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Skazani na zapomnienie?
Początek listopada to czas, kiedy
w sposób szczególny wspominamy bliskich, którzy odeszli do
wieczności. Odwiedzamy cmentarze, porządkujemy groby, modlimy się za spokój ich dusz. Symbolem uroczystości Wszystkich
Świętych są zapalane na nagrobkach znicze. Ich płomień przypomina nam o niegasnącym świetle
życia wiecznego oraz o wciąż żywej pamięci o tych, których już
z nami nie ma.
Lasy Roztocza i Puszczy Solskiej
były świadkami bardzo burzliwych dziejów naszej ojczyzny. To
właśnie tutaj w leśnych ostępach
i niedostępnych zakamarkach
wielkiej puszczy znajdowali swoje
schronienie Powstańcy Styczniowi. Tutaj na naszej najpiękniejszej
rzece Tanwi oparta była granica
między zaborem rosyjskim i austriackim. W czasie walk podczas
I Wojny Światowej dochodziło
do sytuacji, kiedy to przysłowiowy „brat z bratem” stawał po obu
stronach barykady i był zmuszony walczyć w interesie zaborców.
Przez te tereny we wrześniu 1939
roku przeszła hitlerowska nawałnica, pozostawiając po sobie
zgliszcza spalonych wsi i miejscowości. Po przegranej kampanii
zaczęła się mozolna walka podziemna. Nasze lasy były ważnym
elementem tej walki, ponieważ
dawały schronienie partyzantom.
Mieszkańcy okolicznych wsi,
przysiółków i gajówek rozsianych
między rozległymi lasami płacili
najwyższą cenę za wspomaganie
polskiego podziemia. Na porządku dziennym były aresztowania,
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pacyfikacje oraz wywózki do obozów koncentracyjnych i obozów
przymusowej pracy. Ludobójstwa
na tle narodowościowym zapoczątkowane na Wołyniu przez
OUN i UPA to kolejna karta historii, która dosięgła naszych przodków.
Wszystkie te wydarzenia są gorzkim doświadczeniem nad krucho-

bezimienne i zapomniane, kryją
w sobie ludzi oraz historie ich życia i śmierci. Chowani po nocach
w obawie przed dekonspiracją,
z dala od parafialnych cmentarzy.
Już w czasie pochówku skazywani byli na pewne zapomnienie,
ponieważ ich śmierć była niewygodna dla ich oprawców. Na terenie Nadleśnictwa Narol istnieje

tyzantów, którzy zginęli podczas
operacji „Sturmwind II”. Na terenie leśnictwa Jezioro w uroczysku
„Prozory” stoi pomnik upamiętniający mieszkańców Huty Różanieckiej, rozstrzelanych przez hitlerowców podczas pacyfikacji wsi.
Po lasach i zagajnikach rozsiane są
samotne, często anonimowe groby. Doświadczone upływem czasu,

„Cmentarz Partyzancki” w Rudzie Różanieckiej: grób nieznanego partyzanta, który zginął podczas hitlerowskiej operacji
„Sturmwind II” wymierzonej przeciwko oddziałom partyzanckim ukrywającym się na terenie Puszczy Solskiej (fot. Marceli Kot)

ścią ludzkiej natury, która pomimo
tylu przestróg, paktów i deklaracji,
wciąż bywa zawodna i z biegiem
czasu pozwala zapomnieć o tym,
co jest dla nas najważniejsze.
Jako świadkowie tamtych wydarzeń pozostają rozsiane po
wsiach, przysiółkach i lasach samotne groby i cmentarze. Często

wiele miejsc martyrologii naszych
przodków.
W uroczysku zwanym „Kobylanką”
stoi pomnik ku czci Powstańców
Styczniowych, którzy zginęli w bohaterskich bitwach z rosyjskim
zaborcą. Na jednym z pagórków
w Rudzie Różanieckiej stoi cmentarz, gdzie spoczywają ciała par-

porośnięte mchem i paprocią powoli uchodzą w zapomnienie.
Podczas odwiedzania mogił naszych bliskich pamiętajmy również o grobach, gdzie spoczywają
tacy ludzie. Może gdzieś w naszej
okolicy, gdzieś na rozstaju dróg.
W opuszczonym sadzie czy na parafialnym cmentarzu są takie miej-
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sca, których nikt nie odwiedza.
W tym roku mamy więcej czasu na
wspominanie naszych zmarłych.
Może podczas odmawiania modlitwy za duszę bliskiej nam osoby
wspomnijmy również dusze tych,
o których nikt już nie pamięta. Zapalmy znicz na grobie nieznanego
partyzanta. On zapłacił najwyższą cenę w walce za naszą wolność. Modlitwa i pamięć o takich
ludziach jest naszym moralnym
i chrześcijańskim obowiązkiem.
Marceli Kot

2

Nr 11 [59] Listopad 2019	

www.radiozamosc.pl
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Natura 2000 w Lasach Janowskich
Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody w Polsce. Powstała
w konieczności dopełnienia jednego z obowiązków związanych z przystąpieniem do
Unii Europejskiej. Obszary te powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc
Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Celem ich powstania jest ochrona rzadkich
i cennych gatunków roślin i zwierząt, zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych
oraz zachowanie różnorodności biologicznej. Z Ewą Flis-Martyniuk starszym specjalistą
Służby Leśnej w Nadleśnictwie Janów Lubelski rozmawia Łukasz Kot.
Łukasz Kot: Na podstawie jakich dokumentów funkcjonuje
sieć? Jakie obszary, zwierzęta
i rośliny na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski objęte są
ochroną w ramach programu
Natura 2000?
Ewa Flis-Martyniuk: Podstawą
funkcjonowania tych obszarów
są dwie dyrektywy: dyrektywa
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa tzw. „Dyrektywa ptasia” oraz
Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory zwana „Dyrektywą
siedliskową”. Dyrektywa „ptasia”
została powołana jako pierwsza,
już w 1979 r. Na terenie Lasów Janowskich wyznaczono 2 obszary
Natura 2000. Pierwszy w oparciu o dyrektywę ptasią nazywa
się po prostu „Lasy Janowskie”.
W Polsce stwierdza się występowanie blisko 450 gatunków
ptaków. W naszych lasach odnotowano ich ok. 150. Trzydzieści z nich stanowi podstawę do
wyznaczania obszaru Natura
2000 w Lasach Janowskich. Dla
przykładu wymienię bociana
czarnego, bielika, żurawia, bączka, orlika krzykliwego, błotniaka
stawowego, włochatkę, dzięcioła
zielonosiwego, dzięcioła czarnego i głuszca.
To dyrektywa „ptasia”. Jest jeszcze siedliskowa?
Tak. Na jej podstawie na terenie
Lasów Janowskich został wyznaczony obszar o szczególnym znaczeniu dla wspólnoty. Nosi nazwę
„Uroczyska Lasów Janowskich”.
Jest to teren o łącznej powierzchni prawie 35 000 ha, z czego blisko
20 000 położone jest na terenie
zarządzanym przez Nadleśnictwo Janów Lubelski.
Jakie działania podejmuje się
w celu ochrony ptaków? Jak
wygląda ta ochrona?
Tych działań wykonuje się wiele. Biorą w nich udział zarówno
Lasy Państwowe, organizacje pozarządowe, jak i miłośnicy przyADRES WYDAWCY I REDAKCJI:
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rody. Ja opowiem działaniach
leśników związanych z naszym
sztandarowym gatunkiem, jakim
jest głuszec. Jest to bardzo rzadki
ptak wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, w Polsce

skrajnie zagrożony wyginięciem.
Aktualnie, wspólnie z Nadleśnictwem Biłgoraj i Józefów, realizujemy projekt pn.”Restytucja
i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektu zaplanowano
wiele działań. Po pierwsze wykonujemy monitoring populacji
polegający m.in. na stwierdzaniu
miejsc występowania głuszców,
oceny liczebności, oceny zagrożeń dla miejscowej populacji.
Dodam, że w przypadku głuszca
monitoring taki był prowadzony zarówno przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Lublinie, jak i przez leśników
z wymienionych nadleśnictw.
Okazało się, że populacja głuszca ustępuje z zachodniej części
Puszczy Solskiej i przesuwa się
w kierunku wschodnim. Stwierdziliśmy także, że bardzo dużym zagrożeniem dla głuszców
w Puszczy Solskiej są drapieżniki. W związku z tym w programie
podejmowane są działania mają-

Janów Lubelski i Biłgoraj zgodnie
z metodą „born to be free”. Jako
młode, kilkutygodniowe ptaki
przyjeżdżają razem z kurą-głuszką, zostają umieszczone w wolierach adaptacyjnych, gdzie powoli
przystosowują się do środowiska
przyrodniczego. Po kilku tygodniach są stopniowo wypuszczane na wolność. Blisko 30% wsiedlanych ptaków będzie miała
nałożone nadajniki telemetryczne, dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, co się dalej z nimi
dzieje, gdzie przebywają. Część
z tych nadajników będzie miała także czujniki śmiertelności.
Łącznie do 2021 roku planujemy
wsiedlić ok. 50-80 ptaków.
Czy moglibyśmy powiedzieć jakie są prowadzone zabiegi w ramach „Dyrektywy siedliskowej”?
W ostatnich latach szczególnie
zauważalny jest problem braku
wody w naszym kraju. Najbardziej wrażliwe ekosystemy leśne
narażone na te deficyty związane są z siedliskami uwilgotnionymi – głównie bory bagienne

i torfowiska. Już od jakiegoś czasu wdrażamy na terenie Lasów
Janowskich program zwiększania możliwości retencyjnych jako
przeciwdziałanie
powodziom
i suszom. W latach 2010-2012
w naszym nadleśnictwie wybudowane zostały obiekty małej
retencji, przyczyniające się do
zwiększania ilości zatrzymywanej w lesie wody. To dwa zbiorniki retencyjne i 106 obiektów
piętrzących typu zastawki, przepusty z piętrzeniem. Dzięki budowie tych obiektów zwiększyło
się znacznie uwilgotnienie siedlisk bagiennych, ogólnie uwilgotnionych, a co z tym związane, zwiększyła się różnorodność
biologiczna na tym obszarze. To
jest jeden z przykładów działań leśników mających na celu
ochronę siedlisk Natura 2000.
Kolejnym przykładem działań
prowadzonych dla ochrony siedlisk Natura 2000 jest np. odkrzaczanie torfowisk. Dzięki temu,
że usuwane są pojawiające się
naloty na torfowiskach, zmniejszamy transpirację z terenów,
zwiększamy stopień uwilgotnienia i w ten sposób je ratujemy.
Tego typu działania są z kolei
podejmowane także przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie. Dzięki odsłonięciu torfowców pojawiają się na
nowo m.in. krzewinki żurawiny
i inne rośliny, które ustąpiły miejsca sosnom i brzozom, które na
tych terenach się posiały.
Kolejne siedliska „naturowe” którym pomagamy, to łąki świeżeużytkowane ekstensywnie. W Lasach Janowskich występują one
głównie w dolinie rzeki Branew,
w rezerwacie Lasy Janowskie.
Każdego roku podejmujemy się
ich koszenia w celu zachowania
lokalnej bioróżnorodności. Dla
wielu gatunków zwierząt łąki
te stanowią miejsca stałego bytowania, dla innych żerowania.
Na łąkach występuje m.in. dużo
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ce na celu redukcję ich liczebności. Zdecydowaliśmy się też na
rozpoczęcie procesu wsiedlania
głuszców do środowiska naturalnego. Młode osobniki będą wsiedlane na terenie Nadleśnictwa

Zbiornik retencyjny w arboretum przy Nadleśnictwie Janów Lubelski
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Ewa Flis-Martyniuk

bezkręgowców, niektóre bardzo
rzadkie w skali Europy np. modraszek telejus, modraszek nausitous, czerwończyk nieparek.
Jest także ważka zalotka większa, która również jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura
2000, objętym Dyrektywą Siedliskową.
Formy ochrony w ramach programu Natura 2000 przynoszą
efekty. Świadczy o tym ilość
tych obszarów występujących
w całej Polsce.
Tak, w Polsce blisko 1/5 powierzchni jest pokryta siecią
Natura 2000. Dużą rolę w sieci
odgrywają Lasy Państwowe, ponieważ aż 40% z tej powierzchni
znajduje się na terenie przez nie
zarządzanym. Obszary te mogą
się ze sobą pokrywać w części
lub w całości, mogą ze sobą graniczyć, jednak mimo wszystko,
stanowią bardzo silny, stabilny trzon sieci Natura 2000. My,
jako leśnicy czujemy się odpowiedzialni za ochronę przyrody.
Chcemy, żeby lasy i wszystkie
związane z nimi gatunki przetrwały w jak najlepszym stanie
dla przyszłych pokoleń. Dbały
o to przeszłe pokolenia, będziemy o to dbać także i my. Bardzo
nam na tym zależy.
Wspomniane tereny udostępnione są do celów turystycznych.
Tak, oczywiście. Z racji tego, że te
obszary zostały powołane, stały
się jeszcze bardziej atrakcyjne
dla turystów. Przykładamy dużo
uwagi do udostępnienia turystycznego Lasów Janowskich
i staramy się udostępniać te najciekawsze miejsca tak, żeby przyjeżdżający do nas turyści mogli
obejrzeć tutejszą przyrodę i znajdujące się tu przedmioty ochrony
w obszarach Natura 2000.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Do zobaczenia na leśnych ścieżkach.
Łukasz Kot
DRUK:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 25 A, 41-203 Sosnowiec-Milowice
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EKO - Felieton

Eko Zamość
Z roku na rok Zamość staje się miastem coraz bardziej ekologicznym. Dzieje się to poprzez liczne akcje edukacyjnoinformacyjne oraz konkretne działania poprawiające jakość życia mieszkańców.
Podejmowane są różnorodne
inicjatywy - od udzielania dofinansowań, przez akcje edukacyjne, po zazielenianie terenu.
Działania z zakresu ekologii to
również dotacje do utylizacji
odpadów azbestowych, gdzie
dofinansowanie obejmuje rozbiórkę starego pokrycia dachu,
zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek, transport i ich
utylizację.
Miasto udziela również dotacji
do wymiany starych systemów
grzewczych. W ciągu ostatnich
lat programem objęto 202 gospodarstwa domowe na łączną
kwotę 1 mln 170 tys. zł. W latach
2018-2019 zrealizowano wszystkie złożone wnioski.
Do tego, mieszkańcy mogą korzystać z programu rządowego
„Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Co roku, przed rozpoczęciem
sezonu grzewczego zamojska
straż miejska wraz z pracownikami wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska rozdaje mieszkańcom osiedli domków jednorodzinnych
ulotki dotyczące szkodliwości
spalania odpadów w domowych
kotłowniach. W rozmowach
z właścicielami nieruchomości
przypominają, że w piecach nie

wolno spalać śmieci, plastików,
pozostałości z przydomowych
ogrodów, czy innego rodzaju
odpadów. Uczestnicy akcji informują jednocześnie, że osoby
przyłapane na paleniu śmieci
mogą zostać ukarane mandatem lub grzywną do 5 tys. zł.
W razie wątpliwości, strażnicy
miejscy mogą pobierać próbki
popiołu z pieca i wysyłać je do
badań laboratoryjnych. Dodajmy, że znaczna część kontroli
przeprowadzanych przez straż
to reakcja na informacje przekazywane przez sąsiadów lub
efekt telefonów od przechodniów, którzy zauważyli ciemny
dym wydobywający się z komina.
Ptaki zamiast chemii
Zamość jest pierwszym miastem
w naszym regionie, które zdecydowało się na walkę z komarami
metodami naturalnymi. Chodzi
o umieszczenie budek lęgowych
dla jerzyków na terenie jednej
ze spółdzielni mieszkaniowych.
Te sprytne, małe ptaki zjadają
w ciągu doby nawet kilka tysięcy
meszek lub komarów. Docelowo
miasto chce całkowicie zrezygnować z odkomarzania chemicznego. Będzie to duża oszczędność,
ponieważ obecnie na ten cel
wydaje około 20 tys. zł rocznie.
Zaoszczędzone pieniądze będzie
można przeznaczyć na inne działania proekologiczne.

Ekologia to także edukacja, dlatego w Zamościu organizowane
są rajdy ekologiczne (wspólnie
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu), a także m.in.
konkursy wiedzy ekologicznej
dla uczniów, spektakle teatralne dotyczące ochrony powietrza, problemu spalania śmieci
w domowych paleniskach,
smogu i zanieczyszczeń, które
przedostają się do atmosfery.
To również ekologiczna, internetowa „Gra o Zielony Zamość”.
Platforma jest elementem programu „Miejskie Klimaty” realizowanego przez Fundację
Veolia Polska i Pracownię Miejską we współpracy z Urzędem
Miasta Zamość. Gra pozwala
na wyrażenie i zebranie opinii
mieszkańców na temat ich miasta w kontekście zmian klimatu
i ochrony środowiska. Wykonując kolejne zadania mieszkańcy
dowiedzą się także o działaniach ekologicznych już realizowanych przez miasto.
Wspólnie ze Szkołą Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu przeprowadzono także kampanię
edukacyjno–informacyjną,
uświadamiającą jakie zagrożenia płyną z palenia śmieciami
i złej jakości paliwem stałym.
Kampania była przeprowadzana we wszystkich jednostkach
oświatowych, jednostkach sa-

morządowych, szpitalach, galeriach handlowych i wśród
działających w mieście stowarzyszeń. Każdy uczestnik akcji
otrzymywał sadzonkę skrzydłokwiatu, który ma zdolność
oczyszczania powietrza.
Drzewa, murarki
i kieszonkowe parki
„Eco Family Bike Tour” – rodzinny rajd, zorganizowany
wspólnie przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zamościu i zamojski magistrat, łączył edukację
o terenach zielonych w mieście
z promocją jazdy na rowerze.
Zakończył się ekopiknikiem
nad zalewem miejskim. W jego
trakcie mieszkańcy, wspólnie
z partnerem akcji, Castoramą
Zamość, wykonali ponad 300
domków dla pożytecznych
owadów, które mogli zabrać
ze sobą i ustawić w ogrodzie czy
na balkonie. Castorama przekazała miastu także dwa hotele
dla owadów-zapylaczy, które
ustawiono na terenie miejskiego zoo.
Kolejną akcją jest „Urządzanie
terenów zieleni miejskiej na
terenie miasta Zamość”. Polega
ona na tworzeniu tzw. parków
kieszonkowych, a realizowane
jest przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie. Powstające
dzięki niej zieleńce mają czę-

ściowo spełniać funkcje ogrodów sensorycznych, gdzie
w przyszłości będzie można
przeprowadzać zajęcia dydaktyczno-plenerowe.
Wśród licznych akcji edukacyjnych należy wymienić także
m.in. inicjatywę „100 dębów
na stulecie odzyskania niepodległości”. Sadzonki dębów
szypułkowych sadzone były
wspólnie z przedstawicielami
Urzędu Miasta Zamość, Rady
Miasta, osiedli, jednostek oświatowych, jednostek miejskich,
służb mundurowych, instytucji
i mieszkańców. Do akcji przyłączył się też piosenkarz i celebryta Rafał Brzozowski. Opiekę
nad sadzonkami sprawuje klasa
o profilu architektury krajobrazu
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.
Jedną z ostatnio podjętych inicjatyw jest udział miasta w akcji
„Jedno dziecko, jedno drzewo”.
W skrócie chodzi w niej o to,
że każdemu maluchowi, który
przychodzi na świat w Zamościu dedykowane jest jedno
drzewko, sadzone na terenie
miasta.
Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 75-lecia Lubelskiej
Dyrekcji Lasów Państwowych.
woś

Jedną z ostatnio podjętych inicjatyw jest udział miasta w akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo” (fot. Justyna Macheta)
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Lasy na Kresach

Leśne echa wojny
W dniach 15-16 września minęła 80. rocznica Bitwy pod
Oleszycami, podczas której
21. Dywizja Piechoty Górskiej
pod dowództwem gen. brygady
Józefa Kustronia stoczyła krwawy bój z przeważającymi siłami
45 Dywizji Piechoty niemieckiego agresora.

gen. Józef Kustroń

Na początku 1939 roku, w obliczu zagrożenia napaści Niemiec
na Polskę, polski Sztab Generalny
powierzył obronę Śląska Armii
„Kraków” pod dowództwem gen.
Antoniego Szyllinga. W ramach
tej Armii, od południa osłonę Śląska miała zapewnić Grupa Operacyjna „Bielsko” (od 03 września
GO „Boruta”) pod dowództwem
gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, w skład której wchodziły 21 Dywizja Piechoty Górskiej
gen. Józefa Kustronia (21DPG)
i 6 Dywizja Piechoty gen. Bernarda Monda (6DP).
Po wybuchu wojny GO „Boruta” broniła się w rejonie Cieszyna. W kolejnych dniach wojny,
wobec przeważających sił i lepszego uzbrojenia agresora, była
w odwrocie w kierunku na Kraków. Mimo zwycięskiego boju pod
Mogilanami w dniu 5 września,
w kolejnych bojach pod Wiśniczem i Bochnią, broniący żołnierz
ponosił duże straty. Następnie,
cofająca się Dywizja otrzymała
rozkaz przejęcia obrony linii Sanu
na odcinku Krzeszów – Sieniawa.
Prowadzone w kolejnych dniach
walki doprowadziły do kolejnych,
znacznych strat. W dniu 11 września niemieckie wojska pancerne
przełamały obronę na Sanie i ruszyły w kierunku Oleszyc – Lubaczowa – Tomaszowa Lubelskiego.
W dniu następnym Niemcy bez
walki zajęli Lubaczów.
Wobec braku bieżących informacji rozpoznawczych, w dniu
13 września w Grupie Operacyjnej „Boruta” zapadła decyzja, by
wchodzące w jej skład jednostki
opanowały rejon Cieszanów-

Oleszyce-Lubaczów. Celem było
zabezpieczenie dla całości sił Armii „Kraków” pod dowództwem
gen. Antoniego Szyllinga węzłów
drogowych w jej marszu na Lwów.
21.DPG miała maszerować na Oleszyce, a 6. DP na Cieszanów.
21. DPG już wieczorem, 13 września pod osłoną nocy i lasów wyruszyła z rejonu Biłgoraja w kierunku lasów leżących na południe
od wsi Cewków. Natomiast 6. DP,
wymęczona i zdziesiątkowana
wcześniejszymi bojami, wyruszyła w kierunku Cieszanowa
w dniu 15 września. To opóźnienie miało fatalne skutki taktyczne.
W tymczasową lukę między Dywizjami weszły bez walki oddziały niemieckie i stworzyły warunki
do okrążenia obu Dywizji. Próby
przełamania pozycji niemieckich
podjęte przez 6 DP skończyły się
niepowodzeniem i gen. Mond
zarządził odwrót na pozycje
obronne pod Aleksandrowem.
W powiększoną w ten sposób lukę
weszły oddziały niemieckie. Oddziały 21. DPG zostały okrążone.
Rankiem 14 września Dywizja stanęła w lasach Cewkowa, a sztab
ulokował się w nieistniejącej dziś
gajówce (oddział 313b). Ze wspomnień żołnierzy gen. Kustronia
wiemy, że wszyscy żołnierze poczęstowani zostali gorącym mlekiem. Wojsko spaliło tu 5 zbędnych samochodów (brak paliwa).
Konie wojskowe przekazano
miejscowym rolnikom.
Żołnierze odpoczywali po nocnym marszu. Rozłożyste dziś
dęby, które rosły przy gajówce
i gdzie odpoczywali, są pomnikami przyrody. Po południu ścisły sztab przeniósł się do drugiej
gajówki (aktualnie leśniczówka
Czerniakowa Buda). Gajówki były
ubezpieczone od wschodu placówką obserwacyjną.
Rankiem 15 września oddziały
21. DPG, wyruszyły z lasów Cewkowa i Moszczanicy na pozycje
na skrajach lasu pod Oleszycami
i Dachnowem. W sztabie Dywizji
sądzono, że w tym rejonie znajdować się mogą jedynie forpoczty
sił niemieckich. Tymczasem wieczorem 14. września dotarły tu siły
45 DP.
Stan liczebny 21. DPG, po ciężkich
walkach i intensywnych przemarszach stopniał z 17 tysięcy do 4 tysięcy żołnierzy i oficerów.
Rozkaz gen. Kustronia na dalszą
walkę był następujący:
- I Pułk Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem ppłk. Wojciecha Wójcika miał uderzać na
Dachnów, a następnie na wschodnie krańce Lubaczowa.

- 4. pułk strzelców podhalańskich ppł. Bronisława Warzyboka,
wzdłuż drogi Nowy Dzików –
Horaj – Uszkowce na Oleszyce,
a następnie na zachodnie krańce
Lubaczowa.
- 202 rezerwowy pułk piechoty
ppłk. Zygmuta Piwnickiego, w kierunku Lebiedzie – Miłków na Zabiałą, Oleszyce Stare i Stare Sioło.
Pozostałe siły miały osłaniać natarcie. Sztab Dywizji przeniósł się
na linię frontu do uroczyska Horaj.
Atak zaplanowano na godzinę
2 w nocy 15 września. Do wykonania planu nie doszło, gdyż z powodu braku map oddziały pobłądziły
w lasach. Najszybciej, nad ranem
na pozycje dotarł I pp KOP. Zajął
on stanowiska na skraju lasu na
szerokości 6 km. Około godz. 6 ruszył on do ataku na Dachnów, który znajdował się w rękach Niemców. Atak się powiódł, Niemcy

gen. Bernard Mond

zostali zaskoczeni przy śniadaniu.
Wycofując się w panice porzucili
4 CKM, 4 granatniki i amunicję.
Polacy zajęli zachodnią część
Dachnowa. Podczas ataku zginęło
5 kopistów, a jeden został ranny.
Wkrótce jednak, ok. godz. 9:30
ruszył atak niemiecki wspierany
przez artylerię i 16 czołgów. Kopiści zmuszeni zostali do wycofania
się na skraj lasu. Podczas ataku
Niemcy ponieśli duże straty w ludziach i utracili 6 czołgów. Przez
cały dzień Niemcy kilkakrotnie
ponawiali ataki, walka trwała aż
do zmierzchu. Jednak od strony
lasu na tyły pułku zaczęły przenikać patrole niemieckie i pułkowi
KOP zaczęło zagrażać otoczenie
przez wroga. Również na pozostałych odcinkach frontu patrole
niemieckie zaczęły wychodzić na
tyły oddziałów polskich.
W walce brał udział miejscowy
leśnik Józef Montusiewicz, obsługując działo artyleryjskie.
Wkrótce gen. Kustroń wycofał sztab Dywizji na Lebiedzie,
a później do Starego Dzikowa.
Walki 21DPG trwały cały dzień

Czołgi niemieckie w Oleszycach

i noc z 15 na 16 września w warunkach całkowitego okrążenia. Straty polskie były duże, zwłaszcza
w wyniku silnego ostrzału artyleryjskiego. Generał Kustroń podejmował jeszcze próby nocnego
ataku celem wyparcia nieprzyjaciela z lasu, lecz bez sukcesu, gdyż
zawsze taki atak spotykał się z silnym ogniem artylerii.
W tej sytuacji gen. Kustroń
16 września rano podjął decyzję o wycofaniu w rejon lasów
w Moszczanicy, by stamtąd próbować połączyć się z siłami GO
„Boruta”. Podczas wycofywania
na czele oddziału liczącego 200
żołnierzy, wpadł w zasadzkę,
ciężko ranny wkrótce zmarł.
Do niewoli niemieckiej dostało
się 60 żołnierzy.
Ciało gen. Kustronia Niemcy przewieźli wozem taborowym do Ułazowa. Następnego dnia pochowano go z honorami obok tamtejszej
cerkwi. W pogrzebie uczestniczyła niewielka grupa polskich oficerów (jeńców), kilku mieszkańców
Ułazowa i pluton niemiecki, który
oddał salwę honorową. Po wojnie,
staraniem rodziny generała, dokonano Jego ekshumacji na cmentarz do Lubaczowa, a później do
Nowego Sącza.
Po ciężkich bojach i próbach marszu na Rawę Ruską, okrążone
resztki 6 Dywizji Piechoty utraciły
zdolności wszelkiego prowadzenia działań wojennych. Zmusiło
to gen. Bernarda Monda do podpisania aktu kapitulacji. Nastąpiło
to 20 września w Cieszanowie.
W Bitwie pod Oleszycami mocno osłabiona 21. DPG zatrzymała trzykrotnie silniejszą dywizję
nieprzyjaciela, związała również
część niemieckiej 28. DP, odciążając tym samym 6 DP pod Aleksandrowem. Niemiecka 45. DP
w wyniku walk 14 i 15 września
straciła 124 zabitych oraz blisko
300 rannych. Straty polskie wyniosły ok. 100 zabitych i ponad
300 rannych. Do niewoli trafiło
około 2 tysięcy żołnierzy.
Miejscowa ludność pamięta
o swoich obrońcach.
W latach 70- tych, przy drodze
prowadzącej z Oleszyc do Starego
Dzikowa, w miejscu, gdzie mieścił

się sztab i skąd gen. Józef Kustroń
dowodził walką wybudowano
miejsce pamięci poświęcone walkom 21. DPG. W centralnym miejscu stoi swoisty pomnik z pnia
dębu, z rzeźbionym popiersiem
Generała i tablicami informacyjnymi zawierającymi jego życiorys
i opis walk Dzielnej Dywizji.
Corocznie, w dniu 17 września
odbywają się tu powiatowe uroczystości połączone z polową
Mszą świętą za Ojczyznę. Terenem tym opiekują się leśnicy
z Nadleśnictwa Oleszyce. Również pod Ułazowem, gdzie poległ Generał, ustawiony został
kamienny obelisk z pamiątkową
tablicą. Na grobach poległych żołnierzy w Starym Dzikowie i Miłkowie odmawiana jest modlitwa,
składane są kwiaty i zapalane znicze. Zespół Szkół Zawodowych
w Lubaczowie i Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach nosi
imię Generała Józefa Kustronia.
W Oleszycach jedna z ulic prowadząca do Starego Dzikowa nosi

gen. Mieczysław Boruta Spiechowicz

Jego imię. W tych miejscach pamięci prowadzona jest edukacja
dzieci i młodzieży.
W bieżącym roku, w 80. rocznicę Bitwy pod Oleszycami, OSP
w Dachnowie we współpracy
z Miastem Cieszanów i Nadleśnictwem Oleszyce pierwszy raz
zorganizowały jej rekonstrukcję.
Widowisko zgromadziło liczną
widownię, szczególnie dzieci
i młodzież i było najważniejszą
uroczystością obchodów wybuchu II wojny światowej.
Stanisław Zagrobelny

www.radiozamosc.pl

Nr 11 [59] Listopad 2019

5

EKO - Wywiad

Firma BUDMAT przyjazna środowisku
Trend związany z Odnawialnymi Źródłami Energii coraz mocniej rozwija się
w naszym kraju. Warto więc poznać alternatywne sposoby pozyskiwania
zielonej energii. Jednym z nich są biogazownie, najczęściej budowane przy
gospodarstwach rolniczych.
Biogazownia oraz suszarnia owoców to nowe inwestycje firmy
BUDMAT z Zamościa. Inwestycje
są zlokalizowane w miejscowości
Michalów Kolonia koło Wożuczyna. Odwiedziliśmy te miejsca.
Szymon Dąbek, pełniący funkcję kierownika robót: W tej chwili
znajdujemy się dokładnie w miejscowości Michalów Kolonia, na
terenie biogazowni. Właścicielem
i wykonawcą jest firma BUDMAT
z Zamościa. Biogazownia będzie
się zajmować produkcją biogazu.
W trakcie jego spalania będzie powstawała energia elektryczna o mocy
1 megawata, a produktem służącym
do wytworzenia biogazu będą produkty pochodzenia rolniczego.
Łukasz Kot: Na jakich zasadach
rolnicy będą dostarczać komponenty do biogazowni?
Są podpisane umowy na dostawę
od miejscowych rolników.
Czy produkty przywożone przez
rolników od razu podlegają ca-

łemu procesowi otrzymywania
biogazu, czy może są one gdzieś
składowane?
Żeby zakisić kiszonkę, potrzebujemy około trzech lub czterech
miesięcy. Więc na razie są one
składowane na placu, a dopiero
później po trzech, czterech miesiącach będą zużytkowane w celu
wytworzenia biogazu.
Końcowym produktem jest
energia elektryczna. Jak dużo
energii możecie wytwarzać docelowo?
W ciągu jednego roku biogazownia dostarczy do sieci 8500 MWh.
Jak długo trwała budowa tej inwestycji?
Budowa tak naprawdę rozpoczęła się już w 2016 r. W tej chwili już
jest koniec budowy i lada dzień
uzyskamy odpowiednie pozwolenia i ruszymy z produkcją.
Czy funkcjonowanie biogazowni będzie korzystne dla okolicznych mieszkańców?

Tak. Jak najbardziej. Przede
wszystkim powstaną nowe miejsca pracy i rolnicy z okolicznych
miejscowości będą mieli rynek
zbytu na swoje produkty. Dodatkowo produktem ubocznym jest
poferment, który będzie wykorzystywany przez miejscowych
rolników jako nawóz ekologiczny.
Bywają lata, kiedy w ogrodzie jest
pełno owoców. Pierwsze owoce
przeznacza się na konsumpcje,
potem na pieczenie ciast, w końcu pozostałe owoce się mrozi.
A co zrobić, kiedy mamy w zanadrzu sporo owoców? Wtedy można owoce suszyć.
Kolejnym elementem, który
jest tutaj stworzony, jest suszarnia owoców.
Suszarnia została stworzona
z myślą o tutejszych rolnikach
oraz w celu zagospodarowania
ciepła technologicznego, które
powstaje podczas spalania biogazu. Więc pogodziliśmy tutaj dwie

fot. Łukasz Kot

rzeczy, że ciepło jako produkt
uboczny ze spalania biogazu będzie wykorzystywane w suszarni
owoców, w której mamy nowoczesna linię produkcyjną do suszenia jabłek. W niedalekiej przyszłości będziemy mogli suszyć
inne owoce oraz zboża i ziarna
słonecznika.
Widzę tutaj jakieś komory. Do
czego one służą?
To są komory suszarnicze służące
do suszenia dostarczonych przez
rolników jabłek.
A ta wielka maszyna znajdująca
się na końcu hali, do czego służy?

Właśnie w tej części hali mamy
ustawioną pakowaczkę wraz z detektorem metalu, który ma za zadanie wykrywanie i oczyszczanie
ze wszystkich metalowych części
znajdujących się w produkcie.
Na zewnątrz znajdują się także
bramy podjazdowe dla samochodów, które będą zabierać już
zapaczkowane produkty.
Postawiliśmy także na wygodę
dla klientów odbierających nasze
produkty. Odbywa się to za pomocą zewnętrznych bram wyładunkowych, które są dostosowane do
wysokości każdego.
Łukasz Kot
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Ostatni wykład
„Zrozumieć przyrodę i rolę człowieka w koncepcji zrównoważonego
rozwoju” - to ostatni wykład wygłoszony przez prof. dr. hab. Jana
Szyszko 7 października 2019 roku, w święto Matki Bożej Różańcowej,
2 dni przed swoją śmiercią, w Biłgoraju, podczas konferencji naukowej
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o zachowanie jej dla
przyszłych pokoleń”, zorganizowanej w 20. rocznicę pobytu św. Jana
Pawła II w Zamościu.
Jestem w trudnej sytuacji,
bo jestem trochę w niedoczasie. Powinienem 15 minut temu
skończyć, a dopiero zaczynam,
a więc nie będę mówił tego,
co napisałem. Zajmę się paru
sprzecznościami, na które będę
się starał zwrócić uwagę, bo jest
tu dużo młodych ludzi, po to,
żeby sprowokować do dyskusji
i do myślenia.
Czcigodni Księża, Szanowne
Panie i Panowie, według godności i stanowisk, Drodzy Przyjaciele!
Najpierw chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na tę niezwykle ważną konferencję i również za to,
że pamiętacie, że byłem kiedyś
ministrem - bo ja już nie jestem
ministrem, więc w związku
z tym ten tytuł mi się nie należy,
ale profesorem podobno jestem
do końca życia. Będę więc mówił jako profesor i jako polityk.
Pierwsza rzecz-koncepcja
zrównoważonego rozwoju. Co
to jest zrównoważony rozwój?
Jest to koncepcja, która została pokazana na Szczycie Ziemi
w 1992 roku. Szczyt zorganizowano z kilku głównych powodów, chodziło o sprawę wody:
niedobór wody, jej brak, coraz
gorsza jakość wody. To są fakty. Jest też sprawa jakości powietrza - jedna trzecia wielkich
aglomeracji miejskich cierpi na
brak dobrego powietrza, zaniku
gatunków na dużych obszarach
i eksplozji innych, czyli sprawy
bioróżnorodności.
Przyczyny? Są jasne i to są fakty: wycinanie lasów, degradacja
gleb, spalanie takich nośników
energii jak węgiel kamienny,
węgiel brunatny, ropa, gaz. Są
i skutki tego i to są również
fakty: pustynnienie, głód, migracje, i to w ogromnej skali,
wojny-popatrzmy na Sudan,
Afrykę Północną. O tym się nie
mówi, mówimy o migracjach w
Europie, ale tam są wielkie.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju ma wszystko nam
naprawić. Ona jest prosta.

Cóż to jest zrównoważony rozwój? Jest to wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym
użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem
praw człowieka. Piękne hasła.
Mamy równocześnie akty wykonawcze albo prawo tj. konwencję o pustynnieniu. Mówimy: koniec, będziemy działali
w układzie światowym, żeby
zahamować proces pustynnienia. Chodzi o sprawy wody, gatunków, głodu, migracji.
Z bioróżnorodnością związana jest konwencja o ochronie
bioróżnorodności, a konwencja klimatyczna ze wzrostem
koncentracji dwutlenku węgla
w atmosferze. Chcemy działać
w myśl zrównoważonego rozwoju.
W roku 2015 ukazuje się
encyklika „Laudato si”. Ojciec
Święty mówi: od 1992 roku realizujecie [koncepcję zrównoważonego rozwoju], kosztuje
to miliardy złotych, wzrasta
biurokracja, technokracja. A jakie są efekty? Żadne. Nadal te
wszystkie procesy występują.
A więc gdzie są przyczyny?
Teraz spójrzmy jeszcze raz
na definicję zrównoważonego
rozwoju i prawa człowieka. Rozumiem, że człowiek ma prawo
i obowiązek użytkować zasoby
przyrodnicze i trwać. Popatrzmy na układ Polski. Trwać
to znaczy, że wskaźnik dzietności kobiet ma być 2,5, czyli
mamy ustabilizowaną sytuację
rodzinną, ma kto na mnie pracować, jak będę stary. Mamy
dzietność jedną z najniższych
na świecie – 1,32. Czy to jest
przypadek? Chyba nie. Są tego
przyczyny. Była pewna polityka
[prowadzona] również w Polsce, model rodziny 2+1. Prawa
człowieka to prawo do życia od
momentu poczęcia do naturalnej śmierci. A tu mamy „prawo
do aborcji”, do eutanazji, do sterowania dzietnością. Gdzie są te
prawa człowieka?
Wejdźmy w samą koncepcję zrównoważonego rozwoju,

czyli wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. Wszyscy [mówią]: tak
powinno być, ale zapomina się,
skąd to się wzięło.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju została stworzona
w drugiej połowie XVII w. przez
leśnictwo niemieckie w Zagłębiu Ruhry, gdzie zużytkowano
zasoby leśne i stwierdzono,
że tak dalej być nie może. W
związku z tym powstała koncepcja lasu normalnego: tyle
pozyskujemy, ile się będzie regenerowało, czyli użytkujemy
zasoby przyrodnicze w sposób
racjonalny. A więc zrównoważony rozwój to użytkowanie.
Teraz popatrzcie Państwo na
polskie leśnictwo. Mówię znowu sprzeczności, żeby sprowokować dyskusję. 1945 rok. Nie
jestem piewcą tego systemu, ale
mamy swoje dziedzictwo kulturowe jako leśnicy, swoją ogromną historię. W 1945 roku mieliśmy lesistość około 20 proc.,
a teraz 30 proc. A cały czas żeśmy rżnęli i rąbali lasy, mamy
o 10 proc. więcej. Wtedy mieliśmy 900 milionów metrów zapasu, teraz mamy 2,5 miliarda
metrów sześciennych. I cały
czas użytkowaliśmy drewno,
ono służyło człowiekowi, tworzyło miejsca pracy, a mimo
to mamy go prawie trzy razy
więcej. Chodziliśmy na grzyby,
polowaliśmy, zbieraliśmy jagody i nie straciliśmy ani jednego z występujących gatunków.
A więc typowy przykład zrównoważonego rozwoju, czyli
czynienia sobie Ziemi poddaną.
Użytkuj zasoby przyrodnicze
dla ich dobra i dla dobra człowieka.
A jaka jest sytuacja w Polsce, jak traktuje się leśników
na przykładzie Puszczy Białowieskiej? To ci, którzy wycinają
drzewa, rżną drzewa, pozyskują, wycinają lasy. To nie są ci,
którzy użytkują i chronią. Ale
przecież ten, co użytkuje, potrafi to robić, chroni gatunki, działa

prof. dr hab. Jan Szyszko

w tym całym układzie jako człowiek, to znaczy, że on jest ekologiem, jest tym, który użytkuje
zasoby przyrodnicze, rozumie
procesy, które tam zachodzą,
jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, bo przecież
w zrównoważonym rozwoju to
człowiek jest podmiotem.
A więc jak to się dzieje, że
jesteśmy atakowani za Puszczę
Białowieską i cały świat zaczyna krzyczeć, że Polacy wycinają ostatnią pierwotną puszczę
Europy, i to jeszcze dla zysku,
i trzeba na nich nałożyć kary?
Szanowni Państwo, zastanówmy się, gdzie są przyczyny. Popatrzmy znowu na edukację.
Wspomniano tu już o zachodniej Europie. Ekologia jako taka
nie przez przypadek została
wyeliminowana w gruncie rzeczy z systemu edukacyjnego,
od szkoły podstawowej do uniwersytetów. W związku z tym
powstały różnego rodzaju ruchy, bo przyroda nie lubi pustki.
Tak powstała również Natura
2000, zresztą świetna metoda
monitoringu naszego zachowania w układach przyrodniczych.
Popatrzmy na Polskę, bo to idzie
od Zachodu. Mieliśmy jeden
z najlepszych, świetnie wyposażonych, świetnie intelektualnie przygotowanych instytutów – Instytut Ekologii Polskiej
Akademii Nauk. Byłem jednym
z członków Rady spoza Instytutu. W roku 2003 likwidujemy
Instytut Ekologii PAN. Instytut,
który działał na najwyższym
poziomie w zakresie produkcji wtórnej ekosystemów, czyli
w jaki sposób funkcjonuje, żeby
można było utrzymać drapież-

cę na najwyższym poziomie
i to w odpowiedniej liczebności,
jak go również użytkować.
Najbardziej cenione czasopisma naukowe z tego zakresu - „Ecological Monographs”
i „Journal of Ecology” zostały
zlikwidowane ze względu na
brak pieniędzy. To tu brakuje
pieniędzy? Państwo się dziwicie? Czy to jest celowe, czy przypadek?
I kto jest w tej chwili ekologiem? Ekologiem jest ten,
który się wiesza na maszynach, które mają wyciąć chore
drzewo, żeby je zabezpieczyć
przed rozwojem gradacji. Czy
to jest przypadek, czy to jest
jakaś działalność zamierzona,
m.in. zmierzająca do edukacji?
Szanowni Państwo, skoro
jestem już przy Puszczy Białowieskiej. Zobaczcie Państwo,
jednak jakaś etyka również
obowiązuje w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Pierwsze spotkanie TSUE. Staję
przed Trybunałem, biorę ze sobą
również młodych ludzi z Forum Ekologicznego, działaczy.
Dochodzi do totalnego skandalu, przewodniczący mówi
tym, co nas skarżą, a ci, co się
wieszali przy maszynach: źle
przygotowaliście wniosek. Ja
nie mogę Polaków ukarać, powiem, jak przygotować wniosek, żeby Polaków ukarać.
W związku z tym żądamy
szerokiego forum, zarzucamy
stronniczość. Czy Państwo dowiedzieli się o tym ze środków
społecznego przekazu? Nie.
Gdyby był jakiś skandal, gdyby
minister coś zrobił, przypuszCIĄG DALSZY NA STR. 7
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czam, że byłby niesamowity
hejt.
W końcu jest postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie ma
w nim jednego słowa o tym,
żeby wstrzymać wycinkę. Nie
ma jednego słowa, że Polacy wycinali dla zysku. Nie ma
jednego słowa o karach. Tam
jest tylko stwierdzenie, że Polska uchybiła prawu Unii Europejskiej, bo zaczynając proces
naprawczy, nie przewidziała,
że może zakłócić integralność
obszaru Puszczy Białowieskiej
z 2008 roku, dlatego że nie przewidziała, w jaki sposób chronić
owady i ptaki przed straszeniem. I tylko tyle.
Zapomniano o jednej rzeczy, o czym powiedziałem,
że integralność została zakłócona. Dlaczego? Bo zginęło
trzy tysiące hektarów siedlisk,
w których występowały gatunki, których już nie ma.
A więc wyrok potwierdza,
że najważniejszą sprawą jest
integralność obszaru na terenie Puszczy i to, co jest dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym miejscowej ludności,
polskiego modelu łowiectwa,
polskiego modelu leśnictwa,
jednego z najlepiej udokumentowanych obiektów pod względem historii użytkowania.
Ci, którzy skarżyli, doprowadzili do tego, że zginęły siedliska
z gatunkami i gnije 7 mln m3
drewna. Mówiłem obrazowo
w Trybunale Sprawiedliwości,
że z tego drewna można zrobić płot o długości od Hajnówki do Lizbony i z powrotem,
o wysokości dwóch metrów
i szerokości jednego metra - litego drewna. O wartości miliard trzystu milionów złotych.
Ogromne straty, a miejscowa
ludność nie ma czym palić.
I kto to spowodował? Ci co skarżyli. Powiedziałem to w Trybunale Sprawiedliwości i cisza.
Szanowni Państwo, gdyby było
odwrotnie, to byłby wrzask niesamowity. Mówiłem - wtedy był
już szeroki, piętnastoosobowy
skład Trybunału - do pana, który
reprezentuje Niemcy: nie było
tam człowieka, nietknięta ręką
człowieka ostatnia puszcza Europy? To znaczy, że wy wycię-

liście przedostatnią - skoro my
ostatnią to wy przedostatnią.
„A nie, to nie my”. Jak to nie?
Przecież u was już nie ma.
A poza tym był tam człowiek
czy nie, panowie? A co było
w pierwszej wojnie światowej? Trzy tysiące jeńców tam
siedziało, pilnowało ich 1300
żołnierzy niemieckich. Oni wycięli 18 mln m3 drewna. To był
tam człowiek czy nie? Polacy
to zregenerowali. Pobudowaliście 250 km kolejki wąskotorowej do wywozu drewna.

wiedzą: a jak to można zrobić?
To jest po prostu niemożliwe.
Ale co to jest palenie lasów?
Przyroda się bogaci. Tutaj dochodzimy do [wspomnianych
wcześniej] trzech konwencji.
Kluczem do wszystkiego jest
dwutlenek węgla, bo dwutlenek węgla jest gazem życia,
CO2 + H2O równa się asymilacja.
Tym, którzy się nazywają ekologami o wielkim sercu, można
zadać pytanie: gdyby nie było
człowieka, to występowałyby
wszędzie i wyłącznie lasy natu-

stworzenie miejsca gatunkom
występującym na otwartych
terenach, takim jak w Polsce skowronki, bociany białe.
A później jest proces regeneracji.
Przyroda chroni swoją bioróżnorodność poprzez to, co
nazywamy katastrofami ekologicznymi, różnicuje układ
przestrzenny przez emisję,
pochłanianie, sukcesje, zmiany. Państwo widzą sukcesję na
własnych polach, jak przestajecie użytkować ziemię. Bo-

Byliście tam czy was nie było?
A druga wojna światowa? Udokumentowane i wszystko żeśmy naprawili.
Powracając do kwintesencji: zrozumieć przyrodę. Szanowni Państwo, przyroda bez
człowieka sobie da radę, nie
ulega wątpliwości. Gdy lecicie
samolotem nad Syberią, możecie zobaczyć, jak się palą lasy i
torfowiska. Gdy spytacie Rosjan: czemu nie gasicie, to po-

ralne? Tak. W takim razie gdzie
by łaził bocian? On nie łazi po
lasach. Bocian jest typowym
przykładem. Piękne motyle
dzienne nie występują w głębokich lasach, ale na łąkach na
otwartych terenach.
I tu jest odpowiedź na to,
co załączyłem, mówiąc o Syberii. Te katastrofy to nic innego jak spalenie tego, co się
nagromadziło, emisja dwutlenku węgla, ale równocześnie

cian nie łazi po łąkach, które
zarosły. Musimy wiedzieć, że
pod względem użytkowania
jesteśmy wzorem dla całego
świata. Polska jest wzorem dla
całego świata, również Zamojszczyzna. Piękno tej ziemi zawdzięczamy człowiekowi, który odpowiednio ją użytkował,
rolnikowi, myśliwym, naukowcom, którzy tu pracowali.
To oni stworzyli te krajobrazy polno-leśne, zróżnicowa-

ne pod względem zawartości
węgla, stwarzające możliwość
występowania gatunków, które są charakterystyczne dla
niezniszczonych gleb rolnych,
takie jak skowronek czy też
lelek kozodój, dla tych gatunków, które są charakterystyczne dla starych drzewostanów
i dla tych gatunków, które wykorzystują stare drzewostany
na przykład do gniazdowania,
a tereny otwarte do polowania.
Pełna gama rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Typowy
przykład czynienia sobie ziemi
poddaną. I to jest nasza misja
w jednoczącej się Europie: zacząć ich z powrotem edukować.
Dlaczego? Dlatego że niektóre
państwa w zachodniej Europie
mają zaledwie 40 proc. rodzimych gatunków roślin i zwierząt, bo je zniszczyli, bo nie
umieli użytkować, bo jest inna
mentalność. Zobaczcie, jaka
jest granica, gdzie występuje
bocian biały: tam, gdzie zaczynają się kapliczki, rozpoczyna
się miejsce występowania bociana białego. Już nie będę mówił tu podtekstów, bo wszyscy
jesteśmy chrześcijanami, ale
jest ogromna różnica również
w mentalności.
Szanowni Państwo, zapamiętajcie sobie: Puszcza Białowieska jest typowym przykładem jak na 60 tys. hektarów
zrobiono coś takiego, naprawiając błędy albo mówiąc inaczej:
grabiestwo zaborców. Polskie
leśnictwo, łowiectwo, polska
szkoła ochrony przyrody, miejscowa ludność to wszystko
naprawiła i na takim małym
kawałku mamy wszystkie gatunki, które występują w tej
długości i szerokości geograficznej. Polakom trzeba oddać
hołd, klęknąć przed Polakami,
uczyć się od nich, a nie oskarżać o to, że wycinają pierwotną
puszczę Europy. Równocześnie
nie mówi się prawdy. Czy to jest
przypadek, czy dobrze przemyślana strategia działania,
zmierzająca nie do tego, żeby
wprowadzać koncepcję zrównoważonego rozwoju, tylko
żeby zniszczyć człowieka?
Szczęść Boże,
dziękuję bardzo.

8

Nr 11 [59] Listopad 2019	

www.radiozamosc.pl

EKO - PASJONACI

Przyroda przegrywa
z naszym ego
Czym jest ekologia? Jak możemy wspierać nasze środowisko
naturalne? Jak żyć ekologicznie? Na te tematy rozmawia
z Krzysztofem Wojciechowskim, z Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych, Anna Niderla-Kudach.
Anna Niderla-Kudach: Moim
i Państwa gościem jest Krzysztof Wojciechowski z Zespołu
Lubelskich Parków Krajobrazowych. Dzień dobry.
Krzysztof Wojciechowski:
Dzień dobry. Witam Panią
redaktor, witam wszystkich
czytelników Roztoczańskiego Głosu.
Moje pierwsze pytanie dotyczy pojęcia, które bardzo
często teraz słyszymy w mediach, czyli tak zwanej ekologii. Wiele mówi się o tym,
że jest bardzo ważna, ale co
tak naprawdę rozumiemy
pod tym pojęciem?
Bardzo fajnie Pani powiedziała, „tak zwanej” ekologii. Bo
tutaj jest straszny chaos, taki
chaos pojęciowy, dotyczący
tego, co rozumiemy pod tym
pojęciem. Bo dla nas przyrodników, dla ekologów, takich
naukowców i praktyków ekologia to jest przede wszystkim nauka i tak ona w ujęciu
klasycznym jest pojmowana, jako nauka zajmująca się
związkami pomiędzy organizmami, a środowiskiem,
czy pomiędzy organizmami
między sobą. Tak ją definiują Ernest Haeckel, jeszcze
w XIX w., czy Krebs, czy też
Eugene Odum. To są autorzy
podręczników do ekologii,
z których uczą się wszyscy
studenci, którzy mają jakikolwiek kontakt właśnie z ochroną środowiska i z ekologią.
I jest to bardzo rozbudowana nauka, która dzieli się na
inne, cząstkowe. Natomiast
myślę, że taki powszechny
odbiór jest bardzo odległy od
tego właśnie pojęcia. Sądzę,
że powszechnie rozumiemy,
że ekologia to jest coś takiego
jak ochrona środowiska. Czyli wszystko, co jest przyjazne
środowisku, co jest związane
z ochroną środowiska, co jest
wreszcie nawet zdrowe, to
jest powszechnie rozumiane
jako ekologiczne. I strasznie
się to zakorzeniło, choć nie do
końca wiemy, czym ekologia
faktycznie jest.

Poza tym myślę, że często też
myli się ekologię z ochroną
środowiska, w sensie dyscypliny. Ochrona środowiska to
są działania, różnego rodzaju zabiegi zmierzające, bądź
do niwelacji naszego negatywnego wpływu na środowisko, bądź do zapobiegania
temu wpływowi, który może
wystąpić w przyszłości. I to
także nie jest nauka, ale raczej zespół działań, które w
pojęciu powszechnym nazywa się ekologią. No i jeszcze
żeby bardziej skomplikować,
to jest coś takiego jak „sozologia”. Ja tutaj na początku
podawałem definicje ekologii
różnych naukowców zagranicznych, natomiast „sozologia” jest to nasz, polski wynalazek, że tak powiem. Jest
to nauka o ochronie środowiska. Ten termin wprowadził profesor Walery Goetel
w 1965 roku. Czyli jest to takie naukowe potraktowanie
tego, o czym mówiłem wcześniej, tych wszystkich działań
związanych właśnie z ochroną środowiska. Taki mamy
tutaj galimatias.
Faktycznie, ta sprawa okazała się dużo bardziej skomplikowana, niż zakładałam.
Niemniej jednak, nam, laikom, czy osobom, które
nie zajmują się zawodowo
tą tematyką, chodzi właśnie o podjęcie działania na
korzyść naszego środowiska. Ale żeby takie działania
podjąć należy najpierw zdać
sobie sprawę z tego, jakie są
zagrożenia.
Jak łatwo się domyślić nie
brakuje ich. Może nie musimy popadać w tragizm, że jest
strasznie, katastroficznie i za
10 lat już nas nie będzie. No,
aż tak źle nie jest, ale dobrze
też nie. To z całą pewnością.
Myślę, że największe zagrożenia są związane ze zmianami klimatu. Osobną sprawą
jest to, na ile my potrafimy
określić, czy to my jesteśmy
sprawcami tych zmian, czy
może jednak one dzieją się

generalnie samoistnie, a my
jako ludzie i nasza działalność jesteśmy tylko drobnym
ich elementem. Niemniej
jednak, na pewno w jakimś
stopniu na nie wpływamy.
Jeżeli nie w skali globalnej,
to na pewno w skali lokalnej.
Wkrótce sami to poczujemy,
choćby wtedy, gdy zacznie
się okres grzewczy, zwłaszcza
na niemałych osiedlach poczujemy to wręcz dosłownie.
Więc te zmiany klimatu, one
się dzieją w skali globalnej
bezapelacyjnie, cały czas słyszymy o suszach, o pożarach,
i obojętnie czy jest to Syberia
jak słyszymy, czy nagle Amazonia płonie. Także możemy
tutaj brać pod uwagę czynnik
ludzki. Te zmiany klimatyczne są bardzo istotne i oczywiście one pociągają ze sobą
takie niekorzystne zjawiska
jak choćby susze. I to jest już
bardzo odczuwalne. Mamy
teraz złotą polską jesień,
ale przypomnijmy sobie, ile
w tym roku było deszczu?
Bardzo, bardzo mało. Jak
wyglądają nasze zimy? Zimy
są bezśnieżne, czyli mamy
coraz większy deficyt wody.
Natomiast inne rzeczy związane są już z naszą działalnością. Chcemy się rozwijać,
chcemy dobrze jeździć, chcemy wygodnie mieszkać. Za to
wszystko w jakimś stopniu
płaci przyroda. Żeby podać
więcej przykładów - drogi
prowadzimy przez lasy, co
pociąga za sobą fragmentację środowiska. Lasy to są
miejsca życia zwierząt, więc
izolujemy populację, można powiedzieć, że dzielimy
rodziny. Kończy się to spadkiem liczebności wielu gatunków. Wiele zwierząt ginie
na drogach, to też widzimy
przecież. To są skutki naszego coraz bardziej wygodnego
życia. Co dalej? Gospodarka odpadami - brakuje nam
miejsca na składowiskach.
Chcemy żyć na poziomie, ale
nie zastanawiamy się nad
tym, ile dziennie produkuje-

Krzysztof Wojciechowski

my odpadów, zwłaszcza plastikowych. Rośnie problem
tak zwanego mikroplastiku.
Słynne wyspy śmieciowe na
oceanach, to jest przerażające. My tego nie widzimy w Zamościu czy na Lubelszczyźnie, ale świadomość, że takie
wyspy odpadów gdzieś dryfują po morzu, to jest przerażające. Kolejny problem – deforestacja, czyli wylesianie.
U nas w mniejszym stopniu
oczywiście, ale na przykład
w takich krajach jak Brazylia,
czy w ogóle pas równikowy,
to jest zjawisko porażające.
Takie mapy można zobaczyć
w internecie, np. Wyspa Borneo, która praktycznie w ciągu kilkudziesięciu lat została
prawie wylesiona. I oczywiście, to daleko od nas, ale to
ma wpływ również na nas, bo
te problemy są globalne.
Jakie zagrożenia dotykają
bezpośrednio naszego regionu, Lubelszczyzny, Zamojszczyzny?
Myślę, że wiele ze wspomnianych problemów po części
nas dotyczy, np. problem suszy. Widzimy to patrząc na
nasze pola, czy chodząc po
lasach. Koledzy moi, którzy
penetrują Puszczę Solską
mówią, że są takie miejsca
w puszczy, gdzie zawsze było
mokro, zawsze były bagienka, których albo się nie dało
przejść, albo z wielkim trudem, a teraz można je przejść
suchą stopą. Więc ten pro-

blem nas tak samo dotyczy
i niestety on będzie się pogłębiał, i to jest rzecz bardzo
żywotna dla nas, bo możemy żyć bez wielu rzeczy: bez
smartfona, co się niektórym
wydaje nie do pomyślenia,
nawet bez energii, ale bez
wody jeszcze nikt długo nie
przetrwał, więc jest to bardzo realny problem. Mamy
też problem pewnego chaosu
urbanistycznego, nad którym próbuje się nieudolnie
zapanować. Nasi sąsiedzi,
choćby z południa, już sobie
z tym poradzili. U nas jeszcze
ciągle jest taka swoboda, że
każdy, widząc piękny krajobraz, chciałby się tam pobudować. Niestety, niektórym
się to udaje i wtedy przestaje
on być piękny. Po raz kolejny
wracam do gospodarki odpadami. Owszem, w tej dziedzinie możemy pochwalić się
licznymi sukcesami. Każdy,
kto pamięta nasze lasy, nasze wioski sprzed trzydziestu
lat wie, że jest teraz czysto,
ale nie znaczy, że jest bardzo
czysto. Ostatnio chodziłem
po pięknych lasach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, wytyczając tam
nową ścieżkę edukacyjną.
Przeszliśmy koło takiego wąwozu, mówimy na to debry,
i chyba nazwę ją „debrą śmieciową”, ponieważ myślę, że
niejedna wioska tam musiała
wywozić swoje nieczystości.
CIĄG DALSZY NA STR. 9
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To jest też bardzo realny problem. No i problem ochrony
powietrza, z którym teraz
walczymy.
Wrócę jeszcze do kwestii
wywożenia śmieci do lasów. Myślę, że nie tylko Pan,
ale wszyscy spotykamy się
z tym, że idziemy do lasu
i widzimy puste butelki,
worki śmieci. Jak Pan sądzi,
z czego to wynika? Pomijając już fakt, że to po prostu
brak kultury osobistej.
Z pewnością. Myślę, że to jest
ciągle brak kultury, nawet już
nie powiem brak wiedzy, bo
jednak od dwóch, trzech dekad jest szeroka edukacja ekologiczna. Edukujemy, ale trzeba nadal nad tym pracować.
Ja mam swoją receptę, taką
dwojaką. Tych młodych należy edukować i uwrażliwiać
dzieci, zwłaszcza uczniów, bo
to jest jeszcze podatny materiał, natomiast starszych, niestety, już chyba tylko karami
jesteśmy w stanie zmusić do
tego, żeby nie robili wysypiska odpadów z naszego pięknego otoczenia.
Wspomniał Pan, że ostatnie
dwie, trzy dekady to czas, kiedy ta świadomość, powiedzmy „ekologiczna” w potocznym znaczeniu tego słowa,
wzrasta. Wzrasta też świadomość społeczna, że trzeba
o środowisko dbać. Jakie
zmiany Pan zauważa w ciągu
tych dwudziestu, trzydziestu
lat?
Myślę, że rośnie wiedza, ogólnie o przyrodzie, choćby przez
to, że uczymy jej. Rośnie,
zwłaszcza w ostatnim czasie
to zauważam, zainteresowanie do takiego świadomego
wyjścia w przyrodę, np. rodziny z dziećmi wychodzą, grupy
przyjaciół. To jest taki bardzo
duży plus. Można powiedzieć,
że lubimy i szanujemy przyrodę, ale tylko do pewnego stopnia, czyli dopóki nie wymaga
to od nas większych wyrzeczeń. Dopóki nie zaczyna to
być dla nas uciążliwe. Chociaż
bywają też sytuacje, gdy te nasze dobre chęci obracają się
przeciwko przyrodzie. Banalny przykład powiem. Wiemy,
że są obszary chronione, wiemy, że tam przyroda powinna
się rządzić własnymi prawami i dosłownie w ostatnich
dniach byłem w rezerwacie
przyrody. Stoją tam tablice, listy zakazów, a ludzie chodzą
i zbierają w nim grzyby.
A przecież ten rezerwacik ma
tylko dwa czy trzy hektary na
dwustu hektarowy las i można
by sobie odpuścić. No niestety, w zderzeniu z naszym ego
przyroda przegrywa.

Jakie mamy formy ochrony przyrody? Co możemy
zrobić, żeby nasze środowisko było w lepszym stanie?
Czas coś zmienić, bo póki
co zmierzamy jako świat
w złym kierunku...
Wymieńmy najpierw formy
ochrony przyrody. Tutaj jesteśmy potentatem! Mamy
aż 10 form ochrony przyrody,
10 różnego rodzaju form, obszarów chronionych w naszym kraju. Zacznijmy od tej
najwyższej, czyli od parków
narodowych, których mamy
w Polsce 23. Na Lubelszczyźnie mamy 2, najbliższy
to Roztoczański. Te 23 parki
narodowe w Polsce zajmują raptem około 1% całej powierzchni kraju. Także jest
to naprawdę niewiele, a to
są najcenniejsze nasze obszary chronione. Mamy też
parki krajobrazowe, czyli
te formy ochrony przyrody,
nad którymi nadzór w województwie lubelskim sprawuje Zespół Lubelskich Parków
Krajobrazowych. W całym
kraju mamy ich ponad 120.
Na Lubelszczyźnie 17, najwięcej z wszystkich województw. Mamy także szereg
innych form ochrony przyrody. Warto jeszcze wspomnieć
o rezerwatach przyrody. To
są takie niewielkie formy
ochrony przyrody, ale mamy
je wszędzie. W kraju jest ich
ponad 1500. Na Lubelszczyźnie ponad 80. Tutaj choćby
wokół Zamościa jest Rezerwat
przyrody Wieprzec, Rezerwat
przyrody Hubale, bardzo blisko, bo w Skierbieszowskim
Parku, Rezerwat przyrody
Broczówka, są także bardzo
różnorodne, niewielkie formy ochrony przyrody, ale takie, gdzie możemy zobaczyć
skrawki mało przekształconej
natury i takiej, która jest niesamowicie cenna, ponieważ
żyją tam np. rzadkie gatunki,
takie jak suseł perełkowany nasz lubelski, wręcz zamojski
gatunek. Na całą Unię Europejską tylko u nas on występuje. No i szereg innych, mniejszych form ochrony przyrody,
o słabszym reżimie. Obszary
chronionego krajobrazu służą
ochronie krajobrazu, zachowaniu funkcji korytarzy ekologicznych.
Natomiast, żeby odpowiedzieć na pytanie, co możemy
zrobić dla przyrody, to myślę,
że muszę wymienić te formy
ochrony przyrody, na których
powstawanie mamy wszyscy
realny wpływ. Mamy 4 takie formy ochrony przyrody,
z reguły niewielkie powierzchniowo: pomniki przyrody,

użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe.
Co je wszystkie łączy? Łączy
je to, że tak jak w przypadku
parków narodowych czy parków krajobrazowych, procedura ich tworzenia jest dość
długa i skomplikowana, wymagająca gruntownej dokumentacji naukowej, konsultacji i opiniowania. Te 4 formy
ochrony przyrody są ustanawiane uchwałą Rady Gminy.
Te formy: pomniki przyrody,
użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe
są lokalne i często nazywamy
je lokalnymi formami ochrony
przyrody. No i my na ich tworzenie mamy wpływ. Jeszcze
warto powiedzieć o ochronie
gatunkowej. Jeżeli znamy gatunki chronione, czy to roślin,
czy zwierząt, czy grzybów, to
możemy również zgłaszać takie stanowiska do odpowiednich instytucji. Na pewno
na początku do gminy, również do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska i takie
miejsca powinny być objęte
ochroną, ze względu na bytowanie tych rzadkich gatunków roślin lub zwierząt.
Odpowiadając na drugą część
Pani pytania: co możemy zrobić dla przyrody? Otóż niekiedy najlepsze jest nicnierobienie. Lekarze mówią primum
non nocere, czasami wystarczy
po prostu ograniczyć swoją
aktywność.
Czyli po pierwsze: nie szkodzić!
Tak, dokładnie, po pierwsze
nie szkodzić. Czasami, wydaje
nam się, że pomagamy przyrodzie, a faktycznie jej szkodzimy. Nawet niezamierzenie.
Podam przykład. Skończył się
kilka miesięcy temu sezon lęgowy i zdarza się, że ludzie,
widząc małą sowę gdzieś, taką
puchatą, biorą ją i przynoszą
gdzieś tam, albo dzwonią do
różnych instytucji ochrony
przyrody, że właśnie uratowali
sowę. Niestety jest inaczej - nie

uratowali, ale zrobili jej wielką
krzywdę, ponieważ ta sówka
siedziała i czekała na swoich
rodziców. Albo jakieś tam małe
sarenki, ludzie biorą, bo maleństwo leżało gdzieś w trawie
i ktoś się nim zaopiekował. Tak
robić nie trzeba, należy właśnie zostawić. Mama była na
pewno gdzieś w okolicy. Także czasami dobrymi intencjami można zaszkodzić. Tu jest
ważna świadomość i też pewna wiedza.
Co więcej możemy zrobić? Jest
jesień, to czas, kiedy możemy sadzić drzewa. Zachęcam
do tego. Ostatnio panuje raczej tendencja odwrotna, jakoś tak nie szanujemy drzew,
a szkoda, bo to są nasze płuca, to są świadkowie naszych
dziejów, no i wreszcie, dają
nam cień. Nie zapominajmy tak szybko tego skwarnego lata, które jest za nami.
A przed nami zima, czas, kiedy
możemy zatroszczyć się o naszych braci mniejszych.
Powiedział Pan, że ten
drzewostan troszeczkę się
zmniejsza, zwłaszcza widzimy to w miastach, gdzie coraz
więcej betonu, ale i w gospodarstwach domowych coraz
częściej przeważają płytki,
chodniki, wylewki betonowe,
czy jakieś kamienne wykończenia, a drzew coraz mniej.
To znaczy jeśli chodzi o lesistość Polski, to wypadamy
bardzo dobrze jak na naszą
szerokość geograficzną. Rzeczywiście, leśnicy sadzą lasy,
wycinają je też, ale i sadzą,
więc jakby powierzchnia się
nie zmniejsza, choć na pewno
z wiekiem to już jest różnie.
Natomiast na pewno jest dużym problemem to, że coraz mniej szanujemy zieleń
w miastach, czyli w tych miejscach, gdzie akurat powinniśmy ją szczególnie szanować,
bo na wsi jest pole, jest jakiś
las niedaleko, a w mieście każde drzewo jest na wagę złota.
I niestety, usuwamy je i czasami zupełnie bezmyślnie,
to jest najgorsze. Oczywiście,

trudno sobie wyobrazić, że budujemy jakiś nowy obiekt, czy
poszerzamy drogę i wszystkie
drzewa zachowamy. Czasami
po prostu nie mamy wyjścia,
ale np. robienie ścieżek rowerowych kosztem drzew, czy
robienie tzw. rewitalizacji np.
rynku albo jakiegoś skweru,
kosztem zieleni, to jest, według
mnie, nieporozumienie. Starajmy się jednak przemyśleć
dokładniej takie decyzje, bo
potem narzekamy, że jest gorąco, że jest zanieczyszczenie, że
skwar, że nam grzeje samochody w lecie, itd.
To jak w takim razie możemy
żyć ekologicznie w XXI wieku?
Możliwości mamy oczywiście wielkie. Kiedyś prof. Stefan Kozłowski, nieżyjący już
profesor KUL, geolog, ekolog
i przyrodnik, minister ochrony środowiska w rządzie
Jana Olszewskiego, w jednym
z wywiadów powiedział, że
przyroda jest naszym domem
i jeżeli ten dom będziemy bez
wyobraźni przekształcać, to
może się okazać, że nie da się
w nim żyć. A jeżeli już musimy
ten nasz dom przekształcać,
to róbmy to z wyobraźnią. Recepta jest bardzo prosta - żyć
wstrzemięźliwie, oszczędnie
i skromnie. To są bardzo niepopularne dzisiaj terminy. Dziś
raczej jesteśmy nastawieni hedonistycznie do życia. Chcemy
mieć dwa samochody, laptop,
komputer stacjonarny, jeszcze
komórkę, jedną, drugą, a po
co? Wszystko to jest obciążeniem dla środowiska. Mamy
wpływ na nasze decyzje. To
od nas zależy, co i ile kupujemy w sklepie, czy będziemy
mieli tylko jeden telefon, jeden komputer i samochód dla
całej rodziny, czy każdy w naszej rodzinie będzie miał swój
własny samochód i jeździł nim
sam?
Z tymi pytaniami Państwa
zostawiamy. Dziękuję za
rozmowę.
Anna Niderla-Kudach

10

Nr 11 [59] Listopad 2019	

www.radiozamosc.pl

EKO - PASJONACI

Piękno natury zamknięte w kadrze
Fotografia żyje, tak jak przyroda. Z Tadeuszem Mierzwą
i Jankiem Ciosem o pasji fotografowania przyrody rozmawia
Anna Niderla-Kudach.
Anna Niderla-Kudach: Nasi goście kochają przyrodę, nie tylko
oglądać i podziwiać, ale również
utrwalać w kadrze. Ta fotografia
przyrody zrodziła się u Panów
właśnie z zainteresowania samą
przyrodą. Czy mam rację?
Tadeusz Mierzwa: Troszeczkę
sprostuję. Generalnie moim tematem głównym jest fotografia pejzażowa, a z racji tego, że bardzo
często przebywam w terenie, na
łonie natury, to i do tego dochodzi
fotografia przyrodnicza. Później
może powiem o szczegółach, dlaczego przyroda gości coraz częściej
na moich zdjęciach.
Janek Cios: Fotografia przyrodnicza to jest bardzo szeroki temat.
Można fotografować, tak jak Tadeusz mówi, pejzaże, detale przyrodnicze, faunę, florę. Jest tego bardzo
dużo i trzeba znaleźć swoje miejsce
i wtedy w tym kierunku iść. Generalnie, fotografia przyrodnicza zajmuje bardzo, ale to bardzo dużo
czasu. Wydaje się, że można sobie
pojechać, pstryknąć parę zdjęć
i wystarczy. Ale tak nie jest. Poza
tym fotografia przyrody ma to do
siebie, że jeśli stoi nas dziesięciu
w tym samym miejscu i patrzy na
to samo, to każdy będzie miał inne
zdjęcie.
A jak zaczęła się ta pasja, gdzie
jest jej źródło?
Tadeusz Mierzwa: Spotkałem się
z fotografią jeszcze w bardzo młodym wieku, w szkole średniej. Na
początku to była fotografia ludzi,
potocznie nazywana fotografią
ślubną. Później był długi okres
przerwy w moim fotografowaniu.
Potem to jakoś samo przyszło. Miałem dużo stresu w życiu, więc dla
relaksu sporo spędzałem czasu na
łonie natury, a że często miałem
aparat ze sobą, to zacząłem robić
pierwsze zdjęcia tego, co widzę, co
mnie fascynuje, co mnie zadziwia.
Janek Cios: U mnie podobnie,
zaczęło się od fotografowania rodziny. Z fotografią przyrody jest
tak, że im człowiek głębiej wchodzi w temat, tym jest on trudniejszy. Dlaczego? Bo tu ważna jest
pora roku, temperatura, światło,
zdjęcia ze światłem, pod światło,
zdjęcia w południe - mają całkiem
inną barwę, dlatego trzeba szukać,
uczyć się, czytać i dochodzić do
perfekcji.
Jak tak praktycznie wygląda fotografowanie przyrody? Co jest do
tego potrzebne?
Tadeusz Mierzwa: To często zadawane pytanie. Co jest potrzebne?

Chęć obcowania z naturą - to jest
taka pierwsza potrzeba, a później
to może trochę wyrzeczeń. Fotografię pejzażową najlepiej wykonywać przed świtem albo tuż po
świcie. To jest troszeczkę takie
wyzwanie. Są okresy w roku, że
aby wyjechać fotografować pejzaż,
trzeba wstać o godzinie drugiej nad
ranem. Tak naprawdę nie musimy daleko jechać, by fotografować
przyrodę. Zawsze zachęcam, aby
zacząć od tych najbliższych miejsc,
w których mieszkamy, zobaczyć

i ile - minuta czasu, a już słońce
poza horyzont. I wszystko pozamiatane. Zaczęliśmy się śmiać i to
była taka nauczka. Oprócz czasu
i tego rodzaju wyrzeczeń, są jeszcze wymagania sprzętowe. Trzeba
mieć dobre szkła, żeby fajnie fotografować, żeby były te szczegóły,
bo jak są plastikowe obiektywy, to
efekty mogą nie być zadowalające.
I pewnie też trzeba mieć mnóstwo cierpliwości?
Janek Cios: To na pewno. Przypomina mi się spotkanie z przyrod-

ten klimat, którego w ciągu dnia
nie widać.
Gdy słońce wschodzi o poranku,
budzi okolicę, oświetla czasami
w przepiękny sposób, tego w środku dnia już nie zobaczymy. Dochodzą inne aspekty jak to, że gdy wyjdziemy, jesteśmy sami, myślimy
o czymś, coś przeżywamy, to jest
czas dla siebie i gdy połączymy to
z tym, co nas otacza, z każdym takim kolejnym wyjściem mamy coraz więcej ochoty, aby tam wracać
i to jest piękne.
Janek Cios: Generalnie trzeba też
powiedzieć i podkreślić, to co powiedziałeś, że fotografia przyrody
wymaga dużo wyrzeczeń. Pamiętam jak byliśmy u Tadeusza, który
prowadzi również agroturystykę,
nasza paczka fotografów pojechała w plener. Zdecydowaliśmy,
że będziemy fotografować rano.
Ale jeszcze rano mówimy: to jeszcze kawę wypijemy. I potem okazało się, że dojazd był utrudniony,
trzeba było pokluczyć po lasach, zanim ustawiliśmy się, podeszliśmy
w wyznaczone miejsce, żeby fajne
ujęcie było... Mgła, wschód słońca,

nikiem, który opowiadał historię,
jak dwóch jego kolegów pojechało
robić zdjęcia wilkom w Bieszczady. Leżeli tydzień w przygotowanym namiocie, aż prawie zaczęli śmierdzieć, bo przepoceni,
ruszać się nie mogli i dopiero po
tygodniu zobaczyli, jak jeden
wilk wyszedł na zwiady. Wyszedł,
sprawdził czy nie ma żadnego zagrożenia i dopiero za nim wyszła
wataha wilków. Zrobili kilkanaście zdjęć i byli przeszczęśliwi,
że udało się jednak, pomimo tego,
że brudni, można powiedzieć
śmierdzący, ale najważniejsze
było to, żeby sfotografować wilka.
Także takie są wyrzeczenia i ogląda
się czasami piękne zdjęcia, ale fajne kurczę, tylko właśnie...
Tych godzin spędzonych w terenie nie widać na zdjęciach...
Janek Cios: Dokładnie tak, nie
widać godzin, dni, które ktoś poświęcił. To kosztuje i wymaga dużego zaangażowania.
A w jaki sposób Panowie wybierają obiekt?
Tadeusz Mierzwa: W moim przypadku to jest tak, że podróżując,

w różny sposób, czy to samochodem, czy pieszo, czy rowerem,
przemieszczam się po różnym
terenie. Można to nazwać takim
wstępnym rozpoznaniem. Kiedy
znajdę się w odpowiednim miejscu, widzę, że tworzy ładny kadr
i wtedy zastanawiam się jak będzie to miejsce wyglądało o poran-

Tadeusz Mierzwa, Anna Niderla-Kudach i Janek Cios

ku, albo gdy słońce będzie padało
z innej strony, czy np. wieczorem.
Janek Cios: Dokładnie jest tak, jak
powiedziałeś. Czasami detale decydują o tym, co i jak chcemy pokazać. To trzeba kochać i czuć, bo
na fotografię przyrodniczą trzeba
poświęcić dużo czasu, dużo cierpliwości, no i trzeba też mieć taki
dar od Boga, żeby to zobaczyć, bo
każdy patrzy, a widzi inaczej. Czasami jak oglądamy później gotowe zdjęcia: „Ty, ja czegoś takiego
nie widziałem” - a ja to zobaczyłem. I to jest właśnie fantastyczne, że gdzieś tam mamy z góry te
dary, że każdy może zobaczyć to
inaczej. A jak się zrobi fantastyczne zdjęcie, to człowiek się cieszy
i myśli sobie: Panie Boże, jak Ty
potrafisz malować, jak Ty potrafisz
to wszystko ułożyć, jak to pięknie
potrafisz nam podać, tylko, że my
musimy to zobaczyć!
A sukcesy fotograficzne, w tematyce fotografii przyrody? Z jakiego zdjęcia są Panowie najbardziej dumni?
Tadeusz Mierzwa: Zawsze bardzo chętnie wracam i oglądam

zdjęcie drewnianej chatki, krytej
jeszcze słomą i nawet dostało taki
tytuł „Przemijanie”. Na niektórych
moich wystawach było zdjęciem
wiodącym. Zrobione w Huszczce
Dużej, nieopodal Skierbieszowa.
Całą tę aurę jeszcze pięknie podkreślała przepiękna poranna szadź. To jest jedno zdjęcie.
Kolejnym, do którego też chętnie
wracam, jest fragment rzeki Por.
Zdjęcie zrobione w miejscowości Czernięcin, w którym obecnie
mieszkam. Mogę się pochwalić,
że w kalendarzu Foto-Kuriera
było zdjęciem jednego z miesięcy.
To pokazuje, jak duży potencjał
ma nasz teren, jaki jest piękny.
Często nie doceniamy miejsc najbliższych, w których się znajdujemy, a są to miejsca naprawdę
przepiękne.
Takim kolejnym zdjęciem, z którego bardzo się cieszę, jest fotografia rysia, sprzed dwóch lat.
Wracam do niego, bo koledzy
uświadomili mi, że spotkanie tak
skrytego zwierzaka, tak pięknego, zobaczenie go na własne oczy,
sfotografowanie i nawet sfilmowanie, to jest ogromne szczęście. Bardzo długo będę pamiętał
moment, kiedy go zobaczyłem,
jak zareagowało moje ciało, jak
serce zaczęło bić szybciej, kiedy
już naprawdę wiedziałem, że to
jest ryś. To taki dodatek do tego
co robimy, bo to co przeżywamy,
to o wiele więcej, niż tylko to, co
uwieczniamy na zdjęciach. I to
jest naprawdę piękne!
Janek Cios: Sukcesy fotograficzne są, ale nie przyrodnicze
[śmiech]. Ale podsumowując
chciałem dodać, że fotografia
przyrodnicza, tak jak sama przyroda, cały czas żyje. Idziemy
np. pięć razy w to samo miejsce
i niestety, nie możemy złapać tego
samego momentu. Niby miała
być mgła, mgła opadła, miało być
słońce, gdzieś tam chmura naszła
i już to nie jest to. Dlatego fotografia przyrody wymaga czasu. Na
łonie przyrody trzeba po prostu
dużo przebywać.
Naszą rozmowę można krótko
podsumować: fotografowanie
przyrody to piękna, wielka i niezapomniana przygoda. Dziękuję
Panom za spotkanie.
Anna Niderla-Kudach
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