punkt informacyjny. Z okazji Światowego
Dnia Konsumenta zorganizowano konferencję prasową, na której
wystąpili pani Joanna Tudruj i pan Zbigniew Paczwa z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz pan Marian Stani
z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Natomiast
z okazji Dnia Sprawiedliwego Handlu przygotowano poczęstunek
dla dziennikarzy złożony z produktów Fair Trade.
JUSTYNA CHOROŚ

ekolublin.pl

po nowemu

P

rowadzony przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka od
2002 roku Lubelski Serwis Ekologiczny „ekolublin.pl” stał
się najobszerniejszym i jednocześnie najpopularniejszym źródłem aktualnych informacji o ochronie środowiska w regionie
lubelskim.
Od niedawna serwis funkcjonuje w nowej, wzbogaconej
strukturze i szacie graﬁcznej. Oprócz codziennie niemal aktualizowanego serwisu informacyjnego znajdują się tam informacje
o organizacjach ekologicznych i instytucjach ochrony środowiska,
dział poświęcony Lubelskiej Nagrodzie Ekologicznej „Suseł” oraz
internetowa wersja kwartalnika „OIKOS. Ekologia i współdziałanie.”
Istnieje również możliwość zaprenumerowania e-mailowych biuletynów „newsletter ekolublin.pl” oraz „aktualności TdNiCz”.
WWW.EKOLUBLIN.PL

(K.G.)
Od 2006 r. projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
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Serwis został rozbudowany dzięki wsparciu finansowemu ze środków
Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe PL2005/017-
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Programu Ochrony Środowiska

FOT. RAFAŁ JASIŃSKI

W 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zlecił aktualizację
„Programu Ochrony Środowiska województwa lubelskiego na
lata 2007-2011”. Jak zapowiedzieliśmy w OIKOS-ie 2 (46)/2008
przedstawiamy szerszy opis postulatów i uwag do aktualizowanego Programu Ochrony Środowiska dla Województwa
Lubelskiego, jakie w ramach konsultacji społecznych wniosło
Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

Ujście Lepietuchy do Uherki po regulacji koryt

Uwagi
Najwięcej kontrowersji wywołała – w zaproponowanym kształcie – ochrona przeciwpowodziowa. Umieszczenie w programie
ochrony środowiska inwestycji, takich jak
regulacja rzek czy budowa dużych zbiorników
wodnych, wydaje się być pewnym nieporozumieniem. W dokumencie zapisan o odbudowę
(czyli de facto regulację) i udrożnienie koryt
rzek na długości 434 km. Ten fakt wywołał
poważne zaniepokojenie, bo do takich inwestycji często są przewidziane rzeki, które
niegdyś uregulowano, ale obecnie same się
zrenaturyzowały. Prace w korytach przyczynią się do zubożenia położonych w dolinach
mokradeł i podmokłych łąk, a tym samym
wywołają skutki sprzeczne z priorytetami
ekologicznymi i kierunkami działań zawartymi w programie, takimi jak utrzymanie
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różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, utrzymanie różnorodności
gatunków, renaturalizacja i poprawa stanu
zniszczonych ekosystemów, zwłaszcza wodnobłotnych, rzecznych i leśnych.
Sporo miejsca poświęcono sprawom powiększenia retencji wodnej. Zwrócono uwagę
na potrzebę rezygnacji z budowy kosztownych
zbiorników tzw. „małej retencji”. Zaproponowano, aby wprowadzić zapisy na rzecz działań
mniej kapitałochłonnych i przyczyniających
się do zachowania walorów przyrodniczych,
takich jak ochrona naturalnych dolin rzecznych ze starorzeczami, torfowiskami, zastoiskami wody w naturalnych zagłębieniach oraz
budowa małych oczek wodnych na terenach
rolniczych, co przyczyni się do ograniczenia
skutków suszy. Zauważono, że w programie
skupiono się „na anachronicznych koncep-

cjach gospodarki wodnej, czego najlepszym
przykładem jest włączenie do programu projektów powstałych w czasach „głębokiego
PRL”, czyli np. budowa Zbiornika Oleśniki”.
Zwrócono również uwagę na potrzebę
wyceny ekonomicznej każdej inwestycji
w dolinach rzek. Zaproponowano umieszczenie reguły, w myśl której każda inwestycja
przeciwpowodziowa musi zostać przeanalizowana, czy koszt ochrony mienia (najpierw
inwestycji, a potem utrzymania urządzeń hydrotechnicznych) nie przewyższa wartości
chronionego mienia.
Z innych zagadnień zwrócono uwagę na
potrzebę skuteczniejszej ochrony walorów
przyrodniczych w lasach prywatnych. Kolejnym zagadnieniem, na które zwrócono uwagę,
jest potrzeba podjęcia działań na rzecz ochrony
rodzimej fauny i ﬂory przed gatunkami inwazyjnymi. Postulowano wprowadzenie stałego
monitoringu upraw roślin energetycznych,
które mają duże właściwości inwazyjne.

Wnioski
Wśród członków stowarzyszenia, jak
i w środowisku przyrodników, ekologów
i wędkarzy najwięcej kontrowersji wzbudziły zapisy dotyczące gospodarki wodnej
i ochrony przeciwpowodziowej. Dlatego, dla
wypracowania przez wszystkie zainteresowane strony konsensusu w tej dziedzinie,
zaproponowano poszerzenie konsultacji
społecznych o spotkanie, na którym zostaną omówione najbardziej kontrowersyjne
kwestie. Dopiero na podstawie tam zawartych
ustaleń, miałaby zostać opracowana ostateczna treść dokumentu.
OPR. RAFAŁ JASIŃSKI
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Dla Natury i Człowieka
T

owarzystwo powołane zostało jesienią 1994 roku, formalna rejestracja
nastąpiła wiosną 1995. Początkowym
założeniem było tworzenie zaplecza biurowego, technicznego, organizacyjnego dla
oddolnych inicjatyw dla środowiska, pomoc
w animowaniu ich wspólnych działań oraz
współpracy ekologów z władzami, instytucjami, mediami innymi organizacjami społecznymi. Wszechstronne wspieranie organizacji
ekologicznych oraz wzmacnianie społecznego
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska do dziś jest jednym z pól
aktywności. Zorganizowaliśmy kilkanaście
różnorodnych szkoleń. Kilka lokalnych stowarzyszeń korzysta z naszego wsparcia „od
kołyski”. W 1997 roku byliśmy inicjatorami
powołania Porozumienia Organizacji Ekologicznych Lubelszczyzny – nieformalnej federacji skupiającej 14 stowarzyszeń i fundacji,
której sekretariat prowadziliśmy do 2001 roku.
Do dziś staramy się animować współdziałanie
ekologów w regionie – poprzez propozycje
wspólnych wystąpień, wspólne kandydatury
do różnorodnych ciał opiniodawczych, promocję działań innych organizacji. Czasami,
jak w przypadku konsultacji Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-13,
wspólny głos bywa skuteczny.
W 2005 roku wysunęliśmy propozycję
ustanowienia Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł”, przyznawanej wspólnie przez organizacje ekologiczne z regionu. Od początku
bierzemy także na siebie stronę organizacyjną
tego przedsięwzięcia.
W 1995 roku byliśmy współzałożycielami
(i do dziś pozostajemy regionalnym ośrodkiem) Polskiej Zielonej Sieci, początkowo nieformalnej sieci regionalnych biur informacji
ekologicznej, obecnie Związku Stowarzyszeń
prowadzącego liczne ogólnopolskie projekty
i kampanie (więcej na www.zielonasiec.pl).
Od początku jednym z najistotniejszych
zadań organizacji było rozpowszechnianie
niezależnej informacji ekologicznej. Stąd
tyle wysiłku wkładano w utrzymanie ciągłości i rozwój ukazującego się od 1995 roku
kwartalnika „OIKOS” – jedynego tego typu
czasopisma w naszej części Polski. Rok później założyliśmy działający do dziś Ośrodek
Informacji Ekologicznej – wyposażony w bibliotekę, otwarty punkt informacyjny, czynny
5 dni w tygodniu. Osobiście, telefonicznie,
12

mailowo korzysta z jego usług kilkaset osób
każdego roku: studenci, gminni urzędnicy,
nauczyciele, regionaliści, dziennikarze, ekologiczni „bojownicy”. Od 2001 roku budujemy także dostępność ekologicznej informacji w internecie, głównie poprzez serwis
ekolublin.pl. Informacje rozpowszechniamy
także w ramach współpracy z mediami oraz
przez formy „niszowe” – biuletyny e-mailowe
czy wydawany w latach 2004-05 edukacyjny
biuletyn dla szkół wiejskich „Kameleon”.

Staramy się, aby „zielony” punkt widzenia
był brany pod uwagę, uczestnicząc w dziesiątkach procesów konsultacyjnych, organizując
debaty i panele dyskusyjne,zabierając aktywnie głos w sprawach ważnych dla środowiska,
egzaminując kandydatów w wyborach.
Angażując się w rozwiązywanie problemów na poziomie „politycznym” staramy
się nie zaniedbywać podstawowej edukacji.
Liczba najróżniejszych prelekcji, warsztatów
z młodzieżą czy lekcji w szkołach, gdyby je
przeliczyć, zamknęłaby się pewnie w liczbie
czterocyfrowej. Rozprowadzamy materiały
edukacyjne, wspieramy merytorycznie pojedynczych nauczycieli, organizujemy konkursy
i wystawy. Odbyło się także kilkanaście szkoleń
i warsztatów dla nauczycieli. Organizowanych
było także kilkadziesiąt publicznych wydarzeń
edukacyjnych: happeningi, akcje ulotkowe,

festyny poświęcone różnym tematom (takie
jak np. całodniowy Dzień Ziemi w 2004 r.
w Parku Ludowym z udziałem ok. 3000 osób),
w tym będące częścią ogólnopolskich kampanii, takich jak „Teraz Wisła”, na rzecz ochrony
wilków czy Puszczy Białowieskiej.
Ważnym tematem zawsze była humanitarna ochrona zwierząt. Kilkadziesiąt akcji
ulicznych w latach 1996-2002 przypomnieć
miało m.in o losie zwierząt futerkowych, laboratoryjnych, cyrkowych czy rzeźnych. Pod
petycjami nt. ustawy o ochronie zwierząt,
a później zakazu eksportu żywych koni rzeźnych udało nam się zebrać łącznie prawie 80
tys. podpisów.
Wiele wystąpień, takich jak demonstracje
uliczne, petycje, festyny, wystawy, dotyczyło promocji ruchu rowerowego oraz walki
o lepsze warunki dla poruszania się na dwóch
kółkach. Dwukrotnie organizowaliśmy, na
sporą skalę, obchody Europejskiego Dnia
bez Samochodu (zanim władze miasta, tak
jak działo się to gdzie indziej, zdecydowały
się wziąć to na siebie). Dziś bierzemy udział
w pracach Porozumienia Rowerowego.
Wiele działań dotyczyło także minimalizacji liczby odpadów. W latach 2001-2002
zainicjowaliśmy kampanię „Zakupy bez śmieci”, dość hałaśliwie informującą o problemie
opakowań jednorazowych. W późniejszym
okresie do rąk mieszkańców regionu traﬁło
od nas nieodpłatnie lub za symboliczną odpłatnością łącznie ok 10 tys. szt. płóciennych
toreb na zakupy.
Mimo skupienia się na sprawach miasta
i regionu podejmowaliśmy także przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym,
kontynuując wieloletnią współpracę z partnerami holenderskimi. W latach 1999-2002
zorganizowaliśmy 4 ogólnopolskie wizyty
studyjne dla ok. 60 działaczy pozarządowych
i urzędników z Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Wielokrotnie sami wyjeżdżaliśmy do krajów wschodniej Europy, aby prezentować
polskie doświadczenia. Jednak o ochronie
środowiska Lubelszczyzny zdarzało nam się
także mówić w miejscach takich jak Bruksela
(Green Week), Johannesburg (Szczyt Ziemi)
czy Jerozolima.
Globalny wymiar mają nasze lokalne
działania podejmowane w ramach kampanii
„Kupuj Odpowiedzialnie” Polskiej Zielonej
Sieci: happeningi, wystawy (m.in. ok 30 pre-
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pularyzacji służyć ma m.in. podjęta w 2005
roku kampania „Wieprz – żywa rzeka”: seria
konferencji, wystawy, wydawnictwa, a nawet
spektakle uliczne. Rozwinięciem kampanii jest
uruchomiony w 2006 roku program związany
z obszarami Natura 2000 (patrz obok).
Zupełnie nowym polem działania było
rozszerzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na pole ochrony dziedzictwa kulturowego. Rozpoczęło się w 2002 roku małym
projektem edukacji regionalnej w wiejskiej
szkole w Lasach Sobiborskich. Z tym regionem
w sposób szczególny związani jesteśmy do
dzisiaj. Od 2004 roku pojawiły się wydarzenia związane z muzyką tradycyjną regionów
pogranicza. W listopadzie 2008 roku odbędzie
się czwarta już edycja „Pieśni bagien” – serii

FOT. ARCHIWUM TDNiCZ

zentacji wystawy „Ziemia w koszyku na zakupy”), koncerty (m.in. 3 edycje Fair Trade
Party), spotkania i projekcje ﬁlmowe (m.in.
cykl „Boczne Tematy – niezależny dokument
ﬁlmowy”, organizowany wspólnie z Centrum
Kultury – Kinoteatrem Projekt) oraz liczne działania w szkołach. W ostatnich latach
skupiają się one na promocji Sprawiedliwego
Handlu.
Ważnym tematem była także zawsze
ochrona terenów cennych przyrodniczo.
Dziesiątki drobnych i większych interwencji
w sprawie chybionych z przyrodniczego punktu widzenia decyzji czasami tylko przynosiło
pozytywny skutek. Bywało, że „walka” trwała
wiele lat, tak jak w przypadku zakończonej
sukcesem najgłośniejszej kampanii „Niech
suseł śpi spokojnie”, prowadzonej w obronie
największej europejskiej kolonii susła perełkowanego, zagrożonej planami budowy lotniska
w Świdniku w latach 1999 – 2007. Lokalny
program badawczo-edukacyjny „Podaj Dłoń
Naturze” zaowocował wzrostem świadomości Lublinian na temat przyrodniczego dziedzictwa aglomeracji oraz odkryciem kilku
stanowisk płazów. Ważną rolę odegrała tu
publikacja „Zielony Lublin”, autorstwa badaczy z kilku lubelskich uczelni – pierwsza
i jedyna jak dotąd kompleksowa publikacja
na temat przyrody stolicy województwa. Od
2004 roku działania proprzyrodnicze skupiają się na tematyce ochrony dolin rzecznych, w szczególności w kontekście zagrożeń
związanych z ochrona przeciwpowodziową.
Temat ten to olbrzymie wyzwanie. Jego po-

koncertów poświęconych tradycjom muzycznym szerokiego Polesia, zawsze z udziałem
wybitnych wiejskich zespołów z Ukrainy. Dziś
jest to element programu Scena In Crudo,
służącego prezentacji najciekawszych artystycznie zjawisk autentycznej muzyki tradycyjnej podanej „na surowo”. Poza „bagnami”
odbywały sie m.in. „Muzyka niejednej wsi”,
„Jurta Lirników” czy „Post_karnawał_pograjka”. Drugie skrzydło tego programu to
„Studio In Crudo”, adresowane do wszystkich
zainteresowanych kontynuacją muzycznych
tradycji przejmowanych wprost od najstarszego pokolenia wiejskich muzyków. Adeptom
„Studia” proponujemy udział w warsztatach,
spotkaniach z muzykami, ekspedycjach (m.in.
tradycyjnym kolędowaniu).
Najbardziej jednak rozwiniętym działaniem związanym z ochroną dziedzictwa
kulturowego jest program „Cmentarze pogranicza”, mający na celu ratowanie zaniedbanych
zabytkowych nekropolii wiejskich.
Skupia się na cmentarzach prawosławnych, ale obejmuje również zabytki innych
wyznań. Od 2005 roku podczas 12 obozów
wolontariackich z udziałem młodzieży z Polski, Ukrainy, Niemiec i Białorusi przeprowadzono kompleksowe prace remontowe
i porządkowe na 8 cmentarzach (w mniejszym
zakresie na kolejnych 4), głównie w powiecie
włodawskim. Ponadto propagowaniu działań
na rzecz ochrony zabytkowych cmentarzy
służą wystawy (ok. 30 prezentacji polskiej
i ukraińskiej wersji), konferencje, szkolenia,
spotkania. Od 2007 r. aktywność edukacyjna
prowadzona jest intensywnie także na terenie Ukrainy, we współpracy z tamtejszymi
organizacjami (www.cmentarzepogranicza.
pl, www. pryzabuti-cvyntari.net).
OPR. KRZYSZTOF GORCZYCA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM TDNICZ
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XVI lat istnienia
Lubelskiego
Towarzystwa
Ornitologicznego

L

ubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (LTO) istnieje
od marca 1992 roku i jest
organizacją pozarządową
o zasięgu regionalnym.
Siedziba Zarządu LTO
znajduje się w Lublinie.
Organizacja posiada 2
szkolne koła LTO: w Łaziskach i w Chełmie.
Aktywność LTO koncentruje się na trzech
zagadnieniach. Działalność
naukowa nastawiona jest
na rozpoznanie i badanie
liczebności ptaków gniazdujących, zimujących i wędrujących przez Lubelszczyznę, monitoring awifauny
na tle przeobrażeń środowiska oraz inwentaryzację
walorów przyrodniczych
regionu. Wynikiem prowadzonych prac badawczych
jest „Atlas ptaków lęgowych
Lubelszczyzny”, który został opracowany przez
zespół autorów: Janusza
Wójciaka, Waldemara
Biadunia, Tomasza Buczka i Małgorzatę Piotrowską. Publikacja stanowi
kompilację wszystkich dostępnych danych
dotyczących występowania oraz rozmieszczenia ptaków lęgowych na Lubelszczyźnie. Atlas
znalazł uznanie wśród innych organizacji
ekologicznych tworzących kapitułę Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł” i zdobył
statuetkę susła za 2006 rok.
Ponadto, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne uczestniczyło w wydaniu mo14

nograﬁi o suśle perełkowanym – ginącym
gryzoniu z rodziny wiewiórkowatych, którego jedyne stanowiska w Polsce znajdują
się na Lubelszczyźnie. „Suseł perełkowany”
jest podsumowaniem wieloletnich badań
i doświadczeń związanych z ochroną tego
gatunku w regionie lubelskim.
Działalność „ochroniarska” ma na celu
ochronę ginących gatunków i ich siedlisk.
Monitoringiem obejmujemy najrzadsze

gatunki ptaków gniazdujących w naszym
regionie, a są to: bielik, orlik krzykliwy, kania czarna, puchacz, bocian czarny, głuszec,
wodniczka.
Członkowie LTO uczestniczą w kilku
programach ochrony ginących gatunków
ptaków. Wśród nich są naukowcy szkół wyższych Lublina z doświadczeniem terenowym
i znajomością biologii ginących gatunków.
Przedstawiciele organizacji monitorują populacje najrzadszych ptaków drapieżnych.
W kraju te działania koordynuje Komitet
Ochrony Orłów. Corocznie kontrolowane są
rewiry około 150 par ptaków. Towarzystwo
prowadzi także monitoring innych gatunków
strefowych (bociana czarnego i puchacza)
– corocznie około 80 stanowisk. Poza tym,
członkowie LTO koordynowali program badawczy dotyczący występowania, wybiórczości
siedliskowej i liczebności wodniczki w Polsce
(w latach 1995-2008). Biorą także udział
w Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych i Monitoringu Ptaków Mokradeł. W niektórych z akcji LTO angażuje społeczności lokalne w działania
dotyczące ochrony przyrody, m.in.
poprzez usuwanie zakrzewień w ramach czynnej ochrony torfowisk węglanowych koło Chełma.
Członkowie LTO opracowali kilkanaście dokumentacji projektowych
obszarów, które powinny zostać objęte ochroną prawną ze względu na
występowanie rzadkich i ginących
gatunków oraz przygotowywali dokumentacje do utworzenia obszarów
Natura 2000 na Lubelszczyźnie.
Działalność popularyzatorska
oparta jest na współpracy z telewizją,
radiem i prasą, gdzie przedstawiane
są zagadnienia dotyczące działalności LTO, ochrony najrzadszych
i ginących gatunków oraz sposoby
czynnej ochrony przyrody. Członkowie organizacji przeprowadzają także prelekcje w przedszkolach,
szkołach podstawowych i w gimnazjach
Lublina i jego okolic. Działania edukacyjne
związane są z realizacją projektów współﬁnansowanych z fundacji krajowych. Należą
do nich m.in.: projekt „Sowy Lublina” (we
współpracy z Miejskim Domem Kultury nr 2
w Lublinie), „Moje Powiśle – poznaję, chronię,
promuję” i „Ptaki Dziuplaki – aktywna edukacja i ochrona przyrody w Lasach Janowskich”.
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zajmuje się organizowaniem konferencji, wycieczek, wypraw i obozów naukowych. Za
organizację I Międzynarodowej Konferencji
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Podczas zajęć ornitologicznych w Szkole Podstawowej nr 21 im Królowej Jadwigi w Lublinie

Wodniczka

Przedszkolaki też kochają ptaki!

„Ochrona Kuraków Leśnych” Towarzystwo,
wraz z Lasami Państwowymi, dostało wyróżnienie w 4. edycji nagrody „Suseł” w 2007
roku. Dwukrotnie w ciągu roku odbywają
się zjazdy Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, w których – poza członkami
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Towarzystwa – biorą udział sympatycy zainteresowani działaniami LTO na rzecz ochrony
przyrody.
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zrzesza około 150 aktywnych członków.
Działalność LTO ﬁnansowana jest w oparciu

o składki członkowskie i dotacje celowe od:
Fundacji EkoFundusz, Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska GEF/
SGP UNDP, Wojewody Lubelskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie,
Nadleśnictw: Biłgoraj, Chełm, Gościeradów,
Janów Lubelski, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
Fundacji „Fundusz Współpracy”.
Więcej informacji o działalności Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego można znaleźć na stale rozbudowywanej stronie
internetowej www.lto.most.org.pl.
KALINA ŁAPIŃSKA, GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI
ZDJĘCIA: ARCHIWUM LTO
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Szkolne koła LTO w Chełmie

J

ednym
z nowych
przedsięwzięć
Instalacja budki lęgowej na dachu szkoły
w działalności LTO są szkolne koła. To
propozycja dla szkół zainteresowanych
szerszą edukacją przyrodniczą. Koła
skupiają dzieci i młodzież zainteresowaną
rozwijaniem przyrodniczych pasji, zdobywaniem wiedzy na temat ptaków, przyrody oraz
wspólnymi działaniami na rzecz ochrony przyrody. Przy tworzeniu koła nie jest konieczne
członkowstwo w LTO. Towarzystwo na razie
oferuje łamy własnej strony internetowej do
prezentacji kół, pomoc merytoryczną i materiały edukacyjne. W przyszłości planuje
znacznie rozszerzyć swoją działalność w tym
zakresie.
Jedno ze szkolnych kół LTO istnieje w Zespole Szkół Budowlanych w Chełmie. Działa
ono w ramach Szkolnego Koła Ochrony Środowiska jako sekcja ornitologiczna (drugą
sekcją SzKOŚ jest sekcja turystyczna, która
współpracuje z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Oddział w Chełmie). Zrzesza ono około 20 uczniów, a ich opiekunem jest nauczyciel ochrony środowiska Paweł Łapiński. W blisko dwuletniej działalności
skupia się ono na inwentaryzacji przyrodniczej i zabiegach ochrony czynnej na terenie Ziemi Chełmskiej. Uczniowie pomagają aktywistom
realizującym różne akcje i projekty LTO oraz wykonali własny, autorski projekt.
Największą aktywność koło wykazuje na terenie Chełmskich Torfowisk Węglanowych. Uczniowie brali udział w Akcji „Brzóski”, czyli zachowaniu walorów przyrodniczych tych mokradeł przed zarastaniem roślinnością drzewiastą i krzewiastą. Duże zaangażowanie członków koła
zostało docenione przez LTO, które w formie nagrody sfinansowało im wycieczkę do Jury Krakowsko– Częstochowskiej. Także w okolicach
Chełma odbyło się badanie aktywności głosowej pójdźki. W jego ramach, w trakcie dziewięciu nocnych wyjazdów, spędzono 14 godzin
w terenie. Uczniowie brali udział w zakładaniu platform dla puchacza, budek i koszy na sowy w Poleskim Parku Narodowym. Na obszarze
Sobiborskiego Parku Krajobrazowego szkolne koło uczestniczyło w inwentaryzacji sów.
Szkolne koło może poszczycić się realizacją własnego projektu „Na tropach rodzimej fauny i flory”. W ramach zadania został wykonany przez
Agnieszkę Perestaj i Pawła Łapińskiego cykl warsztatów ekologicznych, w których brało udział 11 klas technikum. Przeprowadzono 8 prelekcji i 8 zajęć w terenie, sfinansowano zakup roślin rodzimych do nasadzeń przed budynkiem szkolnym. Zakupiono także wyposażenie
dla Szkolnego Koła Ochrony Środowiska
i sfinansowano zakup nagród dla najbarAkcja „Brzózki” – śnieżna wichura dziej zaangażowanej w realizację projektu
nie oszczędzała uczniów młodzieży. Realizacja projektu była możliwa
dzięki dofinansowaniu z dotacji z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chełmie.
Na terenie szkoły wykonano budki lęgowe
dla pójdźki, które następnie zainstalowano
m.in. na dachu Zespołu Szkół Budowlanych.
Dzięki aktywności uczniowie poznają walory
Ziemi Chełmskiej i dowiadują się, jak w praktyce wygląda prowadzenie inwentaryzacji
przyrodniczej i ochrony czynnej. Pozostaje
mieć nadzieję, że w przyszłości będą rozwijać swoją pasję.
OPR. (JAR)
ZDJĘCIA: ARCH. SZKOLNEGO KOŁA LTO W CHEŁMIE
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Ekologiczny Klub UNESCO
kologiczny Klub UNESCO Pracownia
na rzecz Bioróżnorodności jest stowarzyszeniem założonym w połowie lat
90-tych ubiegłego wieku przez nauczyciela
Zespołu Szkół w Piaskach i skupionych wokół
niego uczniów. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i trwałego dziedzictwa kultury jest jednym z naszych głównych celów statutowych
– wokół tej tematyki przeprowadziliśmy wiele
akcji, projektów, warsztatów i kierując się tą
misją organizujemy nasze obecne działania.
Mimo że działania Klubu UNESCO wyraźnie
dzielą się na dwa okresy, etap pierwszy wciąż
traktujemy jako bazę i zaplecze teraźniejszych
działań, akcji, projektów i pomysłów. Dla nas
historia spleciona jest silnie z teraźniejszością,
co nie oznacza, że ten artykuł przyjmie formę
rozprawki opartej na osobistych impresjach,
uważamy bowiem, że o historii mówić należy,
wskazując co najmniej na rezultaty przeprowadzonych działań. Dopiero wtedy może być
to przydatne dla innych.

Historia działania Klubu
UNESCO w rezultatach:
– W 1995 r. rozpoczęliśmy tworzenie
ogrodu botanicznego w Gardzienicach. Praca ta została uznana przez Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody w Lublinie za najlepsze przedsięwzięcie w dziedzinie ochrony przyrody w kategorii działań o zasięgu
lokalnym. Po kilku latach ogród zdziczał,
po kilku kolejnych został założony na nowo
– tym razem już przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, bazując jednak na
wprowadzonych przez nas założeniach.
– W 1995 r. doprowadziliśmy do utworzenia i utrzymania w dolinie rzeki Giełczewka
i Sierotka w gminie Piaski użytku ekologicznego i wprowadzenia na tym użytku rygorów
zbliżonych do obowiązujących w rezerwatach
przyrody. Początkowo zostało to zaakceptowane przez mieszkańców. Z czasem pojawił
się opór administracji samorządowej, lecz
mimo to (dzięki kilkukrotnym interwencjom)
Wojewoda Lubelski wyłączył w 1997 roku
ten teren z obszarów dzierżawionych przez
koła myśliwskie. W kolejnych latach istnienie
tej formy ochrony przyrody pomogło przeprowadzić w sposób bezkolizyjny budowę

OIKOS 4(48)2008

FOT. JOLANTA PRZYTUŁA

i Ruchome Piaski
E

Janusz Kuśmierczyk – założyciel stowarzyszenia

obwodnicy Piask (pierwszy etap zbudowany
w latach 2002-2004), omijając tereny cenne
przyrodniczo w dolinie rzeki Giełczew.
– 12-14 czerwca 1998 r. przeprowadziliśmy
pierwszą konferencję naukową we Włodawie
na temat możliwości utworzenia Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie”.
Z czasem przeprowadziliśmy – we współpracy
z Katedrą Ochrony Środowiska Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego – jeszcze dwie konferencje na ten temat oraz wiele warsztatów
i spotkań. Choć inicjatywa wywołała wiele
uwag, a nawet gwałtownych reakcji z różnych
stron (Komitet UNESCO, zespoły naukowe,
służby konserwatorskie, niektóre samorządy), proces utworzenia na Polesiu rezerwatu
biosfery został przyśpieszony o kilka lat, a my
jako Klub i osoby związane z Klubem mieliśmy realny wpływ na treść wniosku o utworzenie rezerwatu biosfery „Polesie zachodnie”
w Polsce i „Szackiego Rezerwatu Biosfery” na
Ukrainie, złożonego do Komitetu UNESCO
w Paryżu. Ostatecznie tereny Polesia zostały
objęte patronatem UNESCO Mab i wpisane
na światową listę rezerwatów biosfery w dniu
30 kwietnia 2002 r..
– 24-27 września 1998 r. zorganizowaliśmy konferencję i eko warsztaty w Sokalu
na Ukrainie w celu przystąpienia tego rejonu do struktur Euroregionu Bug. Rejon
sokalski (odpowiednik naszego powiatu),
a także rejon żółkiewski zostały przyjęte do
struktur Euroregionu Bug w maju 2000 roku,

dzięki czemu działające tam organizacje, samorządy i przedsiębiorcy mogą uczestniczyć
w transgranicznych programach grantowych,
zarządzanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.
– Od 10 listopada 1998 r. do maja 1999 r.
prowadziliśmy akcję pomocy humanitarnej
dla powodzian na Zakarpaciu. Dzięki akcji
kilka tirów z zebraną żywnością i innymi
darami traﬁło bezpośrednio do Domu Sierot w Mukaczewie, co było możliwe dzięki
pomocy ze strony alumnów Seminarium
Grekokatolickiego w Lublinie.
– W dniach 25-26 czerwca 1999 r. zorganizowaliśmy – razem z Katedrą Ochrony Środowiska KUL – konferencję, w celu uznania
Bugu za paneuropejski korytarz ekologiczny
i partycypacji w tym przedsięwzięciu społeczności nadbużańskich. Konferencja pod nazwą
„Bug – europejski korytarz ekologiczny” została objęta patronatem polskiego Komitetu
ds. UNESCO. Zapoczątkowała wiele seminariów i warsztatów, a także doprowadziła do
kolejnych spotkań konferencyjnych: w 2000
roku pod nazwą „Bug – dziedziny współpracy”, w 2001 r. pod nazwą: „Modele ekorozwoju
a gospodarowanie zasobami” i w 2002 r. pod
nazwą: „Bug – rzeka, która łączy”. Ostatecznie
rzeka Bug nie została uznana za paneuropejski korytarz ekologiczny, i choć można
to uznać za porażkę, to faktem pozostaje, że
w wyniku tych prac termin „korytarz ekologiczny” umieszczono w nowelizacji ustawy
o ochronie przyrody z 2001 r. oraz nawiązane
zostały transgraniczne kontakty między społecznościami przygranicznych miejscowości
Polski i Ukrainy.
– 20 maja 1999 roku zorganizowaliśmy,
wspólnie ze starostwem powiatu włodawskiego, Ośrodek Koordynacji Samorządów
i Organizacji Pozarządowych do Spraw Utworzenia i Funkcjonowania Międzynarodowego
Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Po
blisko roku ośrodek przekształcił się w Stowarzyszenie Poleskie – organizację pozarządową,
będącą swego rodzaju grupą partnerską, stanowiącą platformę współpracy samorządów
19 gmin, kilkunastu organizacji pozarządowych, kilku przedsiębiorców oraz naukowców
i służby ochrony przyrody z Polski, Ukrainy
17

i Białorusi. W ramach pracy tego ośrodka
przeprowadziliśmy cykl warsztatów, których
wyniki publikowane były w serii wydawnictw
pod wspólnym tytułem „Zaczarowane Polesie”. Na fali działań partnerskich na Polesiu
powstał dokument strategii zrównoważonego
rozwoju Polesia Zachodniego na lata 20042013, a także działające w oparciu o ten dokument lokalne grupy działania: „Poleska Dolina
Bugu” (obejmująca gminy Wola Uhruska,
Włodawa i Hańsk) oraz „Polesie” (obejmująca
gminy Łęczna, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn,
Uścimów, Sosnowica, Wierzbica, Urszulin,
Cyców).
– Począwszy od dnia 28 stycznia 1996 r. do
połowy 2004 r. prowadziliśmy międzynarodową kampanię „Połączy nas Bug”, dla ochrony
unikalnych wartości terenów nadbużańskich,
składającą się z licznych podprojektów, wypraw, ekspedycji i warsztatów. W jej wyniku
nawiązane zostały bezpośrednie transgraniczne partnerskie porozumienia ponad rzeką
Bug, a w tym między gminą Wola Uhruska
w Polsce i rejonem Szack na Ukrainie (wyrazem tej współpracy są chociażby daleko
już zaawansowane prace nad utworzeniem
przejścia granicznego Zbereże – Adamczuki, łączącego tereny Polesia) oraz miastami
Hrubieszów w Polsce i Sokal na Ukrainie.
W wyniku kampanii powstała też koncepcja
Bugu jako kulturowego korytarza Europy,
a także zaczęła funcjonować w przestrzeni
społecznej historia nadbużańskiego księstwa
halicko-włodzimierskiego, którego władcy
wiązali z rzeką Bug plany rozwoju. W 1204 r.
założono w Uhrusku nad Bugiem stolicę biskupstwa prawosławnego, w 1233 r. książę
Daniel Romanowicz nadał miastu Chełm (dorzecze Bugu) prawa miejskie, około 1240 r.
przeniósł tu stolicę księstwa, w 1253 r. z rąk
legata papieskiego został koronowany na króla
Rusi w Drohiczynie nad Bugiem, w 1256 r. zaś
założył miasto Lwów (dorzecze Bugu) na cześć
swojego syna Lwa. Nawiązując do tej historii
wystawiono w 2001 r. (w związku z 800-letnią
rocznicą urodzin króla Daniela) na centralnym placu Lwowa pomnik króla, w 2003 r.
zorganizowano szereg wydarzeń artystycznych
w Drohiczynie (w tym inscenizację koronacji
króla Daniela), zaś rok później zorganizowano
w Uhrusku rocznicę 800-lecia założenia.

Współczesność
Nasze prace na Polesiu oraz w pozostałych
terenach nadbużańskich zakończyliśmy wraz
z tragiczną śmiercią założyciela i lidera Klubu
– Janusza Kuśmierczyka. Mniej więcej wtedy,
na przełomie 2003/2004 r., postanowiliśmy
skoncentrować nasze działania wokół Piask
18
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Ekspedycja Bug 2003

i ludzi, obok których mieszkamy. Tu zaczyna się drugi etap naszej aktywności – mniej
wizjonerski i zdecydowanie bardziej lokalny,
co nie znaczy, że nie ciekawy. Wróciliśmy do
siebie, mimo że siłą naszych działań przez
wiele lat nie był lokalny kapitał ludzki, lecz
sieć przyjaciół i ludzi dobrej woli, wspierających rozwój Polesia. Wróciliśmy, mimo że
tu na miejscu wciąż żywe były resentymenty
związane z niegdysiejszą już działalnością
prezesa Klubu w Komitecie Obywatelskim.
Wróciliśmy, na przekór temu, że tereny nadbużańskie, a w szczególności Polesie, rokowało łatwą i gładką przyszłość dla nas – osób
rozkręcających tamtejsze działania społeczne.
Powoli, krok po kroku, staraliśmy się na nowo
budować naszą pozycję w społeczności, zaczynając od działań z młodzieżą. Polegało to
na organizowaniu zdecydowanie krótszych
działań, za to bardziej różnorodnych i chyba
jednak bardziej dostosowanych do potrzeb
uczestników. Najdłuższe ze standardowych
działań obejmowały kilka miesięcy i były
kierowane do dzieci i młodzieży. Gdy działanie się kończyło mówiliśmy: do widzenia
lub do następnego razu – jeśli następny raz dla
tych wolontariuszy byłby atrakcyjny. Przez
te kilka lat prowadziliśmy wiele projektów
z najróżnorodniejszych dziedzin, w tym artystyczne, teatralne, dyskusyjne, historyczne,
ﬁlmowe, działania z dziećmi i młodzieżą nie-

pełnosprawną, wymiany międzynarodowe,
akcje ekologiczne, sportowe, informacyjne
(jak chociażby wydawanie gazety lokalnej)
i inne z pogranicza tych dziedzin. Projekty
te łączyło co najmniej to, że uczestniczyli
w nich tutejsi młodzi ludzie, a same działania
miały charakter lokalny. Wśród tych działań
były także interwencje, dotyczące naruszania
prawa ochrony środowiska (jak na przykład
interwencje dotyczące planów budowy w dolinie rzeki Giełczew składowiska odpadów pokopalnianych czy też niezgodnych z prawem
ingerencji człowieka w ekosystemy wodne
lub próby pociągnięcia do odpowiedzialności
karnej osób wycinających zabytkowe drzewa), lecz nie stanowiło to głównego nurtu
naszych działań. Zasadą i podstawą naszych
działań uczyniliśmy historię lokalną, zgodnie
z intuicją, że najwspanialsze rzeczy znajdują
się bardzo blisko nas – trzeba ich tylko uważnie poszukać. Dzięki temu odkryliśmy historię
Piask jako miasta trzech kultur i religii: katolickiej, protestanckiej i judaizmu. Odkryliśmy, że wiele ze znanych postaci europejskiej
historii i kultury związanych było z miastem
– czy to przez swoją twórczość, czy też miejsce
zamieszkania. Należą tu choćby noblista I.B.
Singer, opisujący Piaski wielokrotnie, A.N.
Patek – urodzony w Piaskach najznamienitszy
zegarmistrz Europy, M. Krowicki – polemista
protestancki, zmarły w Piaskach. Należą także
inni, a z działalności każdego z nich mieszkańcy mogą być co najmniej dumni. Najnowszym
projektem Klubu jest „Gościniec Protestancki”,
dotowany w ramach programu „Memoria.
Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa
Kulturowego” prowadzonego przez Fundację
Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość oraz
Fundację Batorego. Celem programu jest zachęcanie młodych ludzi z Europy Środkowej
i Wschodniej do podejmowania działań na
rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa
kulturowego. Projekt realizowany jest przy
wsparciu Miasta Lublin oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie współﬁnansowane jest także ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zasadniczą część projektu stanowi międzynarodowy
work camp realizowany w Piaskach i Lublinie,
zwieńczony festiwalem kultury protestanckiej,
który odbędzie się w Akademickim Centrum
Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie.
PRZEMYSŁAW KUŚMIERCZYK
Osoby chętne do współpracy przy projekcie zapraszamy do kontaktu via
e-mail: klubunesco@poczta.onet.pl, a także do odwiedzenia strony
internetowej www.piaskiluterskie.pl
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Roztoczańska Konna

FOT. MAGDA PIESTRZYŃSKA

Połączyła nas pasja. Zamiłowanie do koni, przyrody, tradycji polskiej kawalerii. Na przekór dzisiejszym czasom, gdzie
– wydawać by się mogło – iż
nic nie jest za darmo, poświęciliśmy nasz wolny czas pracy
społecznej na rzecz ochrony
przyrody. Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony
Przyrody im. 25 Pułku Ułanów
Wielkopolskich jest jedyną
tego typu strażą konną opartą
na zasadzie wolontariatu, działającą na tak szeroką skalę i skupiającą w swoich szeregach tylu
oddanych strażników.
Powrót z patrolu

R

KSOP powstała prawie ćwierć wieku
temu z inicjatywy członków lubelskiego Akademickiego Klubu Jeździeckiego. Pomysł i zapał młodych ludzi bardzo
spodobał się dyrekcji Roztoczańskiego Parku
Narodowego i tak w roku 1984 odbyła się
pierwsza akcja letnia na terenie parku. Paradoksalnie odbyła się ona pieszo i trwała
zaledwie dwa tygodnie. O trudnych początkach do dzisiaj przypomina – przybita nad
drzwiami wejściowymi do gajówki Dębowiec w bazie RKSOP – podeszwa od buta.
Kolejne lata i akcje symbolizują już końskie
podkowy. Pomimo początkowych trudności
ze sprzętem i końmi, które strażnicy musieli
wykupywać wprost spod rzeźnickiego noża,
nie zabrakło zapału i chęci do dalszej działalności. Obecnie RKSOP posiada już własne
konie, a akcja letnia trwa trzy miesiące: lipiec,
sierpień i wrzesień.
Za letnią bazę dla Roztoczańskiej Konnej
służy wspomniana leśniczówka Dębowiec.
Jest to miejsce pełne uroku, z bogatą, ponad
stuletnią historią, gdzie warunki życia w dalszym ciągu pozostały niezmienione. Nie ma
tam prądu, wodę trzeba czerpać z głębokiej
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na ponad 30 metrów studni, co stanowi nie
lada wysiłek przy utrzymaniu 10 koni. Każdy
dzień zaczyna się tak samo. Pobudka, poranny
apel, wciągnięcie ﬂagi na maszt. W ciągu dnia
wychodzą patrole konne i piesze skierowane
w różne rejony parku. Patrole mają charakter
interwencyjno-informacyjny. Umundurowani
strażnicy dumnie paradujący na koniach stanowią nie lada atrakcję dla odwiedzających
park turystów.
Osobowość prawną RKSOP posiada od
roku 1992, natomiast w roku 2004 uzyskała
status Organizacji Pożytku Publicznego. Do
statutowych celów stowarzyszenia należy między innymi: organizowanie i podejmowanie
działań zmierzających do ochrony przyrody
w regionie lubelskim, wspieranie rozwoju
rekreacji konnej i kontynuowanie tradycji
polskiej kawalerii.
W roku 1989 RKSOP przyjęła imię 25
Pułku Ułanów Wielkopolskich. Wybór
był nieprzypadkowy. Ostatnia szarża tej
jednostki odbyła się pod Krasnobrodem
na Roztoczu. Strażnicy w mundurach
ułańskich biorą też udział w obchodach
święta pułku, które organizowane jest

corocznie 23 września właśnie w Krasnobrodzie. Oﬁcjalnie imię 25. Pułku Ułanów
Wielkopolskich zostało nadane Roztoczańskiej Konnej w 1991 roku przez Koło Pułkowe
w Londynie.
Ze względu na tradycje ułańskie RKSOP
w swoich szeregach skupia wyłącznie mężczyzn, których rekrutuje wśród studentów
lubelskich uczelni. Kandydat na strażnika
musi przejść wiele szkoleń, zdać egzamin
sprawdzający wiedzę z weterynarii, topograﬁi
parku i historii 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, aby ostatecznie wykazać się podczas
dwutygodniowego stażu podczas akcji letniej. Od kandydata wymaga się oczywiście
umiejętności jazdy konnej, którą można
zdobyć na kursie organizowanym wspólnie
z Akademickim Klubem Jeździeckim. Kursy
takie odbywają się dwa razy w roku, zapisy
ruszają zawsze na początku każdego semestru
akademickiego.
Działalność naszego stowarzyszenia to
nie tylko letnia akcja na Roztoczu. Na czas
roku akademickiego przenosimy się do Wólki
Abramowickiej pod Lublinem, gdzie współdziałamy z Akademickim Klubem Jeździe19
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ckim. W tym czasie strażnicy na koniach
patrolują obszar Czerniejewskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Są to lasy przyległe
do Zalewu Zemborzyckiego, zlokalizowane
w południowej części Lublina. Ponadto organizowane są tak zwane ,,akcje śmieci”, kiedy
to połączone siły RKSOP i AKJ, z udziałem
dzieci z okolicznych szkół, walczą z ludzką
głupotą, która powoduje zaśmiecanie naszych pięknych lasów. Roztoczańska Konna
współpracuje z wieloma świetlicami. Wspólnie organizujemy ogniska i przejażdżki konne
dla dzieci. Bierzemy także udział w targach
turystycznych i zoologicznych odbywających
się w Lublinie.
RKSOP jako organizacja, która kultywuje
tradycje polskiej kawalerii, bierze także udział
w obchodach świąt narodowych. Strażnicy
w mundurach ułańskich uczestniczą w deﬁladach z okazji obchodów święta 3 maja
i 11 listopada.
Roztoczańska Konna jest jedyną strażą
konną w Polsce opartą na zasadach wolontariatu. Wspólnie z Akademickim Klubem
Jeździeckim własnymi siłami pracujemy nad
utrzymaniem koni i budynków gospodarskich,
które dzierżawimy w Wólce Abramowickiej.
20
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Defilada z okazji 3 maja

Apel poranny na Dębowcu

Wspólna praca dostarcza nam jednak wiele
radości i satysfakcji, a jako rekompensatę za
godziny spędzone na wachtach traktujemy
to, iż mogliśmy coś zrobić dla naszych kochanych koni.
Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody istnieje już prawie 25 lat i istniała będzie
nadal, dopóki znajdą się ludzie, którzy będą
chcieli zrobić coś więcej niż tylko w swoim
własnym interesie. Dla wielu z nas jest to

wielka przygoda. Odbyte patrole i czas spędzony wspólnie z końmi i towarzyszami stają
się wspomnieniami na całe życie. Poznajemy
także Roztoczański Park Narodowy i jego
bogactwo przyrody. A im coś bardziej znamy,
tym bardziej to szanujemy.
ŁUKASZ DANILUK
Siedziba stowarzyszenia: Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż
Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich,
ul. Długa 13a, 20-346 Lublin
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Michowskie
działania
Od początku 2008 roku Stowarzyszenie Zielona Swoboda realizuje dwa projekty przyrodnicze dotyczące społecznej aktywności na rzecz naturalnych ekosystemów oraz rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Głównymi celami projektów są: zwalczanie kłusownictwa (w tym zwierząt objętych ochroną gatunkową) i prowadzenie edukacji ekologicznej (w temacie ochrony
gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem).

N

a terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pradolina Wieprza”,
Lasów Firlejowskich oraz Lasów
Kozłowieckich regularnie były prowadzone
patrole zwalczające kłusownictwo. Podczas
nich zlikwidowano kilkaset stalowych wnyków, głównie na sarnę i dzika. Akcja jest nadal
kontynuowana.
Inną formą ochrony czynnej było rozwieszanie budek lęgowych dla sów (puszczyka, płomykówki, pójdźki, włochatki). Jest
to niezbędne ze względu na niewielką liczbę
naturalnych dziupli, co jest spowodowane
usuwaniem starych, próchniejących, dziuplastych drzew. Budki rozwieszone zostały
w nadwieprzańskich lasach pomiędzy Michowem, Baranowem i Jeziorzanami. W rozwieszaniu budek pomagała młodzież gimnazjalna
z Michowa i Baranowa. W ramach zadania
duża część budek została wykonana i rozwieszona przez białoruską organizację Achowa
Ptuszak Batkawszcziny, czyli APB (po polsku
Ochrona Ptaków Ojczyzny), która realizuje
program ochrony włochatki oraz puszczyka
mszarnego na białoruskim Polesiu.
W czerwcu 2008 roku odbył się cykl szkoleń dla lokalnych samorządów oraz rolników
na temat zagrożonych gatunków oraz zabezpieczenia inwentarza i płodów rolnych przed
ewentualnymi szkodami powstałymi w wyniku żerowania dzikich zwierząt. Rolnicy mogli
uzyskać informacje o skutecznych sposobach
ochrony inwentarza i zbiorów przez atakami
m.in. kuny, jastrzębia, dzika itp., bez robienia
krzywdy tym zwierzętom. Zaprezentowano
także wzór wniosku o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.
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Zielona Swoboda prowadziła na szeroką skalę edukację przyrodniczą. W szkołach
w Michowie, Baranowie, Przytocznie oraz
w Firleju odbyły się prelekcje (w budynkach)
oraz warsztaty przyrodnicze (w terenie) dla
młodzieży, podczas których uczniowie mogli
dużo dowiedzieć się o otaczającej ich przyrodzie, występujących tam rzadkich gatunkach
i niebezpieczeństwach, jakie ze strony człowieka mogą grozić środowisku. Podczas zajęć
odbywały się tzw. „zgromadzenia wszystkich
istot”, podczas których młodzież zakładała
maski zwierząt i wypowiadała się, co można

zrobić dla ratowania naszej planety oraz jak
nakłonić człowieka do zaprzestania niszczenia przyrody ziemi. Na podstawie rozmów
z młodzieżą oraz ankiet, które młodzi ludzie
wypełnili, można stwierdzić, że zajęcia bardzo podobały się i jednocześnie podniosły
świadomość ekologiczną. Miłym akcentem
było zapisanie się grupy młodych osób do stowarzyszenia i wyrażenie gotowości do pracy
w jego szeregach. W bieżącym roku Zielona
Swoboda planuje prowadzenie podobnych
zajęć także w innych miejscowościach.
Odbyły się także obozy przyrodnicze.
W obozach wzięła udział młodzież z Gimnazjum w Baranowie koło Puław, młodzież
z Bruchowicz koło Lwowa (Ukraina) a z Białorusi młodzież współpracująca APB. Pierwszy obóz odbył się w malowniczej okolicy
na polskim Polesiu. Grupa zakwaterowana
była w Domu Rekolekcyjnym w Wytycznie,
gdzie odbywały się liczne warsztaty, prelekcje
i prezentacje. Młodzież mogła wiele dowiedzieć się na temat ochrony mokradeł, ptaków
wodno-błotnych występujących na Polesiu,
życia wilków i innych zagrożonych gatunków.
Młodzi ludzie mogli nauczyć się zasad prowadzenia lokalnych działań na rzecz ochrony
przyrody, m.in. pisania wniosków dotyczących
utworzenia użytku ekologicznego, pomnika
przyrody itp. Podczas obozu odbywały się
liczne wycieczki po lasach i bagnach Poleskiego Parku Narodowego. Młodzież na własne
oczy widziała żurawia, błotniaka łąkowego,
podgorzałkę oraz łosia. Całości dopełniały wspaniałe zabawy integracyjne i hulanki

Przed zainstalowaniem budki
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Uczestnicy jednego z obozów

przy ognisku. Szczególne wrażenie zrobiła na
nas pewna białoruska zabawa o wdzięcznej
nazwie KOSMOS. Ale to jest już temat na
zupełnie inny artykuł...
Drugi obóz odbył się w miejscowości
Werchowyny w ukraińskich Karpatach.
Uczestników obozu przywitały malownicze
chałupy, śliczne kapliczki, kobiety w chustach
z frędzlami, mężczyźni w soroczkach – to
wszystko wywarło na przybyłych z Polski
ogromne, nieopisane wrażenie. W trakcie
wycieczek na Magurkę, Białą Kobyłkę oraz na

Popa Iwana poznano niesamowitą mozaikę
kulturowo przyrodniczą tej części Karpat:
umorusane, huculskie dzieciaki w połatanych
łachmanach, pasące krowy na zboczach Białej Kobyły, mnóstwo różnorodnego kwiecia, jęzory śniegu oraz gromadnie kwitnące
krokusy na połoninach Popa Iwana, który
mocno doświadczył uczestników – na wysokości ponad 2000 m n.p.m. rozpętała się
burza z piorunami i ulewą, która wszystkich
przemoczyła do suchej nitki. Odwiedzono
również Prywatne Muzeum instrumentali-

sty Romana Kumłyka oraz Muzeum Filmu
„Tiny Zabutych Predkiw” – „Cienie Zapomnianych Przodków”. Podczas i tego obozu
odbywały się warsztaty i prelekcje, mające
na celu rozwój świadomości ekologicznej
grupy młodzieży – zajęcia na temat ochrony
ptaków, ssaków, zagrożeń przyrody Karpat,
prowadzenia działań ochronnych na rzecz
naturalnych ekosystemów karpackich, tradycji
huculskich itp.
W lipcu 2008 roku odbył się kolejny przyrodniczo-edukacyjny obóz młodzieżowy na
Hali Rycerzowej, w sercu Beskidu Żywieckiego. I tym razem nie zabrakło wycieczek,
górskich wspinaczek, zabaw przy ognisku.
Członkowie Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot przeprowadzili cykl warsztatów, podczas których młodzi ludzie mogli poczuć
większą więź z przyrodą, doświadczyć jedności z naturą, a także dowiedzieć się wielu
ważnych rzeczy na temat karpackiej przyrody
i jej zagrożeń, np. masowych wyrębów beskidzkich lasów świerkowych pod pretekstem
walki z kornikiem. Odbyły się także warsztaty dotyczące lokalnych tradycji i zwyczajów
a także nauki tradycyjnych, ludowych pieśni
polskich i ukraińskich.
ANNA KULA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM STOWARZYSZENIA
„ZIELONA SWOBODA”
Projekt„Społeczna aktywność na rzecz zdrowych ekosystemów oraz rzadkich
i chronionych gatunków zwierząt” realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, natomiast projekt „Społeczna aktywność na rzecz
zdrowych ekosystemów oraz rzadkich i chronionych gatunków zwierząt
– Polska, Białoruś i Ukraina”finansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
w ramach programu Fundacja Edukacja Dla Demokracji „RITA”.

REFA na Lubelszczyźnie

R

uch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu
(REFA) powstał w 1981 r. z inicjatywy
duchownych Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z Krakowa. Inspiracją ku temu było ogłoszenie św. Franciszka
niebieskim patronem ekologów, a także głosy
krakowskich środowisk naukowych domagających się wyraźnej odpowiedzi Kościoła
na kryzys ekologiczny. Od samego początku
REFA jako chrześcijański ruch ekologiczny
w swoich działaniach opiera się na katolickiej
koncepcji człowieka i świata oraz duchowości
franciszkańskiej. Chce być głosem ekologów
w strukturach Kościoła katolickiego oraz chrześcijańskim głosem wśród ekologów [S. Jaromi].
22

Patronem Ruchu jest św. Franciszek
z Asyżu. Jego przesłanie miłości bliźniego
i braterstwa z całym Stworzeniem towarzyszy
różnorodnej działalności REFA, lokalnej – charakterystycznej dla poszczególnych Kręgów
oraz tej ogólnopolskiej. Są to m.in. Warsztaty
Ekologiczne REFA, Zielony Zeszyt – Biuletyn
REFA, Ogrody Brata Franciszka, Mapa Chrześcijańskich Inicjatyw Ekologicznych.
W pierwszych latach działalności Ruch
zrzeszał przede wszystkim osoby duchowne.
Dzisiaj członkami Stowarzyszenia są zarówno
duchowni jak i świeccy, a wśród nich nauczyciele akademiccy, studenci, absolwenci, m.in.
teologii, marketingu, medycyny oraz ochrony

środowiska. Osoby te działają w całej Polsce
w tzw. Kręgach REFA, czyli: w najstarszym
Krakowskim Kręgu oraz w Dolnośląskim,
Lubelskim, Warszawskim i tzw. Małym Kręgu
REFA w Legnicy.
REFA skupia także sympatyków wspierających swym uznaniem działania Ruchu. Honorowymi członkami Stowarzyszenia zostali:
red. Krystyna Bonenberg, prof. Zbigniew T.
Wierzbicki oraz ś.p. prof. Stefan Kozłowski.

Krąg REFA w Lublinie
Początki Lubelskiego Kręgu REFA sięgają
końca lat 90-tych, kiedy studenci Sekcji Filozoﬁi Przyrody i Ochrony Środowiska Ka-
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tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w tym
także o. Stanisław Jaromi – obecnie przewodniczący REFA – spotykali się na modlitwie,
pogłębianiu duchowości franciszkańskiej
czy wyprawach krajoznawczych. Z czasem
powstało wiele okolicznościowych inicjatyw
realizowanych głównie w środowisku akademickim. Wymienić tu należy efekty owocnej
współpracy z Kołem Naukowym Studentów
Ochrony Środowiska KUL:
– prelekcje, m.in. dr Zbigniewa Jóźwika
(UMCS) pt. „Księga krajobrazów Tundry”
na temat przyrody Spitsbergenu; prezentacja
ﬁlmu dr Igora Byszniowa pt. „Czarnobylskie
dżungle” oraz prezentacja „Przyroda Białorusi” Andreja Abramčuka;
– organizacja w Muzeum J. Czechowicza
(dawnej kamienicy Riabininów) promocji
pierwszej książki REFA pt. „Rosnąć można
tylko z ziemi... Duchowość Świata według
Sergiusza Riabinina” – popularyzującej twórczość jednego z najwybitniejszych lubelskich
przyrodników i społeczników;
– organizacja ekumenicznej konferencji
pt. „Dlaczego chrześcijanie powinni być zieloni?” – jedno z największych przedsięwzięć
Kręgu, skupiające w jednych gronie katolików,
prawosławnych i protestantów, wypowiadających się o kwestii ekologicznej w kontekście
ich wyznania.
Ponadto zorganizowano w Kazimierskim
Ośrodku Kultury w Kazimierzu Dolnym
wystawę fotograﬁi przyrodniczej pt. „Dzika
Polska” (we współpracy z Pracownią na rzecz
Wszystkich Istot), uzupełnionej tekstami Jana
Pawła II o ochronie przyrody. W 2007 r. został
wydany folder informacyjny pn. „Ekopomysły
na chełmskie korki”, o ograniczaniu problemów komunikacyjnych miasta Chełma przez
rozwoju alternatywnych dla samochodów
form przemieszczania.
Członkowie Lubelskiego Kręgu REFA
współpracują z lokalnymi organizacjami społeczno-ekologicznymi, tj. z Towarzystwem dla
Natury i Człowieka, Stowarzyszeniem Ekologiczno-Społecznym „Zielona Swoboda”, Ligą
Ochrony Przyrody oraz z Polskim Klubem
Ekologicznym. Oddział Środkowo-Wschodni.
Publikują także teksty, głównie o tematyce
przyrodniczej w „OIKOS-ie”, „Dzikim Życiu”,
„Eko i My” oraz „Obywatelu”.

warsztaty o dziuplakach, zakończone zawieszeniem budki lęgowej przy stawie w pobliżu
kościoła oraz zajęcia tworzenia różnorodnych
przedmiotów użytkowych z odpadów recyklingowych. Kontynuacja podobnych spotkań jest
planowana w innych mniejszych miejscowościach na Lubelszczyźnie.

Ogród Brata Franciszka

Dzieci i młodzież z Parafialnego Klubu Przyrodników „EDEN” pod pomnikowym dębęm

aktywizował wiernych nie tylko w grupach
modlitewnych. Organizował także różnorodne akcje, m.in. sprzątanie przycmentarnego
wąwozu (więcej w: O wąwozie, proboszczach
i cmentarnych śmieciach…, „OIKOS” nr 2 (33)
2004). Poza tym ks. Marek utworzył dla dzieci
i młodzieży Paraﬁalny Klub Przyrodników
„EDEN”. Tematem comiesięcznych spotkań
z ekologią w tle była szeroko pojęta ekologia,
począwszy od recyklingu, świadomego konsumpcjonizmu, a skończywszy na poznawaniu
ﬂory i fauny ojczystej podczas wycieczek przyrodniczych. Nie zabrakło zagadnień związanych
z duchowością franciszkańską, która prowadzi
w kierunku odczytywania świata przyrody jako
naszego domu – daru Bożego, który należy szanować. Do najciekawszych zajęć należy zaliczyć

23 sierpnia 2008 r. został utworzony
pierwszy w historii REFA „Ogród Brata Franciszka”. Miejsce to jest wyjątkowe, występuje
tu kilka gatunków storczyków, podmokłe
zbiorowiska roślinności łąkowej i turzycowej
a także kilkadziesiąt gatunków ptaków chronionych oraz niezliczone bogactwo owadów.
Ogród o powierzchni ok. 1 ha stanowi fragment prywatnej posesji Lilianny i Dariusza
Kosteckich, sympatyków REFA (w pobliżu
rezerwatu „Bagno Serebryskie” koło Chełma,
znajdującego się w granicach Chełmskiego
Parku Krajobrazowego). Motywem tworzenia
tego rodzaju form jest ochrona miejsc, aby na
nich – jak mawiał św. Franciszek – w swoich
porach zieleń ziół i piękno kwiatów głosiły Ojca
wszystkich pięknych rzeczy. Tu przyroda rządzi
się własnymi prawami, a człowiek ogranicza
swą działalność do minimum.
* Ks. Marek Hawrylak od lipca br. jest proboszczem parafii pw. św.
Jana Nepomucena w Fajsławicach

TEKST I ZDJĘCIA
WIOLETTA WAWER
Więcej informacji o stowarzyszeniu znajduje się na stronie:
www.refa.franciszkanie.pl

Spotkania z ekologią w tle
Kolejnym przedsięwzięciem Kręgu były
cykliczne warsztaty ekologiczne dla dzieci,
organizowane w roku szkolnym 2007/2008
w paraﬁi pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty
w Klementowicach. Inicjatorem spotkań był
ks. Marek Hawrylak*, proboszcz paraﬁi, który
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RUCH EKOLOGICZNY

Bugowiaki
N

ad malowniczym zakolem Bugu,
w podlaskim jego odcinku, u ujścia
Krzny, w niewielkiej odległości od
Terespola leży wieś Neple – wioska z niemal
tysiącletnim rodowodem. Tak przynajmniej
mówią legendy, według których nazwa pochodzi od staroruskiego słowa „ne pliwi” czyli
nie płyń tam, za Bug, bo tam niewola cię
czeka (u Rusów lub u Lachów, bo ziemie te
były obszarem rywalizacji jednych i drugich).
Pewne jest natomiast, że w 1430 roku Neple
pojawiają się na kartach historii jako wieś. Na
przestrzeni wieków wsi nie ominęły wydarzenia charakterystyczne dla terenów pogranicznych, zmieniali się właściciele i mieszkańcy.
A władali nią Niemcewicze, Mierzejewscy,
Kierbedziowi, Dymszowie, odwiedzały takie
postacie jak: Józef Piłsudski, Napoleon Bonaparte czy car Aleksander I. Zostało też we
wsi wiele pamiątek przeszłości, poczynając
od słynnej kamiennej baby, będącej zapewne
obiektem jeszcze przedchrześcijańskim, poprzez XVIII-wieczny kościół, XIX-wieczną
neogotycką kaplicę grobową i inne budynki
założenia dworskiego, po krzyże, w tym ten
upamiętniający pobyt tutaj Naczelnika Państwa. Również otoczenie przyrodnicze wsi jest
bardzo interesujące. Tutaj zbiegają się dwie
rzeki – meandrująca i nieuregulowana na tym
odcinku Krzna i dziki, naturalny Bug. Two-
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rzy on tutaj
wysokie,
malownicze
skarpy, w których zachodzą
procesy tworzenia
wąwozów. One to, wraz z pięknym starorzeczem, chronione są w rezerwacie Szwajcaria
Podlaska. Na zachód od wsi położony jest
jeszcze jeden rezerwat – Czapli Stóg, gdzie
gniazdują czaple siwe (w ostatnich czasach
nieregularnie) i spotkać można lelka, zwanego
kozodojem. Na łąkach odzywają się derkacze,
na polach gąsiorki, na Krznie urzęduje bobrza
rodzina.
A i ludzie tutaj nieprzeciętni. Wystarczy
wspomnieć choćby ks. Zdzisława Oziębło,
który pisał książki o Neplach, czy o męczeństwie podlaskich unitów. Jednak, jak w wielu
miejscowościach na tzw. ścianie wschodniej,
i tutaj prym wiodą kobiety. „Sprężyną” działania jest pani Bogusia Hawryluk – wieloletnia
sołtysina Nepli i ich miłośniczka. Dla swej wsi
działa od wielu lat, organizując festyny, oprowadzając wycieczki, pisząc wiersze, zaś w 2005
roku wydała bardzo ciekawą książeczkę „Opowieści dziwnej treści, czyli legendy o Neplach
i okolicy”. Również z jej inicjatywy powstało
w maju 2007 roku Regionalne Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej „Bugowiaki”. Jego celem jest „promocja posiadanego
bogactwa, tak historycznego, jak i walorów
przyrodniczych, stworzenie strategii rozwoju
turystycznego, zachęcanie inwestorów do
tworzenia infrastruktury okołoturystycznej:
małej gastronomii, wypożyczalni kajaków, rowerów”. W symbolu Stowarzyszenia nie mogło
zabraknąć owych elementów przyrodniczych
(Bug i Krzna) i kulturowych (kamienna baba).
Wśród członków są osoby nie tylko z Nepli,
wiele też osób wspiera Stowarzyszenie, jak
Wojciech Duklewski, dyrektor Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” czy
… ﬁrma prowadząca remont „nadbużanki”.
Mimo że jest ono nieco ponad rocznym niemowlakiem, działa bardzo prężnie. Złożone
zostały cztery wnioski o ﬁnansowanie zewnętrzne, zaś pozytywnie zaopiniowane dwa.
Pieniądze przyznane przez Fundację Wspomagania Wsi posłużyły do remontu starego
budynku, który zaadoptowany został na Izbę
Regionalną. Jej uroczyste otwarcie w obec-

Fragment ekspozycji przyrodniczej w Izbie
Regionalnej

ności władz samorządowych, naukowców
z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej i Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz
innych zaproszonych gości odbyło się 27 lipca
br. W izbie znajdują się trzy sale ekspozycyjne:
przyrodnicza, historyczna i twórczości ludowej, dawnych obyczajów i życia wiejskiego.
Wszystkie one są ustawicznie wzbogacane
i rozrastają się.
W ramach kolejnego grantu, przyznanego
przez fundację Pro Bono Poloniae (program
„Aktywna wiosna”), planowane jest urządzenie boiska i zadaszonej altany, gdzie będzie
mogła spotykać się młodzież, urządzając ogniska czy grillowanie.
Jak pokazuje ostatni (i pierwszy) rok
działalności Stowarzyszenia, energii i zapału
nie brakuje wśród jego członków, pomysłów
również. Planowane jest bowiem podjęcie
edukacji ekologicznej i regionalnej dla dzieci
i wszystkich chętnych oraz dalsze wzbogacanie ekspozycji w Izbie. „Bugowiacy” zapraszają
też do współpracy wszystkich, którzy chcą,
a że warto jest ją podjąć, przekona się każdy,
kto choć raz pojedzie do Nepli.
TEKST I ZDJĘCIA
KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
Kontakt:
Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej „Bugowiaki”
ul. Terespolska 9, 21-550 Neple, hawrylukbogusława@wp.pl

OIKOS 4(48)2008

