
Lato 2022 nr 1 (25)   |   ISSN: 2081-0121          EGZEMPLARZ                  BEZPŁATNY

KAROLINA ZDRADA
„Natura zawsze da nam to, 
czego potrzebujemy”

„Dla mnie LAS  
to przede wszystkim ludzie,  
życiowa pasja, współpracownicy
i osoby, które tak jak ja szczerze 
kochają przyrodę i naturę (...)
jestem głęboko przekonany,  
że każdego dnia wspólnie  
pracujemy po to,  
aby polskie lasy trwały” 
- Józef Kubica,  
p.o. Dyrektor Generalny  
Lasów Państwowych
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ZAWIERCIANIN EKOLOGICZNIE 
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Zawiercianina” – pisma 
aktywności społecznej. Wydanie zostało w całości poświęcone 
tematyce przyrodniczej, w tym edukacji ekologicznej oraz 
środowiskowej. Szczególną uwagę zwróciliśmy na lasy – ich ochronę, 
dobroczynny wpływ na środowisko naturalne i życie człowieka. 

Konsumpcja, produkcja globalna, rozwój technologiczny to 
przymioty współczesnego życia, z których nie możemy i nierzadko 
– nie chcemy zrezygnować. W tym wszystkim często zapominamy 
jednak o środowisku naturalnym, na które przez działalność 
człowieka wywierana jest ogromna presja. Zrównoważony rozwój 
oraz racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych winny zatem 
wybrzmieć na nowo i stać się priorytetem w działaniach na rzecz 
środowiska naturalnego.

Bardzo ważne jest również wdrażanie działań edukacyjnych 
i wychowawczych. Już od najmłodszych lat życia, dzieci powinny 
być uczone szacunku dla natury, zwierząt i roślin. Poznając zasady 
związane z oszczędzaniem energii elektrycznej, wody, segregacją 
śmieci, spostrzegają, że tak naprawdę wystarczą małe czyny, aby 
dokonać czegoś wielkiego. 

Szczególne miejsce w numerze poświęciliśmy tematyce lasów, 
które pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu środowiska. Często 
słyszy się oraz doświadcza spacerując leśnymi ścieżkami, jak 
bardzo odwróciliśmy się od lasu, zapomnieliśmy o jego walorach, 
a zaczęliśmy traktować jak miejsce na odpady i niepotrzebne 
przedmioty. Dlaczego? Być może jest to wina konsumpcjonistycznego 
podejścia do życia i oddalenia się od natury. 

Wierzę, że zaprezentowane w numerze rozmowy z naszymi 
gośćmi oraz publikacje, zachęcą dzieci, młodzież i osoby dorosłe 
do bardziej świadomej postawy wobec środowiska naturalnego 
i ekologii. Postawy, która będzie przejawiać się w drobnych rzeczach 
– segregacji odpadów, dokręcaniu kurków z wodą, częstszym 
korzystaniu z komunikacji miejskiej niż prywatnych samochodów. 
Postawy, która sprawi, że las na nowo stanie się naszym domem, 
o który się troszczymy, dbamy, i który kochamy. 

Zapraszam do lektury.

Paweł Abucki
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Jaki związek z  historią powstania 
Lasów Państwowych ma jej obecna 
misja i kierunek rozwoju?
Już w latach dwudziestolecia mię-
dzywojennego o tym, że polskie lasy 
są własnością całego narodu pisał 
pierwszy naczelny dyrektor Lasów 
Państwowych – Adam Loret. Istotnie, 
całkowicie zgadzam się z tą opinią 
zwłaszcza, że jako Lasy Państwo-
we zarządzamy jedną  czwartą po-
wierzchni Polski. Dzięki staraniom 
leśników terenów leśnych systema-
tycznie przybywa. Dbamy o ich róż-
norodność biologiczną, chronimy 
przed klęskami żywiołowymi, plaga-
mi owadów, chorobami drzew, poża-
rami, zanieczyszczeniami, skutkami 
kłusownictwa i wandalizmu. Aby 
nasze działania mogły być bezpiecz-
ne, szybkie i skuteczne, stosujemy 
maszyny leśne najnowszej generacji, 
sprzęt pomiarowy i monitoringowy. 
Dążymy zatem do tego, aby stale roz-
wijać i ulepszać leśne zasoby naszego 
kraju.

Pochodzi Pan z Tarnowskich Gór, 
zaledwie 40 km od Zawiercia. Czy 
lasy tej części województwa ślą-
skiego mają jakąś specyfikę?
Na terenie dzisiejszej ziemi tarnogór-
skiej przed wiekami rosły bory sosno-
we i lasy mieszane. Za sprawą pierw-
szych upraw rolnych lasy ustępowały 
miejsca pastwiskom, a potem prze-
mysłowi wydobywczemu. Okoliczne 
lasy  to część dawnej Puszczy Śląskiej. 
Większość powierzchni zajmują bory 
sosnowe, głównie sosna pospolita, 
sporadycznie sosna wejmutka, czarna 
i banksa z dużym udziałem świerka. 
W lasach liściastych spotkać można 
dęby, buki, graby, brzozy i jesiony. Od 
1608 roku miasto Tarnowskie Góry 
posiadało swoje własne lasy kupione 
razem z wsiami Lasowice i Sowice 
od Johanna Friedricha Dreslera von 
Scharfenstein. Kasę miejską zasilały 
kwoty uzyskane ze sprzedaży drew-
na, zaś mieszkańcy mogli bez opłat 
zbierać w tych lasach drewno na opał. 
Niezwykle ciekawe są torfowiska z ro-

ślinami bagiennymi. Rośnie tam stor-
czyk błotny, szerokolistny i rosiczka 
okrągłolistna. 
A czy darzy Pan szczególnym senty-
mentem jakieś konkretne miejsca 
związane z Pana karierą zawodo-
wą? 
Szczególnym sentymentem darzę 
miejsce, do którego trafiłem zaraz 
po Technikum, czyli Nadleśnictwo 
Świerklaniec.Po odbyciu tam stażu 
i służbie wojskowej, rozpocząłem 
pracę w Nadleśnictwie Brynek, gdzie-
byłem kolejno podleśniczym i leśni-
czym. Moje pierwsze kierownicze 
stanowisko objąłem w Nadleśnictwie 
Świerklaniec. Lasy, głównie bory so-
snowe rozciągają się tam na terenie 
kilku gmin.  Do tych dwóch miejsc 
zawsze będę wracał z wielkim senty-
mentem! 
Na przestrzeni ostatnich lat zre-
alizowano wiele akcji społecznych 
celem zwrócenia uwagi opinii spo-
łecznej na ekologię i działania 
proekologiczne. Czy według Pana, 
dzięki nim wzrosła świadomość spo-
łeczna w tym zakresie? Czy współ-
czesny człowiek potrafi docenić las 
i jego walory?
Z pewnością tak. W ramach naszych 
działań, wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi przeprowadzamy 
jednorazowe i cykliczne akcje służą-
ce poszerzaniu wiedzy o lesie, przy-
rodzie i ekologii. Współpracujemy 
z ośrodkami naukowymi, wspierając 
badania w dziedzinie leśnictwa. Na-
sza kadra od lat wspiera szkoły na 
różnych etapach edukacji. Leśnicy 
dysponują bogatą wiedzą o polskich 
lasach, ich historii i walorach przy-
rodniczych i niezwykle chętnie an-
gażują się w działania edukacyjne. 
W ostatnim czasie zorganizowaliśmy 
konkurs „Natura od kuchni” skie-
rowany do kół gospodyń wiejskich, 
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Józef Kubica − p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Paweł Abucki

CZAS NA LAS

Lasy Państwowe to największa organizacja w Unii Europejskiej, która zarządza lasami należącymi 
do Skarbu Państwa. Tworzą ją osoby posiadające odpowiednie wykształcenie merytoryczne i wiedzę 

praktyczną, zaangażowane w działania na rzecz przyrody. Misją Lasów Państwowych jest udostępnianie 
lasów całemu społeczeństwu. Jednak czy współczesny człowiek żyjący w ciągłym biegu jest gotowy na 

bliski kontakt z naturą, przyrodą i lasem? A może to właśnie las stanowi azyl, za którym tęskni? O tym 
jak korzystać z dobrodziejstw lasów oraz działaniach i akcjach edukacyjnych podejmowanych przez 

Lasy Państwowe rozmawiamy z Józefem Kubicą – Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych. 
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którego celem było wskazanie społe-
czeństwu, iż produkty pochodzenia 
roślinnego, takie jak owoce, grzyby 
czy zioła oraz zwierzęcego jak np. 
mięso z dzika, to żywność najwyższej 
jakości. Okazuje się bowiem, że wie-
dza ta wciąż jest mało znana. Z kolei 
konkurs “Sportowa natura” odwołuje 
się do członków klubów sportowych, 
wśród których mamy wielu entuzja-
stów zdrowego trybu życia. Otwarta 
formuła konkursu sprawia, że może 
w nim wystartować ponad 14 tysięcy 
klubów sportowych w całym kraju. To 
klub wymyśla i realizuje oryginalny 
sposób na promocję aktywności fi-
zycznej w lesie. Pamiętajmy, że pol-
skie lasy są doskonałym miejscem do 
uprawiania wszelkich form aktywno-
ści fizycznej – od zwykłych spacerów 
po sporty wyczynowe. Założenia obu 
konkursów świetnie wpisują się w re-
alizowanie społecznej funkcji lasów.
A na czym właściwie polega spo-
łeczna funkcja lasów?
Jak już wspomniałem, jednym z pod-
stawowych zadań Lasów Państwo-
wych jest udostępnianie ich całemu 
społeczeństwu. Państwo opiekując 
się leśnymi zasobami zapewnia swo-
bodny dostęp do lasów wszystkim 
obywatelom. Dlatego też tym, którzy 
szukają w nich wypoczynku, zachę-
cam do korzystania z naszej oferty 
turystycznej. Na gości czekają ośrod-
ki wypoczynkowe, leśniczówki i po-
koje gościnne, wszystkie malowniczo 
położone wśród leśnych ostępów. 
Wyprawy można zaplanować, ko-
rzystając z informacji dostępnych na 
portalu czaswlas.pl.
Chciałbym jeszcze poruszyć kwe-
stię związane z wycinką drzew. 
Z jednej strony drewno jest su-
rowcem całkowicie odnawialnym, 
z drugiej zaś wycinanie lasów bu-
dzi szerokie protesty wśród eko-
logów i aktywistów. Jak zatem 
powinniśmy zapatrywać się na to 
zagadnienie?

Gospodarkę leśną prowadzimy zgod-
nie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, uwzględniając wszystkie 
funkcje lasów. Dostarczamy na rynek 
uniwersalny surowiec ekologiczny, 
czyli drewno. Przestrzegamy przy 
tym zasad prawidłowej gospodarki 
leśnej, co potwierdzają międzyna-
rodowe certyfikaty przyznawane 
regionalnym dyrekcjom Lasów Pań-
stwowych. Ponadto w nowoczesnej 
gospodarce leśnej wykorzystuje się 
narzędzia informatyczne, a System 
Informatyczny Lasów Państwowych 
gromadzi i przetwarza dane wspoma-
gające zarządzanie lasami, planowa-
nie działań gospodarczych i nadzór 
nad nimi. Dzięki temu np. drewno 
trafiające na rynek z lasów państwo-
wych można kupować również przez 
Internet w Portalu Leśno-Drzewnym  
oraz aplikacji e-drewno.
„Oblicza Lasów” to cykl 130 krót-
kometrażowych filmów emitowa-
nych w telewizji internetowej La-
sów Państwowych. Można z nich 
dowiedzieć się w jaki sposób wilki 
wychowują swoje potomstwo albo 
dlaczego drzewa powinno wycinać 

się zimą. Czy taka forma edukowa-
nia jest skuteczna? 
Zdecydowanie tak! Potwierdzają to 
wyniki odsłon filmów telewizji „Echa 
leśne” na YouTube. Dodatkowym atu-
tem jest fakt, że do kampanii przyłą-
czają się znane medialnie osoby. Film 
z udziałem Mai Włoszczowskiej do-
tyczący jazdy rowerem po lesie został 
obejrzany aż 26 tysięcy razy.
Na koniec, proszę powiedzieć czym 
dla Pana jest las i czy ma Pan ja-
kieś przesłanie dla jego młodszych 
i starszych użytkowników? 
Mimo, że jestem leśnikiem, to nie 
traktuję lasu jako miejsca pracy. Dla 
mnie las to przede wszystkim ludzie, 
życiowa pasja, współpracownicy i oso-
by, które tak jak ja szczerze kochają 
przyrodę i naturę. Nie chciałbym za-
brzmieć patetycznie, jednak jestem 
głęboko przekonany, że każdego dnia 
wspólnie pracujemy po to, aby polskie 
lasy trwały. A jeśli chodzi o końcowe 
przesłanie dla użytkowników lasu, 
powiem tylko – czas w las! (śmiech)
Dziękuję za rozmowę.

“Znaczenie gospodarstwa leśnego nie ogranicza się jedynie do strony ekonomicznej w życiu 
narodu. Las posiada jeszcze wiele niezastąpionych dla kraju właściwości, że wymienimy tylko 
wpływ jego na klimat, wilgotność i ochronę gleby, zdrowotność itd. Tylko państwo, jako właściciel,  
jest w stanie przez racjonalne gospodarowanie lasami uwydatnić wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze 
i kulturalne korzyści, płynące z nich dla kraju. Państwo, którego istnienie nie mierzy się wiekiem 
ludzkiego życia, które powołane jest do troski zarówno o dzisiaj, jak i o jutro bytu narodu i kraju.”  

Adam Loret, pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych

Leśne zbiory, fot. Łukasz Gwiździel



Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprosiło uczniów 
wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli z powiatu 
zawierciańskiego do udziału w plastycznym konkursie 
ekologicznym pn. „Chroń las razem ze mną”. Uczestnicy 
konkursu przygotowali piękne, twórcze, ale przede 
wszystkim – przemyślane o poruszające istotne problemy 
ekologiczne prace. Łącznie do Centrum Inicjatyw Lokalnych 
wpłynęła aż 300 prac, z czego 20 najciekawszych zostało 
wyróżnionych i nagrodzonych. Laureaci otrzymali m.in. 
hulajnogi oraz deskorolki, dzięki którym mogą propagować 
ideę przemieszczania się w sposób niegenerujący 
szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń. 
Konkurs przyczynił się zarówno do wdrożenia i poszerzenia 
edukacji środowiskowej jak i ekologicznej wśród dzieci 
i młodzieży z naszego powiatu. Edukacja środowiskowa 
skupia się bowiem wokół działalności wychowawczej 
i przygotowuje do rozwiązywania praktycznych problemów 
środowiskowych. Do tego potrzebne jest jednak poczucie 

odpowiedzialności i aktywne włączanie się przez 
wszystkich ludzi we wspólne działania na rzecz środowiska. 
Z kolei edukacja ekologiczna stanowi koncepcję kształcenia 
i wychowania w oparciu o poszanowanie środowiska 
przyrodniczego, a także kształtuje poglądy społeczeństwa 
dotyczące otaczającego świata. 
Prace laureatów konkursu świadczą o dużej świadomości 
ekologicznej i środowiskowej i wskazują zarówno na to 
w jaki sposób można chronić las i przyrodę oraz na to, 
jakie działania mają na nie niszczycielski wpływ. „Prace, 
które otrzymaliśmy naprawdę mogą pobudzić do refleksji 

– zachwycają techniką, formą, poruszają ważne i potrzebne 
tematy związane z ochroną środowiska naturalnego. 
Przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych mają wiele 
do przekazania na ten temat i często my, dorośli, możemy 
i powinniśmy się od nich uczyć” – mówi Paweł Abucki, 
prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. 

„CHROŃ LAS RAZEM ZE MNĄ”  
– BO EKOLOGIA MA SENS!

Beata Hąc, Michalina Smaga

Konkurs pn. „Chroń las razem ze mną!”

Pojęcie ekologia wywodzi się od greckich słów: oikos – dom, miejsce życia oraz logos – nauka. Ekologia 
jest zatem nauką traktującą o miejscu życia organizmów. W ostatnich dziesięcioleciach stopień degradacji 

środowiska naturalnego znacznie wzrósł, co warunkowane jest m.in. niekontrolowanym rozwojem 
cywilizacji. Dlatego też zwłaszcza dziś, ważne jest wdrażanie szeroko rozumianych działań edukacyjnych.
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Oliwia Kaczmarek - Szkoła Podstawowa w Kroczycach z Filią w Dzibicach, 
III miejsce w kategorii: klasa I-III

Oliwia Makieła - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, 
III miejsce w kategorii: klasa VI-VIII

Antoni Stelmaszczyk - Przedszkole Integracyjne nr 3 w Zawierciu, 
I miejsce w kategorii: przedszkole od 6 do 7 lat

Konkurs został zrealizowany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach 
projektu „Z ekologią za Pan brat”, współfinansowanego ze środków Fundacji Orlen  

w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”.  
Partner projektu – PGL LP Nadleśnictwo Siewierz.

Nikola Skrobek - Oddział Przedszkolny przy SP 2 w Zawierciu, 
wyróżnienie w kategorii: przedszkole od 3 do 5 lat



To pytanie Centrum Inicjatyw  
Lokalnych postawiło przed miesz-
kańcami Zawiercia organizując akcję 
pn. „Drzewko dla każdego!”. Każdy 
mógł przyjść do biura CIL we wska-
zanym terminie i wybrać dla siebie 
sadzonki: jodły, świerka, jagody, tui 
i wielu innych. Akcja cieszyła się wiel-
kim zainteresowaniem wśród lokal-
nej społeczności, a rozdanych zostało 
aż 8 000,00 sadzonek!

Korzyści z sadzenia drzew jest na-
prawdę wiele. Poniżej przedstawiamy 
kilka z nich:

OGRANICZENIE ZMIAN 
KLIMATYCZNYCH
Współczesne społeczeństwa wytwa-

rzają nadmiar dwutlenku węgla w at-
mosferze, który silnie oddziałuje na 
zmiany klimatu. Drzewa pochłania-
ją dwutlenek węgla poprzez usuwa-
nie do z powietrza oraz uwalnianie 
tlenu. Wskazuje się, iż rocznie akr 
drzew jest w stanie pochłonąć ilość 
dwutlenku węgla, która równa jest 
jeździe samochodem na trasie liczą-
cej ponad 40 000 km. Z kolei jedno 
drzewo jest w stanie wytworzyć ilość 
tlenu wystarczającą dla czterech osób 
dorosłych. 

SCHŁADZANIE ULIC
Globalne ocieplenie stanowi kolej-
ny problem, z którym boryka się 
świat zapominając, iż przyczyną jego 

zwiększania się może być m.in. wy-
cinka drzew. Usuwanie drzew i za-
stępowanie ich drogami asfaltowymi 
oraz budynkami pochłaniającymi cie-
pło powoduje, że miasta bardziej się 
nagrzewają. Natomiast drzewa po-
przez zapewnianie cienia oraz wody 
są w stanie ochłodzić miasta nawet 
o 2 stopnie Celsjusza. 

OCZYSZCZANIE POWIETRZA
Drzewa oczyszczają powietrze po-
przez absorbowanie gazów, które je 
zanieczyszczają, w tym: tlenków azo-
tu, amoniaku, ozonu czy też dwutlen-
ku siarki. Poza tym pełnią funkcję 
filtrów i pochłaniają nieprzyjemne 
zapachy zatrzymując je w liściach. 

AKCJA  
„DRZEWKO DLA KAŻDEGO!”

„Choćby drzewo było nie wiem jak stare: jest młode w każdym nowym kwitnieniu”.  
Drzewa zdobią krajobrazy, są elementem ekosystemu lądowego, oczyszczają powietrze,  

dają cień, są inspiracją dla artystów i wreszcie – łączą ze sobą ziemię i niebo.  
Czy warto sadzić drzewa i krzewy? Po co zadawać sobie ten trud?

Akcja: „Drzewko dla każdego!”

Beata Hąc, Michalina Smaga
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Akcja: „Drzewko dla każdego!”

Akcja: „Drzewko dla każdego!”

Wskazuje się, że każdego roku akr du-
żych drzew może dostarczać tlen dla 
18 osób. 

WZBOGACENIE I WZMOCNIENIE 
GLEBY
Najlepszym sprzymierzeńcem rolnic-
twa są drzewa, które w pozytywny 
sposób oddziałują na glebę: zmniej-
szają erozję, utrzymują wilgoć, zwięk-
szają płodność. Opadłe z drzew liście 
przyczyniają się do spadku tempe-
ratury gleby i zapobiegają jej zawil-
goceniu. Poza tym liście ulegające 
rozkładowi stają się cennym źródłem 
odżywczych składników, które sty-
mulują rozwój mikroorganizmów 
i wzrost drzewa. 
SCHRONISKO DLA DZIKIEJ 
PRZYRODY
Drzewa mają swój udział w zwięk-
szaniu biologicznej różnorodności 
i stają się źródłem pożywienia oraz 
naturalnym środowiskiem dla róż-
nych gatunków zwierząt. Jabłoń jest 
w stanie wyprodukować nawet do 20 
buszli owocowych w ciągu roku, które 
są pożywieniem dla owadów, dzikich 
zwierząt oraz ptaków. Poza tym drze-
wa to domy dla ptaków, pszczół czy 
też wiewiórek. 

Akcja została zrealizowana przez Centrum Inicjatyw Lokalnych 
w ramach projektu „Z ekologią za Pan brat”, współfinansowanego 
ze środków Fundacji Orlen w ramach ogólnopolskiego programu 
grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. Partner projektu – PGL LP 

Nadleśnictwo Siewierz.



O czym szumią lasy rozmawiamy ze 
Sławomirem Cichym – rzecznikiem 
prasowym Nadleśnictwa Siewierz. 
Czym dokładnie zajmuje się Nad-
leśnictwo Siewierz? Jak wygląda 
jego struktura?
Mimo, iż jest to podstawowe i często 
zadawane pytanie, to jednak można 
odpowiedzieć na nie w dwojaki spo-
sób. Po pierwsze należałoby sięgnąć 
do Ustawy o lasach i zastanowić się 
o co właściwie chodzi w zawartych 
w niej zapisach. Literalnie, wymienia-
jąc zadania Nadleśnictwa z ustawy, 
to należą do nich: utrzymanie trwa-
łości lasów i ciągłości ich użytkowa-
nia, ochrona lasu, ochrona przyrody 
i środowiska, produkcji drewna oraz 
surowców i produktów użytkowania 
ubocznego lasu na zasadzie najwyż-
szej rentowności, powiększanie za-

sobów leśnych, budowa i utrzymanie 
dróg leśnych oraz budynków i budowli 
związanych z ochroną i gospodarką 
prowadzoną na terenie nadleśnictwa. 
Z drugiej zaś strony należy pamiętać 
nie tylko o zapisach w ustawie, ale 
również o czynniku ludzkim, w tym 
przypadku nadleśniczym, który kieru-
je nadleśnictwem. W znacznym stop-
niu to właśnie od jego działań, zaan-
gażowania, wiedzy i pasji do zawodu 
zależy w jaki sposób wypełniane są 
zadania na rzecz lasu. W obowiązkach 
pomagają mu zastępca nadleśniczego 
i inżynier nadzoru. Nadleśnictwo po-
dzielone jest na obręby, a te dzielą się 
na leśnictwa, czyli mniejsze jednostki 
organizacyjne.
A bardziej potocznym językiem:  
dla mieszkańców, turystów, grzy-
biarzy?
Cóż, postaram się zawrzeć to w trzech 
słowach. Jako leśnicy sadzimy, chro-
nimy oraz udostępniamy. W naszej 
pracy chodzi o to, aby osiągnąć w lesie 
stan równowagi. Tak samo ważna jest 
dla nas funkcja przyrodnicza, czyli do-
brostan zwierząt i roślin, jak i gospo-
darcza, która związana jest z tym, iż 
ludzie potrzebują drewna do produk-
cji przedmiotów codziennego użytku. 
Szacuje się, że współcześnie drewno 
ma około 30 tys. zastosowań. Wyko-
rzystywane jest m.in. w budownictwie, 
górnictwie, energetyce, do produkcji 
maszyn rolniczych i przemysłowych, 
podłóg, mebli, płyt, papieru i opako-
wań, narzędzi, instrumentów muzycz-
nych, sprzętu sportowego, zabawek 
czy materiałów biurowych. Pochodze-
nie, sposób pozyskania i właściwości 
fizyczne drewna sprawiają, że jest 

najbardziej naturalnym i przyjaznym 
materiałem, który wykorzystujemy 
na tak wielką skalę. Nie zaniedbuje-
my również funkcji społecznej, zdając 
sobie sprawę, że las jest ważnym miej-
scem odpoczynku dla mieszkańców. 
To przestrzeń, w której mogą space-
rować, uprawiać sport, zbierać grzy-
by czy wreszcie – cieszyć oczy zieloną 
ścianą lasu. 
Jednak zawsze podkreślam, że las 
nie jest parkiem. Nie oczekujmy, że 
alejki będą równo wytyczone, a trawa 
przystrzyżona. Z kolei pozostawione 
w nim martwe drewno, które może 
sprawiać wrażenie bałaganu, ma duże 
znaczenie dla ekosystemu. To miejsce 
do życia dla wielu organizmów, w tym 
chronionych, bez którego trudno 
wyobrazić sobie jego funkcjonowa-
nie.  Staramy się jednak kształtować 
las w taki sposób, aby był bezpieczny 
dla mieszkańców. To nasz priorytet 
i najtrudniejsze zadanie. Nadleśnic-
two Siewierz ma ponad 1000 km po-
wierzchni i zarządza blisko 30 tys. ha 
lasów – dla porównania Zawiercie to… 
mniej niż 10 proc. tego obszaru. Pa-
miętajmy jednak, że leśnicy to przede 
wszystkim przyrodnicy, którym zale-
ży na utrzymaniu ciągłości lasu i stwa-
rzaniu najlepszych warunków dla 
rozwoju żyjących w nim roślin i zwie-
rząt. Pozyskanie drewna nie wiąże się 
z trwałym wylesieniem. W ciągu pięciu 
lat leśnicy mają obowiązek posadzić 
nowy las, a zwykle starają się zrobić to 
szybciej, choć nie zawsze sprzyjają ku 
temu warunki. Wyjątkiem są central-
ne inwestycje liniowe jak gazociągi, 
ropociągi czy drogi. Właśnie tracimy 
bezpowrotnie las pod obwodnicę Po-

IM DALEJ W LAS… 
TYM WIĘKSZA PRZYGODA

Beata Hąc

„A najlepiej tak w las pójść i niczego nie zbierać, o niczym nie myśleć” – w słowach Wiesława 
Myśliwskiego, las jawi się jako spokojne miejsce, w którym człowiek może odpocząć, uspokoić 
myśli i rytm własnego serca. Za dnia las jest piękny, nocą zaczyna budzić strach i przerażenie.  

O naturze lasu, leśnej faunie i florze oraz o tym jakie działania należy podejmować,  
by go chronić najwięcej wie zespół Nadleśnictwa Siewierz, które jest podstawową,  

samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. 

Sławomir Cichy – rzecznik Nadleśnictwa Siewierz  
(fot. archiwum własne)
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ręby i Zawiercia. Ale leśnicy z Siewie-
rza, to również mieszkańcy tego tere-
nu – zdajemy sobie zatem sprawę, że 
rozwój cywilizacyjny ma swoje potrze-
by, od których nie da się uciec.
Jakie walory przyrodniczo-tury-
styczne oferuje Nadleśnictwo Sie-
wierz? Jaki jest krajobraz regionu, 
co warto zobaczyć?
Znajdujemy się w sercu Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej, na Szlaku Or-
lich Gniazd, opieramy się o Pustynię 
Błędowską. Tutaj naprawdę nie trzeba 
specjalnie szukać, bo fantastycznych 
miejsc o unikalnych walorach przy-
rodniczo-krajobrazowych nie brakuje! 
Jeśli do tego dołożymy rezerwat Góra 
Chełm, Dolinę Centurii czy wapien-
ne ostańce z Wielkim Okienkiem, to 
cóż trzeba więcej? Krajobraz i piękno 
przyrody, wśród których żyjemy za-
chęcił nas w ubiegłym roku do tego, 
aby wraz z Nadleśnictwami Olkusz 
i Złoty Potok przygotować wspólny 
projekt pod nazwą „Jurajska przygo-
da”. Leśnicy wspomagani przez Grupę 
Jurajską GOPR, Związek Gmin Juraj-
skich i Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego udostępnili 
w ramach ogólnopolskiego programu 
„Zanocuj w lesie”  aż 5 000 ha lasu wę-

drującym przez Jurę turystom. Ideą 
programu było to, aby mogli oni rozbić 
namiot i zanocować w lesie nie zbacza-
jąc z wyznaczonej trasy. Program na-
dal działa i zawiera gotowe propozycje 
tras o różnym stopniu trudności. Za-
interesowanych zapraszam na naszą 
stronę internetową siewierz.katowice.
lasy.gov.pl do zakładki Turystyka. 
A czy Nadleśnictwo Siewierz pro-
wadzi jakieś działania edukacyjne 
związane z ochroną lasów? Do kogo 
są adresowane i czego dotyczą?
Jako przyrodnicy zajęcia edukacyjne 
prowadzimy cały rok. Spotkania edu-
kacyjno-przyrodnicze można zamówić 
w Nadleśnictwie. Z przyjemnością od-
wiedzamy uczniów, członków stowa-
rzyszeń czy świetlic środowiskowych, 
a także zapraszamy ich do nas. Przy 
Nadleśnictwie Siewierz działa Ośro-
dek Edukacji Leśnej, gdzie przygo-
towywane są spotkania dla  różnych 
grup wiekowych dotyczące szerokiej 
tematyki leśnej, a także introdukcji 
gatunków zwierząt, które zniknęły 
z krajobrazu przyrodniczego Jury – 
jak nietrudno się domyślić, głównie 
za sprawą działalności przemysłowej 
człowieka. W tym zakresie nasi leśni-
cy realizują dwa programy: restytucji 

żółwia błotnego i reintrodukcji raka 
błotnego. Przy odrobinie szczęścia 
oraz słonecznej pogodzie w siedlisku 
zbudowanym przez leśników można 
zaobserwować wygrzewające się lub 
pływające w wodzie żółwie, których 
mamy już osiem. Jeśli chodzi o raki 
błotne – jeszcze w tym roku przychó-
wek ze stada podstawowego trafi do 
stawów w Nadleśnictwie Rudziniec. 
Za kilka lat będziemy nim zasiedlać 
również zbiorniki w naszym nadle-
śnictwie.
Czy według Pana do podjęcia pracy 
w leśnictwie potrzebne jest wyłącz-
nie odpowiednie wykształcenie i za-
plecze merytoryczne czy może waż-
ne są też inne predyspozycje? 
Oczywiście, aby zostać leśnikiem ko-
nieczne jest ukończenie studiów wyż-
szych na jednym z wydziałów leśnych. 
Tutaj wybór jest szeroki, ponieważ ta-
kie kierunki kształcenia oferują uczel-
nie w Warszawie, Krakowie czy też 
Poznaniu. Jedno jest pewne – nie ma 
drogi na skróty. W przypadku Nadle-
śnictwa Siewierz nie przyjmujemy już 
do pracy na żadne stanowisko leśne 
osób, które ukończyły jedynie szkołę 
średnią. Leśnicy są wysokiej klasy spe-
cjalistami, którzy rozumieją zjawiska 

Żółw błotny w oczku wodnym w Nadleśnictwie Siewierz (fot. Szymon Wójcik/Nadleśnictwo Siewierz)



zachodzące w przyrodzie. Muszą wie-
dzieć jakie gatunki najlepiej poradzą 
sobie na danym siedlisku, kiedy i gdzie 
należy wspomóc zwierzęta gatunka-
mi biocenotycznymi (gatunki drzew 
i krzewów wprowadzane do drze-
wostanów w celu umożliwienia byto-
wania zwierząt, przyp. red.), bo prze-
cież nieprzypadkowo, choć być może 
dla niektórych czytelników będzie to 
nowa informacja, w lesie można spo-
tkać np. drzewa owocowe. W byciu 
leśnikiem niezaprzeczalnym atutem 
jest również posiadanie końskiego 
zdrowia, bo w końcu jest to praca wy-
konywana na świeżym powietrzu, bez 
względu na pogodę i porę roku. 
Las – ukojenie czy niebezpieczeń-
stwo? Czy leśne wędrówki mogą 
przyczyniać się do polepszenia na-
szego samopoczucia, nastroju czy 
też mogą być niebezpieczne i ryzy-
kowne? Co daje nam las, a czego po-
winniśmy się w nim obawiać? 
Dla mnie las to zdecydowanie uko-
jenie. Lasy Nadleśnictwa Siewierz są 
bezpieczne dla mieszkańców i tury-

stów i szeroko otwarte na korzysta-
nie z ich walorów. Pełne runa leśnego 
i grzybów, z szerokimi trasami spa-
cerowymi i kameralnymi ścieżkami. 
Warto z nich korzystać, bo jak wska-
zują badania już 20 minut przebywa-
nia w lesie w znaczący sposób obniża 
poziom kortyzolu, czyli hormonu 
stresu. Jony ujemne znajdujące się 
w leśnym powietrzu działają orzeź-
wiająco i pobudzająco zapewniając 
dobre samopoczucie. Sam jadąc w dłu-
gą trasę wybieram miejsca na kilku-
nastominutowy odpoczynek zawsze 
na leśnym parkingu. Coraz większą 
popularnością cieszą się też shinrin-
-yoku, czyli kąpiele leśne – przenie-
sione do nas z Japonii. Jednak kolejny 
raz podkreślę, że las nie jest parkiem 
miejskim i konieczne jest zachowanie 
w nim ostrożności. Nie chodzi nawet 
o to, że w lesie można spotkać dzikie 
zwierzęta czy natknąć się na trujące 
rośliny, bo to najmniejszy problem. 
Okazuje się natomiast, iż mimo, że 
żyjemy w XXI wieku i na co dzień ko-
rzystamy z mobilnej technologii, to 

wciąż zapominamy o jej przydatności 
w przypadku leśnych wędrówek. Każ-
dego roku odnotowujemy bowiem 
przypadki zgubienia się w lesie.  Dla-
tego też odwiedzając las powinni-
śmy zawsze zabierać ze sobą smart-
fon, najlepiej z bezpłatną aplikacją  
Lasów Państwowych mBDL. Można 
ją pobrać na telefony z Androidem ze 
sklepu Google Play, istnieje też wersja 
na iPhony. Aplikacja po włączeniu od-
powiedniej funkcji działa jak nawiga-
cja. Ustawiając odpowiednią warstwę 
na mapie można także sprawdzić, 
gdzie znajduje się najbliższy parking, 
pole biwakowe czy jakaś atrakcja tu-
rystyczna. No i naturalnie, aplika-
cja ma funkcję pozwalającą wrócić  
„po własnych śladach” do zaparko-
wanego gdzieś pod lasem auta. I na 
koniec – pamiętajmy, że w lesie jeste-
śmy gośćmi. Zachowujmy się w taki 
sposób, aby nie zakłócać dobrostanu 
zwierząt i roślin. Zwłaszcza, że na na-
szym obszarze sporo z nich ma status 
organizmów chronionych. 

Dziękuję za rozmowę.

Program „Zanocuj w lesie” (fot. archiwum Lasów Państwowych)

ZAWIERCIANIN · LATO 2022· NR 1 (25)   11



12

NATURA ZAWSZE DA NAM TO, 
CZEGO POTRZEBUJEMY

Ostatnie lata pokazały nam jak zbawienne znaczenie może mieć spacer do lasu. W trakcie 
pandemii zaczęliśmy odkrywać lasy i środowisko naturalne na nowo. Choć dziś możemy już pójść 
do restauracji czy do kina, to nie powinniśmy rezygnować z wyjścia do lasu. O tej uzdrawiającej 

mocy natury, dobroczynnych właściwościach drzew, a także o tym, że najpiękniejsze rzeczy  
w życiu są za darmo opowiedziała mi Karolina Zdrada. Nauczycielka jogi i naturoterapeutka, 

która głęboko wierzy, że to, co najlepsze płynie do nas z natury.

Badania opublikowane w czaso-
piśmie naukowym „Journal of 
Environmental Psychology” wy-
kazały, że obcowanie z naturą 
wpływa na poprawę sił witalnych, 
energię, a także odporność u lu-
dzi. Jednak im częściej otaczamy 
się nowoczesnymi technologiami, 
tym mniej czasu zostaje nam na 
kontakt z naturą. A może zamiast 
buszować po mediach społeczno-
ściowych, powinniśmy buszować 
po lesie? Jak zadbać o balans po-
między tymi dwoma światami?
Myślę, że w dużej mierze sami skazali-
śmy się niejako na odejście od natury, 
kiedy zaczęliśmy coraz bardziej ule-
gać pozornym wygodom oferowanym 
przez nowoczesne technologie. Inter-
net sprawił, że praktycznie wszystko 
można dziś zrobić łatwiej, szybciej 
i bez wychodzenia z domu. Wydaje 
nam się wtedy, że zyskujemy czas, 
a tak naprawdę tracimy go zapatrze-
ni w ekrany, które bardzo skutecznie 
zabierają naszą energię. Na początek 
warto przyjrzeć się temu, ile dokład-
nie czasu spędzamy w Internecie 
w ciągu dnia. Mając tego świadomość 
łatwiej będzie podjąć konkretną de-
cyzję o zamianie na przykład godziny 
z Facebookiem na spacer po lesie. Ale 
niech to będzie spacer po lesie, a nie 
z telefonem w ręku. Można nawet na 
ten czas specjalnie zostawić smartfo-
na w domu czy w samochodzie. Kiedy 
nie ma za wiele rozpraszaczy, o wie-
le łatwiej jest połączyć się z dobro-
czynną energią natury, która potrafi 
zdziałać cuda dla naszego zdrowia 
i samopoczucia.   
Coraz częściej mówi się o tzw. „te-
rapii lasem”. Jak możemy sko-
rzystać z terapeutycznych wła-
ściwości lasu i czy wszyscy tego 
potrzebujemy?

Ktoś kiedyś powiedział, że najpięk-
niejsze rzeczy w życiu są za darmo – 
i całkowicie się z tym zgadzam. Las 
to niezwykłe miejsce i bez wątpienia 
przebywanie w nim będzie korzystne 
dla każdego bez wyjątku. Popularna 
dziś „terapia lasem” to nic innego 
jak uważny kontakt z naturą, może 
to być spacer, odpoczynek na leśnej 
polanie czy relaks w hamaku – czas, 

kiedy mamy okazję się wyciszyć, 
wsłuchać w śpiew ptaków, szum 
drzew, poczuć jak pachnie mech, do-
tknąć ciepłej od słońca ściółki. Nawet 
kilkanaście minut takiego uważnego 
kontaktu z naturą uaktywnia układ 
przywspółczulny, który odpowiada 
za odpoczynek i relaks. Kiedy układ 
współczulny (odpowiedzialny za re-
akcje „walcz i uciekaj”) ustępuje miej-

Michalina Smaga

Karolina Zdrada
Nauczycielka jogi, instruktorka TRX i aerial jogi, naturoterapeutka.

Facebook: jogazpasja. Telefon: 513 077 020



sca przywspółczulnemu, nasze ciało 
ma w końcu możliwość uruchomie-
nia mechanizmów samouzdrawiania. 
Z bardzo wieloma chorobami nasz 
organizm bez problemu poradzi sobie 
sam, wystarczy mu tylko „nie prze-
szkadzać”.   
W jaki sposób, taki terapeutyczny 
spacer po lesie, wpływa na ciało 
i mózg człowieka?
Przebywanie w lesie zwiększa odpor-
ność, poprawia samopoczucie, redu-
kuje stres, dotlenia mózg, zmniejsza 

ryzyko depresji… można by tak jesz-
cze długo wymieniać. Leśne powie-
trze oczyszcza drogi oddechowe ze 
smogu i kurzu, z którymi mamy do 
czynienia na co dzień. Ponadto jest 

ono bogate w olejki eteryczne, któ-
re odprężają i regenerują organizm, 
a drzewa i krzewy wytwarzają fiton-
cydy, które działają bakteriobójczo, 
wirusobójczo, ochronnie na komórki 
nerwowe i wspomagająco na pracę 
mózgu. 
Niemiecki badacz i przyrodnik 
Manfred Himmel w książce „Drze-
wa pomagają leczyć” napisał, że 
drzewa przenoszą uzdrawiającą 
energię na człowieka i zwierzęta. 
Przytulanie się do nich dostarcza 

dobroczynnego promieniowania, 
w którym wytwarzane przez drze-
wa jony ujemne usuwają niesprzy-
jające naszemu organizmowi jony 
dodatnie. A to nie jedyne badania 

w tym temacie. Wspominam o tym, 
aby podkreślić, że nie jest to kwe-
stia wiary, a nauki. Czy Pani też 
przytula się do drzew? 
Bardzo się cieszę, że mamy coraz 
więcej badań na ten temat, jeszcze 
niedawno niemierzalnych naukowo. 
Doceniam ich wartość, choć dziś już 
wcale nie potrzebuję takich dowodów, 
żeby wiedzieć jak kontakt z naturą 
wpływa na mój organizm. Dzięki 
jodze, uważności i rozwojowi osobi-
stemu w ostatnich latach, moje po-

łączenie z ciałem i czuciem jest coraz 
głębsze. Kiedy dotykam ziemi bosy-
mi stopami obejmując drzewo, czuję 
jak z każdą chwilą zwiększa się moje 
połączenie z naturą. Po dłuższej nie-

Joga w wykonaniu Karoliny Zdrady (fot. archiwum własne)

Popularna dziś „terapia lasem” to nic innego jak uważny 
kontakt z naturą. Może to być spacer, odpoczynek na leśnej 
polanie czy relaks w hamaku - czas, kiedy mamy okazję się 
wyciszyć, wsłuchać w śpiew ptaków, szum drzew, poczuć jak 
pachnie mech, dotknąć ciepłej od słońca ściółki.
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obecności w lesie przy takim „zabiegu” 
mam wrażenie, jakby drzewo oczysz-
czało mnie ze stresu, obciążających 
emocji, zmartwień, a cały ciężar, któ-
ry niosłam jeszcze przed chwilą wni-
kał w ziemię.
Być może, któryś z naszych czytel-
ników będzie chciał wybrać się do 
lasu i spróbować takiego rodzaju 

„oczyszczenia”. Spytam więc bar-
dziej praktycznie – do jakich drzew 
się przytulać, aby czerpać jak naj-
więcej dobroczynnej dla ludzi ener-
gii? 
Moim ukochanym drzewem od za-
wsze była brzoza – jest delikatna, ko-
bieca, wzmacnia połączenie z intuicją. 
Kiedy potrzebujemy więcej energii 
dobrym wyborem będzie dąb, jodła 
z kolei może pomóc w wyciszeniu 
się. Tak naprawdę najlepiej zdać się 
na swoją intuicję, która poprowadzi 
nas do najlepszego dla nas osobnika. 
Drzewa dotykamy odkrytymi czę-
ściami ciała (dłonie, czoło), najlepiej 
stojąc przy nim na boso. Zimą lepiej 
zostawić drzewa liściaste w spokoju, 
bo wtedy sobie śpią. Miłym gestem 
będzie zapytanie drzewa, czy może-
my się do niego przytulić, w końcu 
jest to żywa istota. Im więcej szacun-
ku okażemy naturze, tym więcej do-
broci od niej otrzymamy. 
Nie ma wątpliwości, że człowieko-
wi potrzebny jest kontakt z naturą. 
Jednak więź pomiędzy człowie-
kiem, a przyrodą to często tylko 
ucieczka od zgiełku życia codzien-
nego. Może idąc do lasu powin-
niśmy starać się być jego częścią, 
a nie tylko gościem. Jak można stać 
się częścią natury i czy pomocne 
jest w tym uziemianie? 
Uziemianie, drzewoterapia, uważ-
ność i mindfulness – wszystko to 

bez wątpienia pomoże nam odzyskać 
lub wzmocnić nasze pierwotne połą-
czenie z naturą. Chodzenie boso jest 
cudowną praktyką, dzięki której nie 
tylko wzmacniamy odporność i neu-
tralizujemy wolne rodniki, ale też jed-
noczymy się z Matką Ziemią – energią 
bezpieczeństwa, spokoju i regeneracji. 
Im lepszy mamy kontakt z własnym 
ciałem, tym bardziej będziemy od-
czuwać połączenie z naturą, dlatego 
bardzo polecam włączyć do swojego 
grafiku regularną praktykę jogi, me-
dytacji czy technik oddechowych.
A co Pani daje uziemianie? 
Czasem głębszy spokój i wyciszenie 
rozkołysanego umysłu, innym razem 
doładowanie energią do działania. 
Spacerując boso czuję przypływ wol-
ności i dziecięcą radość. Jeżeli tylko 
się na to otworzymy, natura zawsze 

da nam to, czego akurat potrzebuje-
my. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, 
że jeżeli będą chodzić boso po swojej 
działce czy ogrodzie, to z czasem wy-
rosną tam zioła, które są wskazane 
do stosowania właśnie dla tej osoby 

– natura sama o to zadba, nie trzeba 
nic sadzić, jedynie nie przeszkadzać 
rosnąć.  
Czy Pani zdaniem, kontakt z na-
turą może dać ludziom szczęście 
i zdrowie? 
Jestem absolutnie pewna, że w dzi-
siejszych smarftonowo-betonowych 
czasach najlepszym sposobem na za-
chowanie zdrowia, równowagi i ogól-
nego dobrostanu jest jak najczęstsze 
przebywanie w naturalnym środowi-
sku, do czego serdecznie wszystkich 
zachęcam. 

Dziękuję za rozmowę.
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Uziemienie – położenie 
bosych stóp na ziemi,  
np. glebie, piasku,  
trawie, betonie. Ziemia 
zawiera bogactwo 
elektronów, a uziemiając 
się do niej można poprawić 
równowagę układów 
współczulnego oraz 
przywspółczulnego.

Karolina Zdrada (fot. archiwum własne)



DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE 
I KULTUROWY WYMIAR JURY 

KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

Jacek Panek – prezes Centrum Dzie-
dzictwa Przyrodniczego i Kulturowe-
go Jury w Podlesicach od lat oferuje 
lokalnej społeczności oraz turystom 
możliwość skorzystania ze swojego 
kompleksu zlokalizowanego na ob-
szarze Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. W swojej ofercie łączy aspekty 
edukacyjny, turystyczny, kulturowy. 
Co sprawia, że Centrum Dziedzictwa 
Przyrodniczego i Kulturowego cieszy 
się tak dużą popularnością? Co odna-
leźć mogą w nim dzieci, a co dorośli? 
Zapraszamy do rozmowy z Jackiem 
Pankiem – prezesem CDPiK Jury 
w Podlesicach.
Czym dokładnie zajmuje się Cen-
trum Dziedzictwa Przyrodniczego 
i Kulturowego Jury w Podlesicach?
Centrum Dziedzictwa Przyrodnicze-
go i Kulturowego Jury realizuje zada-
nia z zakresu edukacji przyrodniczej 
i kulturowej, łącząc je z praktyczną 
realizacją zadań związanych z ochro-
ną przyrodniczą i udostępnianiem 
obiektów turystycznych. Prowadzi-

my różnego rodzaju zajęcia rękodziel-
nicze i tematyczne, w tym między 
innymi: geologiczne, pszczelarskie, 
wypiekania chleba, nietoperzowe. 
Centrum posiada również własną 
pasiekę i zwierzęta gospodarskie, 
które pomagają w realizacji zabiegów 
ochrony czynnej na obszarach cen-
nych przyrodniczo. Współpracujemy 
z miejscowymi rolnikami, co pozwala 
na pozyskiwanie ekologicznych pro-
duktów żywnościowych, wspieramy 
ich gospodarstwa. Zajmujemy się 
także działalnością dokumentacyjną, 
wydawniczą oraz badawczą. Mamy 
zatem sporo pracy, ale i świetny, pięt-
nastoosobowy zespół naukowców, 
edukatorów, przewodników, którzy 
czuwają nad prawidłowością wszyst-
kich realizowanych przez nas zadań. 
Co kompleks oferuje dzieciom, a co 
osobom dorosłym?
Całość programu dostosowana jest do 
wszystkich grup wiekowych. W naszej 
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie 

- zarówno turyści indywidualni, gru-
py zorganizowane, a także rodziny 
z małymi dziećmi. Jurajska natura 
ma naprawdę wiele do zaoferowania! 
Wśród atrakcji turystycznych, które 
cieszą się największą popularnością 
zwiedzających znajdują się na pewno: 
Jaskinia Głęboka, Zamek Pilcza, Re-
zerwat Przyrody Góra Zborów, Rezer-
wat Przyrody Smoleń, a także otwar-
ta niedawno – Zbrojownia Jurajska. 
Wszystkie obiekty położone są w ma-
lowniczych miejscach. Odznaczają się 
wyjątkowością oraz dają możliwość 
na nawiązanie bliskiego kontaktu 
z przyrodą. W bieżącym sezonie ob-
serwujemy ogromne zainteresowania 
zajęciami z pszczelarstwa, podczas 
których możliwe jest odwiedzenie pa-
sieki wraz z pszczelarzem oraz pozna-
nie życia pszczół. Poza tym podczas 
warsztatów można wykonać własną 
woskowaną świecę. 
Dlaczego to właśnie kwestie zwią-
zane z ochroną dziedzictwa przy-

Albert Einstein powiedział, że: „Patrzenie na piękno przyrody jest pierwszym krokiem 
do oczyszczenia umysłu”. Obcowanie z naturą, dostrzeganie zachodzących w niej zmian, 
przeobrażeń i zależności wymaga uważnej postawy, autentycznego zaciekawienia, chęci 

odkrycia, co przyroda chce nam pokazać. 

Pasieka pszczół (fot. archiwum własne)

Jacek Panek – Prezes Centrum Dziedzictwa 
Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach

Beata Hąc
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rodniczego i kulturowego są Panu 
tak bliskie? Skąd wziął się pomysł 
na stworzenie takiego miejsca?
Przyznam, że jest to dość trudne pyta-
nie, ponieważ troska o przyrodę i chęć 
promowania walorów przyrodniczo 

-kulturowych regionu zawsze były dla 
mnie czymś naturalnym. Na pewno 
jestem lokalnym patriotą, który do-
cenia piękno Jury i walory krajobra-
zowe.  Od zawsze interesowałem się 
również historią, która w połączeniu 
z przyrodą oraz regionem ukierun-
kowała mnie na realizowanie zadań 
związanych z dziedzictwem. Dostrze-
gliśmy zanik rzemiosł, obrzędów, 
zachowań społecznych, rękodzieła. 
Poprzez ośrodek edukacyjny chcemy 
ukazywać to, co już praktycznie zo-
stało zaniechane w społeczeństwie, 
podtrzymywać pamięć i tradycję. 
Natomiast sam pomysł na stworze-
nie takiego miejsca zrodził się bli-
sko dwadzieścia lat temu w głowach 
członków Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Zawierciańskiej. Z kolei od 
dziesięciu lat to ja jestem odpowie-
dzialny za jego kształt i rozwój. Wraz 
z moim zespołem prowadzimy dzia-
łania promocyjne, przyrodnicze oraz 
edukacyjne i mogę śmiało powiedzieć, 
że obecnie realizowane przez nas za-
dania są wiodącymi w tym zakresie 
na terenie powiatu zawierciańskiego. 
A jak wielu turystów odwiedza Cen-
trum Dziedzictwa Przyrodniczego 
i Kulturowego Jury w Podlesicach 
rocznie?
Bardzo wielu, a liczba ta z roku na rok 
wzrasta! Z prowadzonych przez nas 
statystyk wynika, że rocznie odwiedza 
nas około 50 tysięcy osób. 

To naprawdę sporo. A czy ma Pan 
poczucie, że działania edukacyjne 
prowadzone przez Centrum przy-
czyniają się do wzrostu wiedzy ich 
odbiorców na temat kwestii doty-
czących ekologii, dbania oraz po-
szanowania środowiska natural-
nego? 
Prowadzone przez nas działania edu-
kacyjne zostały tak opracowane, aby 
odbiorca mógł uzyskać niezbędną 
wiedzę teoretyczną i praktyczną zwią-
zaną z szeroko rozumianymi aspek-
tami ekologicznymi. Dążymy do tego, 
aby uczestnicy zajęć i warsztatów za-
pamiętywali przekazywane przez nas 
treści i w konsekwencji prezentowali 
postawy proekologiczne w codzien-
nym życiu. Wiedzę przekazujemy 
w ciekawy sposób, np. podczas zajęć 
edukacyjnych o roli pszczół, owiec czy 
kóz w środowisku naturalnym. Intere-

sującą propozycją są także zajęcia pn. 
„Jak Żyć Eko”, podczas których uczest-
nicy uczą się m.in. tego jak samodziel-
nie wykonać ekologiczne kosmetyki.  
Jakie obecnie projekty realizuje 
Centrum Dziedzictwa Przyrodni-
czego i Kulturowego Jury w Podle-
sicach? 
Bardzo wiele! Niemniej jednymi 
z ważniejszych są obecnie projekty 

„Jurajskie warsztaty Owcy Plus” oraz 
„Ochrona wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych Wyżyny Krakow-
sko-Częstochowskiej poprzez wypas 
owiec i kóz”  związane z utrzymaniem 
infrastruktury i szlaku w rezerwacie 
Przyrody Góra Zborów. To projekty 
dofinansowane ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ślą-
skiego w Katowicach w ramach Pro-
gramu Owca Plus. Poza tym realizuje-
my program wsparcia pszczelarstwa, 
który także jest dofinansowany przez 
Marszałka Województwa Śląskiego. 
Wspomniane projekty mają charak-
ter edukacyjny, a u dział w nich jest 
bezpłatny. Poza tym prowadzimy 
również projekty badawcze i rolnicze, 
których celem jest wypracowanie naj-
lepszych standardów gospodarczych. 
Angażujemy się także w szereg dzia-
łań mających na celu promocję regio-
nu. Bierzemy udział w programach 
telewizyjnych, radiowych i interneto-
wych. Zapraszam zatem wszystkich 
miłośników przyrody, a także osoby, 
które chciałyby poznać, doświadczyć 
i zakochać się w pięknie jurajskiego 
krajobrazu do Centrum Dziedzictwa 
Przyrodniczego i Kulturowego Jury 
w Podlesicach! 

Dziękuję za rozmowę.
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Owce na wypasie (fot. archiwum własne)

Na turystycznym szlaku – jaskinia (fot. archiwum własne)



Znajdujemy się na terenie Jury  
Krakowsko-Częstochowskiej i więk-
szość mieszkańców dobrze zna okre-
ślenie: Park Krajobrazowy Orlich 
Gniazd. Spróbujmy jednak nieco 
bardziej szczegółowo wyjaśnić czym 
jest park krajobrazowy.
Zaczniemy w takim razie od defi-
nicji. Zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody jest to obszar chroniony ze 
względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe oraz walo-
ry krajobrazowe w celu zachowania 
i popularyzacji tych wartości w wa-
runkach zrównoważonego rozwoju. 
Park Krajobrazowy to duży obszar 
np. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd 

to 475km2 (na terenie naszego wo-
jewództwa) i obejmuje on swym za-
sięgiem lasy, miasta, budynki, domy, 
pola, stawy, rzeki – znaczną część 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
popularnie zwanej Jurą. Te elementy 
tworzą krajobraz. Charakterystycz-
ne dla Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd (PKOG) są ruiny zamków 
średniowiecznych położone na ostań-
cach skalnych. Na pewno różnice mo-
żemy wyłuszczyć w przypadku zesta-
wienia ze sobą Parku Krajobrazowego 
i Parku Narodowego. Park Narodowy 
to ścisła forma ochrony przyrody, 
gdzie z założenia jest zakaz wejścia 
(zwykle udostępnia się kilka miejsc 

i szlaków turystom) i konieczność re-
alizowania wszelkich czynności tak, 
aby ingerencja w przyrodę była jak 
najmniejsza. 
Warto wspomnieć, że w ubiegłym 
roku otrzymaliście Polską Nagrodę 
Krajobrazową za wzorcową reali-
zację projektu ochrony Parku Kra-
jobrazowego Orlich Gniazd. To duże 
wyróżnienie. Jak w praktyce wyglą-
da ochrona takiego obszaru? 
W latach 2012-2017 realizowaliśmy 
projekt, który został doceniony za po-
łączenie działań ochrony krajobrazu 
i różnorodności biologicznej z dzia-
łaniami na rzecz ochrony tradycji 

Michalina Smaga

POMIĘDZY 
ORLIMI GNIAZDAMI

Piękne krajobrazy, zróżnicowana przyroda, skały wapienne i tajemnicze ruiny średniowiecznych 
zamków - to wszystko oferuje nam niezwykły obszar Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

Czy prawdziwe jest określenie, że cudze chwalimy, a swego nie znamy? Tego dowiemy się z rozmowy 
z Pawłem Kokoszką – z wykształcenia geografem, z zamiłowania czynnym harcerzem, z zawodu 

– specjalistą ds. ochrony przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Paweł Kokoszka (fot. archiwum własne)
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i kultury regionu Wyżyny Krakow-
sko-Częstochowskiej. Otrzymanie tej 
nagrody wiązało się ze zgłoszeniem 
naszej kandydatury do Nagrody Kra-
jobrazowej Rady Europy, ostatecznie 
wygrał jednak projekt z Włoch. Na co 
dzień dużą uwagę przywiązujemy do 
ochrony cennych siedlisk nieleśnych, 
które występują w obrębie wznie-
sień jurajskich. Powstały one w spo-
sób półnaturalny, dzięki wypasowi 
zwierząt na wzgórzach wapiennych. 
W latach 90. ubiegłego wieku, po 
transformacji ustrojowej, owce znik-
nęły z tych terenów i obszar zaczął 
zarastać, a wraz z tym zjawiskiem 
zmienia się krajobraz i znikają pewne 
gatunki roślin. Staramy się przywró-
cić ten stan rzeczy poprzez usuwanie 
podrostów drzew i krzewów, wyka-
szanie, a następnie wprowadzanie 
kontrolowanego wypasu zwierząt go-
spodarskich – owiec, kóz, koni.
Jako ZPKWŚ wkładacie dużo pra-
cy w ochronę tak dużego obszaru 
przyrody. Ochroną jakich gatunków 
roślin i zwierząt zajmujecie się na 
co dzień? Czy turyści mają szansę 

zobaczyć lub spotkać tu jakieś wy-
jątkowe okazy? 
ZPKWŚ prowadzi kilka zadań zwią-
zanych z monitoringiem roślin i zwie-
rząt. Na naszym obszarze występu-
ją dwa endemity: warzucha polska 
i przytulia krakowska. To bardzo cen-
ne rośliny, ale o miejscach ich wystę-
powania głośno nie będę mówił, aby 
nie im nie zaszkodzić. Często zdarza 
się bowiem, że człowiek z ciekawości 
i z dobrymi zamiarami planuje zoba-
czyć taką roślinę na żywo, no i przez 
niewiedzę czy też nieuwagę może jej 
zaszkodzić zadeptując czy zniszczyć 
jej siedlisko. Dlatego też przy cennych 
gatunkach często piszemy o nich na 
tablicach informacyjnych, ale nie 
wskazujemy dokładnego miejsca wy-
stępowania, aby zapewnić im ochronę 
przed człowiekiem. Na pewno dużą 
osobliwością PKOG są nietoperze, 
które powszechnie hibernują w na-
szych jaskiniach, a my pomagamy je 
liczyć w ramach Dekady Spisu Nie-
toperzy. Należy również podkreślić, 
że ze względu na ochronę gatunkową 
nietoperzy nie powinniśmy wchodzić 

w zimę do jaskiń, ale możemy je zaob-
serwować wieczorową letnią porą nad 
obiektami wodnymi. 
Skoro rozmawiamy o obszarze chro-
nionym to z pewnością panują na 
nim jakieś zasady. Czego nie po-
winniśmy robić, aby nie szkodzić? 
A może są miejsca, w które nie po-
winniśmy chodzić?
Katalog zakazów został umieszczo-
ny w Ustawie o Ochronie Przyrody 
i dotyczą one m.in.: umyślnego zabi-
jania dziko występujących zwierząt, 
likwidowania i niszczenia zadrze-
wień śródpolnych, wykonywania prac 
ziemnych trwale zniekształcających 
rzeźbę terenu, pozyskiwania do ce-
lów gospodarczych skał, w tym tor-
fu oraz skamieniałości. Także nie są 
to zakazy, które mogą nas dotyczyć 
np. podczas niedzielnego spaceru. 
Tak jak wspominałem, na obszarze 
parku krajobrazowego znajdują się 
rezerwaty przyrody i tam te zakazy 
będą bardziej nas dotykały np. zakaz 
schodzenia ze szlaku, wprowadzania 
psa czy też zrywania roślin. Wejście 
do „zwykłego” lasu też niesie za sobą 

Rojownik pospolity na Okienniku Wielkim (fot. Paweł Kokoszka)



Wzgórze Kromołowiec w Niegowonicach (fot. M. Piątkowska)

ograniczenia – nie możemy rozpalać 
ognia, wjeżdżać pojazdem mecha-
nicznym, dawać psu możliwości spa-
cerowania bez smyczy. Na obszarze 
PKOG możemy znaleźć jeszcze inne 
formy ochrony przyrody: obszary 
NATURA2000, pomniki przyrody, 
użytki ekologiczne, stanowiska do-
kumentacyjne i każdy ten obszar ma 
swoje zakazy. Może brzmieć to dość 
zawile dla osoby, która nie interesuje 
się tym tematem. Jednakże, aby przy-
bliżać i wyjaśniać te zasady, od kilku 
lat ZPKWŚ prowadzi patrole prewen-
cyjne wraz z Policją i Strażą Leśną na 
obszarach chronionych. Poza funkcją 
prewencyjną zdarza się również wy-
stawiać mandaty np. za wjazd do lasu.
U podstaw ochrony przyrody za-
wsze leży edukacja. Oddział 
w Smoleniu również prowadzi za-
jęcia edukacyjne. W dodatku nie 
tylko dla dzieci, ale również dla do-
rosłych. Czy mógłbyś opowiedzieć, 
jak wyglądają takie zajęcia i co jest 
ich tematem?
Przy Oddziale w Smoleniu został 
utworzony Ośrodek Edukacyjno-

-Naukowy, w którym prowadzimy 
szereg form edukacji, są to zajęcia 
stacjonarne, terenowe, akcje okazjo-
nalne, pogadanki, konkursy, festyny. 
Ponadto posiadamy ekspozycję przy-
rodniczo-historyczną, gdzie również 
prowadzimy zajęcia. Tematyka jest 
rozległa, każdy znajdzie coś dla siebie. 
Uczymy o lesie, przyrodzie, segrega-
cji odpadów, smogu, nietoperzach… 
i tak by można wymieniać bez końca!  
Zestawienie tematów można zna-
leźć na naszej stronie internetowej.  
Ponadto nasz Ośrodek posiada bazę 
noclegową, która może pomieścić 
ponad 60 osób, arboretum i piękny 
widok na ruiny zamku Pilcza w Smo-
leniu. Często gościmy klasy szkol-
ne na wycieczkach dwudniowych. 
Pierwszego dnia odbywają się zajęcia 
terenowa na ścieżce edukacyjnej po 
Dolinie Wodącej, gdzie możemy zoba-
czyć ostańce skalne, schronisko skal-
ne przypominjące jaskinie, rzadkie 
gatunki paproci i las w różnych eta-
pach wzrostu. Drugi dzień to zajęcia 
w ekspozycji historyczno-przyrodni-
czej. Prowadzimy m.in. zajęcia stacjo-

narne - „papierowa wiklina” w trakcie, 
których uczymy jak w twórczy sposób 
dać odpadkom, np. starym gazetom 
drugie życie. Dużą zaletą naszego 
Ośrodka jest położenie - z dala od 
cywilizacji (najbliższy obiekt to ruiny 
zamku), na skraju lasu, tuż przy użyt-
kowanych polach, a przede wszystkim 
w miejscu gdzie nie ma zasięgu GSM. 

Na koniec, powiedz naszym czytel-
nikom – czym dla Ciebie jest kon-
takt z naturą? 
Przez lata działałem w ZHP w druży-
nie turystycznej, gdzie naszą podsta-
wą wychowania były częste kontakty 
z przyrodą poprzez wędrowanie, obo-
zy czy zbiórki o tej tematyce. Stąd też 
wybór kierunku studiów (geografia), 
po których szukałem i znalazłem za-
trudnienie w miejscu, gdzie natura 
jest na wyciągnięcie ręki. Reasumu-
jąc, kontakt z naturą jest dla mnie 
niezbędnym elementem codziennego 
życia. 

W takim razie, życzę ci, abyś za-
wsze był blisko natury! Dziękuję  
za rozmowę.
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Z MIŁOŚCI DO DRZEW

Drzewa i związane z nimi zagadnie-
nia są szczególnie bliskie Januszowi 
Bargiele, który niemal każdego dnia 
obcuje z naturą i niezmiennie zachwy-
ca się jej pięknem i nieprzewidywal-
nością. Jest on także twórcą najwięk-
szej pracy dendrologicznej w Polsce  

– mozaiki z drewnianych kołeczków. 
Zapraszamy do rozmowy z Januszem 
Bargiełą – inżynierem mechanikiem 
z wykształcenia, drzewoznawcą z za-
miłowania. 
Jak zaczęła się Pana przygoda zwią-
zana z dendrologią i w jaki sposób 
zrodziło się tak duże zamiłowanie 
do drzew? 
Z przyrodą bliski kontakt miałem już 
od dziecka, gdyż mieszkałem i nadal 
mieszkam blisko lasu. Kiedy miałem 
około 4-5 lat, rodzice zabierali mnie 
ze sobą do lasu, gdzie wspólnie zbie-
raliśmy jagody, maliny, jeżyny, grzy-
by. Pokazywali mi też ciekawe rośliny 
oraz zwierzęta, które można spotkać 
w lesie.  Dowiedziałem się wtedy od 
swojego taty, że na ogół zwierzęta 
wcześniej zauważają człowieka niż on 
je i chowają się przed nim. Udzielał mi 
zatem rad dotyczących tego, jak moż-
na spotkać w lesie większe zwierzęta 
i jak się wobec nich zachowywać. Cie-
szyłem się, gdy nauczyłem się odróż-
niać sosnę od świerka, czy chociażby 
jodłę od modrzewia. Z upływem czasu 
moja wiedza przyrodnicza pogłębia-
ła się coraz bardziej. Zainspirowany 
pięknem przyrody poczułem silną 
więź z drzewami, która trwa do dzisiaj.
Jakie projekty społeczne lub eduka-
cyjne związane z dendrologią udało 
się Panu zrealizować? 
Już od kilkunastu lat wykonuję prace 
dendrologiczne. Są to ciekawe ekspo-
naty, takie jak  m.in.: kawałki korzeni 
drzew i krzewów, zmurszałe gałęzie, 
narośla nadrzewne typu hub, czag 
(czyrów), czeczot. Wszystko to opra-
wiam w ramki z gałęzi grabowych. 
Każda z prac posiada etykietę z wygra-
werowanym tytułem. W oparciu o te 
prace wygłaszam od kilku lat prelekcje 

przyrodnicze dla dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych, średnich oraz 
uczestników UTW. Staram się przede 
wszystkim poruszać tematy, których 
nie obejmuje program nauczania. 
W ostatnich latach nauki przyrod-
nicze, w tym dendrologia bardzo się 
rozwinęły. Dziś wiemy np., że drzewa 
i inne rośliny porozumiewają się ze 
sobą. Traktuje o tym jeden z moich 
pierwszych albumów przyrodniczych 
pn.: „Zaczarowany bajek świat w pra-
cach Janusza Bargieły”, który został 
wydany w 2021 roku przez drukarnię 
w Inowrocławiu. 
Poza tym wraz z Wydawnictwem Gór-
scy w Zielonej Górze opracowaliśmy 
tzw. elektroniczną wersję wspomnia-
nego wcześniej albumu przyrodni-
czego. Jest to multimedialny przekaz 
powstały na podstawie moich prac 
dendrologicznych oraz zdjęć. Zawiera 

podkład muzyczny, dzięki któremu 
możemy wsłuchać się w  głosy leśnej 
muzyki np. szelest liści na drzewach, 
śpiew ptaków czy też ryków i kwiczeń 
dużych zwierząt. Co jakiś czas cza-
sopismo „Las Polski” publikuje moje 
artykuły o ciekawostkach przyrodni-
czych. Udzielam się także jako juror 
konkursów przyrodniczych dla dzieci, 
wygłaszam prelekcje. 
Jakie obecnie działania/inicjatywy 
Pan realizuje?
Na początku czerwca bieżącego roku 
na Kierszuli (dzielnica gminy Poręba, 
Poręba III, przyp. red.) przeprowadzi-
liśmy wraz z innymi mieszkańcami 
miasta i miłośnikami przyrody spoza 
Poręby, akcję sprzątania tamtejsze-
go lasu. Aby przeprowadzić działanie 
musiałem wcześnie wystąpić o zgodę 
do Nadleśnictwa w Siewierzu, które 

Beata Hąc
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Intrygujące oblicza natury (fot. archiwum własne)

Dendrologia jako dział botaniki skupia się na badaniu roślin drzewiastych, w tym  drzew, pnączy 
oraz krzewów. Mimo, iż w jej skład wchodzi wiele przedmiotów o charakterze teoretycznym takich 

jak m.in. genetyka, anatomia, fizjologia, chorologia oraz praktycznym: ogrodnictwo, leśnictwo, 
ochrona przyrody i samo jej zgłębienie może wydawać się niezwykle trudnym zadaniem, to jednak 

nie brakuje osób, które zawodowo lub hobbystycznie poświęcają się tej tematyce.



poparło naszą inicjatywę. Zebraliśmy 
łącznie 16  worków śmieci, głównie 
plastiku i szkła. Podjęta inicjatywa 
pokazała nam jak wiele jest do zrobie-
nia na terenie porębskich lasów i nie 
tylko. Obecnie przygotowujemy się do 
posprzątania lasu na Zazdrości – tere-
nie należącym do Nadleśnictwa Łazy. 
Również tutaj konieczne jest uzyska-
nie zgody, tym razem od Wydziału 
Ochrony Środowiska UM w Łazach. 
Mam nadzieję, że jego pracownicy 
zgadzają się ze stwierdzeniem, iż lasy 
należy sprzątać, a nie – pozostawiać je 
w spokoju. 
Jak wspomniałem, jestem także auto-
rem książek, a wraz z końcem czerwca 
br. wydany zostanie mój kolejny al-
bum przyrodniczy: „Cztery Pory Roku 
w Polskich Lasach”. Z uwagi na dużą 
ilość zgromadzonego w nim materiału 
album będzie podzielony na 2 części 

– „Wiosna, Lato” oraz „Jesień, Zima”. 
Znajdzie się w nim mnóstwo zdjęć 
(niejednokrotnie intrygujących) mo-
jego autorstwa. Niektóre z nich zro-
biłem w trudnodostępnych ostępach 
leśnych. Każde ze zdjęć posiada cieka-
wy opis.  Sporo miejsca w albumie po-
święcam szkodnikom leśnym, głównie 
kornikom. Nadmienię również, że 
każda część albumu rozpoczyna się od 
pytań kontrolnych, co pozwala czytel-
nikowi sprawdzić swoją wiedzę przy-
rodniczą. 
A skąd wziął się pomysł na stworze-

nie mozaiki z drewnianych kołecz-
ków? Czy wykonuje Pan również 
jakieś inne prace z drewna? 
Pomysł na stworzenie mozaiki ma 
swoją historię. Otóż kiedyś brałem 
udział w szkoleniu zorganizowanym 
przez moją ówczesną firmę, które od-
było się s stylowej karczmie biesiadnej 
w Zakopanem. W środku karczmy 
wszystko było wykonane z drewna 
i stanowiło misterną pracę rąk góral-
skich artystów.  Przy kufelku żywiec-
kiego piwa i przy muzyce góralskiej 
kapeli, podziwiałem ten artystyczny 
kunszt. Na półkach wyłożone były 
różne ciekawe i budzące podziw drew-
niane rekwizyty. Zadałem sobie wtedy 
pytanie – czy są jeszcze jakieś rzeczy, 
które można by wykonać z drewna, 
a których jeszcze nie stworzyli górale? 
Po trzech kufelkach zakopiańskiego 
piwa przyszło olśnienie: będę tworzył 
mozaiki z drewnianych kołeczków! 
Jest to bardzo żmudna praca, która 
wymaga dużych pokładów cierpli-
wości. Jednak bycie cierpliwym się 
opłaca i jedna z moich prac stała się 
rekordem Polski pod względem ilości 
użytych elementów. Natomiast już od 
dwóch lat skupiam się na wykonywa-
niu innych prac. Pozyskiwane z lasu 
eksponaty montuję na podstawkach 
z plastrów pni drzew. Są to głównie 
fragmenty drewna o nieregularnych 
kształtach, które trudno byłoby opra-
wić w ramki. Moją kolejną pasją jest 
tworzenie świeczników ze starych – 

wydawałoby się bezużytecznych – pni 
drzew. Nie poprzestaję jednak tylko 
na tym i wykonuję także oryginal-
ne stoły z ogromnych brzozowych 
czyrów. Można powiedzieć, że cały 
czas się rozwijam i ciągle poszukuję 
nowych pomysłów na życie. Po co to 
wszystko? Chciałbym, aby społeczeń-
stwo bardziej zbliżyło się do przyrody, 
zwłaszcza do lasów. Moim marzeniem 
jest, by każdy pokochał las za piękno, 
które się w nim kryje. Wreszcie chciał-
bym, abyśmy oduczyli się wyrzucać 
śmieci do lasu, bo las na to nie za-
sługuje. Chciałbym, abyśmy wszyscy 
zrozumieli, że jeżeli nie będzie lasów 
to i nas nie będzie. A czy uda nam się 
ocalić naszą Ziemię przed zagładą ze 
strony ludzkości – to zależy wyłącznie 
od nas. 
Czego możemy nauczyć się od 
drzew? Co według Pana w sobie 
skrywają?
Spośród istot żyjących, to właśnie 
drzewa są najwyższymi istotami na 
Ziemi. Pojawiły się w Dewonie (okres 
ery paleozoicznej, przyp. red.), a więc 
ponad 200 mln lat przed człowiekiem. 
Przez ten czas przeszły przez wiele 
trudnych okresów, zmian klimatycz-
nych, zlodowaceń, katastrof, a mimo 
to przetrwały. Kryje się w nich więc 
niebywała siła. Natomiast z chwilą po-
jawienia się człowieka, drzewa zaczęły 
dotykać kolejne tragedie: masowa wy-
cinka, intensywne wypalanie w celu 
powiększania areału upraw ziemnych.  
To trwa do dziś i sprawia, że niszczy-
my coś, bez czego nie da się żyć: podci-
namy gałąź, która podtrzymuje istnie-
nie ludzkości od kilkunastu tysięcy lat. 
A czy drzewa mają jakieś właściwo-
ści lecznicze/prozdrowotne, z któ-
rym możemy korzystać?
Energię drzew wykorzystywano już od 
najdawniejszych czasów, kiedy ludzie 
tworzyli w lasach i gajach świątynie, 
budowali ołtarze pod drzewami uzna-
wanymi za święte, ustawiali weselne 
stoły w cieniu ich gałęzi. Na drzewach 
zawieszano kołyski z niemowlętami, 
by wiatr bujał dziecko do snu. Pod 
drzewami ludzie szukali inspiracji do 
pisania wierszy, powieści, kompono-
wali utwory muzyczne. Drzewa mogą 
nas pobudzać lub uspokajać. Ułatwią 
medytację i łagodzą stresy. Warto za-
tem nie tylko podziwiać ich piękno, ale 
także pić napary z ich kory i liści. Przy-
kładowo sosna wzmacnia odporność 
organizmu, łagodzi zmęczenie i prze-
ziębienie. Szczególnie dobroczynnie 
działa na infekcje górnych dróg odde-
chowych. Zaś pod bukiem znakomicie Dendrologiczna grabowa fikcja autorstwa J. Bargieły (fot. archiwum własne)
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się wypoczywa, a dodatkowo wpływa 
on na poprawę nastroju i pobudza do 
działania. Natomiast jabłoń, podob-
nie jak sosna, buk i lipa, pomaga przy 
zmęczeniu zarówno psychicznym jak 
i fizycznym. Sporo pozytywnej ener-
gii pozyskamy od brzóz, do których 
powinniśmy się przytulać. Większość 
drzew, a w szczególności drzewa igla-
ste wydzielają olejki eteryczne, które 
posiadają silne właściwości bakterio-
bójcze oraz grzybobójcze. W środku 
lasu przy bezwietrznej pogodzie jest 
średnio 3 % więcej tlenu niż w mieście. 
Ponadto powietrze w lesie jest ujem-
nie zjonizowane, w przeciwieństwie 
do powietrza w naszych mieszkaniach. 
Warto zatem chodzić do lasu i czer-
pać z tego, co ma nam do zaoferowa-
nia. Trzeba jednak pamiętać również 
o tym, że chociaż nie ma złych drzew, 
to są takie, które nie leczą, gdyż same 
są chore. Rosną na ciekach wodnych, 
które promieniują negatywną energię 

– do nich nie należy się przytulać. 
Czy ma Pan jakieś przesłanie dla 
naszych czytelników?
Myślę, że współcześni rodzice powin-
ni zwracać większą uwagę na to jak 
pozytywny wpływ na rozwój dziecka 
ma obcowanie z naturą. Powinniśmy 
pokazywać dzieciom, że zwierząt nie 
należy się bać. Jeżeli w młodym wie-
ku pokochają przyrodę, odważą się 

wziąć do ręki żabę lub położyć rękę na 
mrowisku, pozbędą się stresu. Łatwiej 
będzie im przejść przez życie, nauczą 
się lepiej radzić sobie w różnych sy-
tuacjach dnia codziennego. Ktoś, kto 
ma częsty kontakt z przyrodą, za-
czyna ją doceniać, szanować, kochać 
i ma okazję nawiązać z nią  szczegól-
ną więź. To uruchomia w człowieku 
dodatkowe pokłady zmysłów pozwa-
lające dostrzegać to, czego inni nie 
dostrzegają. Umysł staje się bardziej 

klarowny i przejrzysty. Zmiany za-
chodzące w jednostce poprzez obco-
wanie z przyrodą wyczuwają również 
zwierzęta, które stają się bardziej 
ufne i można się z nimi zaprzyjaźnić. 
Moje przesłanie dla małych i dużych 
to: mniej telewizora, mniej laptopa 
i innych pokus, a więcej czasu spędza-
nego na świeżym powietrzu, w tym 
w lesie, gdzie jest 3% więcej tlenu. Ko-
rzystajmy z tego, póki możemy!
Dziękuję za rozmowę.
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Akcja sprzątania porębskiego lasu na kierszuli (fot. archiwum własne)

Kilka ciekawostek od Janusza Bargieły
1. Wg teorii hydrostatyków ciśnienie wody w naczyniach włosowatych drzew jest tak duże, że drzewa w naszej strefie 

geograficznej mogłyby urosnąć do wysokości nawet powyżej 150 m. Dlaczego więc nie rosną tak wysoko? Wypadałoby je 
o to zapytać i na pewno by nam odpowiedziały, ale niestety my – nad wyraz mądrzy ludzie nie rozumiemy mowy drzew.

2. Buki rodzą owoce (bukwie) raz na 6-8 lat. Z obserwacji nie tylko moich wynika, że jeżeli w pewnej okolicy rośnie 
sporo buków to wszystkie jednocześnie rodzą owoce. Wniosek – umawiają się, co do terminu owocowania.

3. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie owoce jadalne powinniśmy jeść. Są one nam potrzebne bardziej niż 
mięso. Ciekawym owocem jest orzech włoski. Z kształtu przypomina korę mózgową, wskazany jest więc 
przy problemach z pamięcią. Niektóre z owoców mają miękką skorupkę, inne bardzo twardą. Okazuje 
się, że jeżeli z drzewa orzecha włoskiego o miękkiej skorupce zasadzimy 10 sztuk tych owoców, to po 
kilkunastu latach tylko jedno drzewo będzie dawało nam owoce, które łatwo będzie się rozłupywać.

4. Rośliny, w tym drzewa porozumiewają się między sobą. Poprzez system korzeniowy wraz z grzybami tworzą  
tzw. mikoryzę zwiększającą chłonność wody wraz z substancjami mineralnymi. Poprzez łańcuch rozległych korzeni 
przekazują sobie azot i węgiel. Proszę zwrócić uwagę, że drzewa ogrodowe, o które tak troskliwie dbamy potrafią  
urosnąć do 8 -10 m. Drzewa leśne, o które nikt się nie troszczy, potrafią osiągnąć nawet do 60 m wysokości. Jak to wyjaśnić?

5. Drzewa nie tylko porozumiewają się ze sobą, ale także potrafią liczyć. Nie wypuszczają wiosną przedwcześnie 
listków, bo mogłyby zamarznąć. Robią to dopiero po 13 kolejnych dniach temperatury powyżej 0 stopni.

6. Każdy kto posiada działkę, na której uprawia warzywa zauważył, że o chwasty się nie troszczymy – wręcz odwrotnie  
tępimy  je, a one odrastają . Dla chwastów rośliny, które wysiewamy w ogródku to zmutowane intruzy, które zwalczają 
za wszelką siłę. Ratujemy się przed chwastami stosując środki chwastobójcze, w tym herbicydy, nie zdając sobie 
sprawy, że odkładają się one w roślinach, a my je później konsumujemy – z fatalnym skutkiem dla naszego zdrowia.

Więcej ciekawostek o roślinach (w tym o drzewach) można znaleźć  
w albumie Janusza Bargieły pn. „Cztery Pory Roku w polskich lasach”



Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu 
rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku i jest 
organizacją pożytku publicznego. Jej działania 
skupione są wokół animowania i wspierania 
organizacji pozarządowych ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii związanych z budowaniem 
społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałaniem 
wykluczeniu społecznemu, aktywizacją zawodową 
oraz ochroną historii i budowaniem poczucia 
tożsamości narodowej i kulturowej. Przez szereg 
lat CIL realizował wiele projektów związanych 
z rozwojem społeczności z terenu powiatów 
zawierciańskiego i myszkowskiego. CIL to 
organizacja wsłuchująca się w potrzeby lokalnej 
społeczności, dzięki czemu może jej pomóc 
w realny sposób. Centrum Inicjatyw Lokalnych 
stale poszerza zasięg współpracy, aby dotrzeć do 

jak największej liczby osób z ciekawymi pomysłami 
mającymi realny wpływ na rozwój swoich 
społeczności. Organizacja stawia na kreatywność 
zarówno mieszkańców z terenu powiatów 
zawierciańskiego i myszkowskiego, jak i innych 
organizacji, która w sposób pozytywny wpłynie 
na budowanie dobra wspólnego. CIL realizowało 
również projekty, które podniosły jakość oferty 
edukacyjnej pięciu zespołów szkół z powiatu 
zawierciańskiego. Jest zatem organizacją, która 
posiada szerokie spektrum działania, dzięki czemu 
może dbać o równomierny rozwój regionu. Zespół 
Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z Prezesem 
Pawłem Abuckim wciąż podejmuje nowe działania 
i poszukuje nowych rozwiązań, które przyświecają 
myśli przewodniej organizacji – wspierania 
aktywności społecznej.

CENTRUM INICJATYW  
LOKALNYCH 

Centrum Inicjatyw Lokalnych

42-400 Zawiercie
ul. Polska 14B
tel. 32 670 20 14
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Organizujemy wydarzenia
społeczno-kulturalne

www.cil.org.pl  
cil@cil.org.pl

tel. 32 67 020 14

Pomagamy w edukacji 
dzieci i młodzieży

Aktywizujemy środowiska 
senioralne

Wspieramy inicjatywy 
lokalne

Wspieramy społeczną 
aktywność


