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środowisko... Ekologia to nauka badająca wzajemne 

powiązania i zależności w przyrodzie. Podobne 
powiązania i zależności występują w społeczeństwie. 

Aby wysiłki na rzecz środowiska przynosiły efekty, 
potrzebna jest współpraca różnych uczestników życia 
społecznego. Warunkiem współpracy jest otwartość 
i komunikacja. Dlatego wśród autorów oraz odbior-
ców naszego pisma są działacze organizacji poza-
rządowych, urzędnicy państwowi, samorządowcy, 
nauczyciele, dziennikarze, uczniowie i studenci. 
Wszystkie te grupy zapraszamy do współpracy.
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Biuletyn ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

i  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

Działalność wydawcy jest wspierana przez: Prowincję Gelderland.
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WSPOMNIENIE WSPOMNIENIE

W roku bieżącym nakładem Ośrodka 
KARTA, w ramach serii „Świadectwa”, 
ukazały się drukiem dwa opasłe tomy 

wspomnień doktora Zygmunta Klukowskiego 
ze Szczebrzeszyna. Obszerne fragmenty owych 
wspomnień były już publikowane wcześniej 
w kwartalniku Karta (Klukowski Z., 2004, Praktyka 
w Szczebrzeszynie, Karta, nr 42, s. 4-55; Klukowski 
Z., 2006, Ostatkiem sił, Karta, nr 49, s. 64-8�). 
Ponadto fragment dzienników doktora został opub-
likowany w roku jego śmierci (�959), jednak był on 
ocenzurowany (Klukowski Z.,�959, Dziennik z lat 
okupacji, Lublin). Obecne dwutomowe wydawni-
ctwo jest najobszerniejszym wydaniem dzienników 
doktora, jednak z uwagi na ogrom materiału również 
nie zawiera pełnej treści jego wspomnień, zdepono-
wanych w rękopisie w Bibliotece KUL.   

  Wato przedstawić, a może tylko przypo-
mnieć, postać doktora Zygmunta Klukowskiego, 
bowiem niewątpliwie to osoba, którą nasz region, 
a w szczególności Zamojszczyzna, może szczycić 
się przed innymi. 

Nie pochodził z Ziemi Zamojskiej. Urodził się 
w Odessie w �885 roku. Jego rodzice byli ziemia-
nami z kresów. Jak wspominał po latach, w domu 
zawsze panowała atmosfera patriotyczna. Mimo, 
że stale mieszkali w Rosji (Odessa, Moskwa, Wil-
no), nigdy nie było w domu ani jednego Rosja-
nina – nie przyjmowali u siebie zaborców. Mały 
Zygmuś nie palił się do nauki do tego stopnia, że 
ojciec przepowiadał mu, że „świnie będzie pasał”. 
Jednak proroctwa ojcowskie okazały się chybio-
ne, bowiem młodzieniec zakończył medycynę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Żywy temperament, 
w połączeniu z patriotycznym wychowaniem, dawał 
o sobie znać już w młodości: angażował się bowiem 
w działalność PPS-u, strajki studenckie, kolportaż 
„bibuły”, był też aresztowany przez carską policję. 
Jako lekarz służył też w czasie I wojny światowej 
w carskim wojsku, pełniąc funkcj ordynatora szpita-
la polowego. Na Zamojszczyznę dotarł już w �9�8 
roku. Mimo, że początki były wręcz tragiczne (na 
wieść o przybyciu prawdziwego doktora zastrzelił 
się jedyny krasnobrodzki aptekarz), to jednak ów 
znak okazał się, by sparafrazować znane powie-
dzenie, „niemiłym dobrego początkiem”.  Doktor 
pozostał tutaj prawie do śmierci (pełniąc funkcję 
dyrektora szpitala w Szczebrzeszynie), wyjeżdżając 
tylko w stanie „wyższej konieczności” i zwykle nie 
z własnej woli (mobilizacja na front, aresztowa-
nie i więzienie w czasie PRL-u, choroba). Warto 

wspomnieć, że nie ruszył się ze swego szpitala 
nawet podczas wojny polsko-bolszewickiej ani 
okupacji. 

Trudno wręcz objąć całość „zamojskiej” dzia-
łalności doktora, bo i okres długi, i różnorodność 
wielka. Jednak dla porządku warto opisać kilka 
najważniejszych kierunków jego działań. 

Był zatem doktor Klukowski lekarzem, z wy-
kształcenia i powołania. Bez przesady można go 
nazwać „zamojskim Judymem” – postawił sobie 
za cel podniesienie higieny i poziomu zdrowot-
ności mieszkańców tej części Zamojszczyzny, 
zwłaszcza ludności wsi. Praca ta była istna orką 
na ugorze. Zapóźnienie cywilizacyjne i spuścizna 
zaborów, połączone z ludzką zabobonnością i wiarą 
w znachorów, babki zamawiaczki, felczerów  i inne 
tego typu „zawody”, nie ułatwiała pracy młodemu 
ambitnemu lekarzowi. Nieraz sam się o tym prze-
konywał, choćby wówczas, kiedy próbował walczyć 
ze znachorem leczącym ludzi przez upuszczanie 
krwi. Sędziowie sądu pokoju, którzy rozpatrywali 
sprawę, stwierdzili, że praktyka taka jak najbardziej 
sprzyja poprawie zdrowia, czego przykładem są … 
oni sami, bo ów „felczer” krew im upuszczał. Z 
biegiem czasu jednak uporczywa praca organiczna 
zaczęła przynosić efekty, a doktor stał się znany 
w całej okolicy. Do jego szczebrzeszyńskiego szpi-
tala ciągnęli ludzie z daleka, a i on sam nie szczędził 
sił i pracował „w terenie”. 

Praktyka zawodowa nie przeszkadzała mu jed-
nak w realizacji swoich życiowych pasji, a tych miał 
kilka. Był zapalonym regionalistą, kronikarzem, 
bibliofilem i miłośnikiem historii, zwłaszcza historii 
Zamojszczyzny. Swoimi pasjami starał się wyrwać 
z marazmu intelektualnego i społecznego senne 
miasteczka: Zamość i Szczebrzeszyn. Wyszukawszy 
podobnych sobie pasjonatów książek i historii stwo-
rzył grupę, nazwaną żartobliwie Klubem Żonatych 
Kawalerów, która inicjowała wiele wydarzeń kultu-
ralnych w obu tych miasteczkach. Dzięki staraniom 
doktora powstał w Zamościu Klub Miłośników 
Książki oraz zaczęła wychodzić „Teka Zamojska”, 
której był redaktorem. Organizował wystawy ksią-
żek i odczyty. Książki były jego wielką miłością do 
końca życia. Wyrażał się o nich niemal pieszczotli-
wie i zgromadził ich bez mała �0 tys. Nigdy ich nie 
pożyczał (sporządził sobie nawet stosowny ex libris 
z napisem „Książek nie pożyczam”). Przysparzały 
mu one nieraz zabawnych kłopotów. Czytając stale 
książki wzbudzał nieufność u pacjentów, bo – jak 
wspominał – czytanie książek przez lekarza było 

w oczach ludzi większym grzechem niż picie alko-
holu czy niemoralne prowadzenie się, prowadziło 
bowiem do wniosku, że „felczer jest niedouczony”. 
Księgozbiór doktora też wzbudzał uznanie, nawet 
wśród hitlerowskich oficerów przeszukujących 
szczebrzeszyński szpital.

Pasje kronikarskie i historyczne doktora ujawni-
ły się już w młodości, kiedy jako świeżo upieczony 
adept medycyny prowadził praktykę w radziwił-
łowskim Nieświeżu, ale z pełną siłą „wybuchły” 
dopiero tutaj, nad Wieprzem w Szczebrzeszynie. 
Doktor opracowywał i drukował wspomnienie le-
karzy z okresu powstania listopadowego, historię 
medycyny, wspomnienie żołnierzy V Dywizji Sybe-
ryjskiej i wiele wiele innych. Absolutnie oryginal-
nym i nieocenionym materiałem jest wspomniany 
na początku dziennik doktora, w którym niemal 
dzień po dniu przez kilkadziesiąt lat robił zapiski 
tego, co się na Ziemi Zamojskiej ważnego działo. 
Dziennik pisany ze znawstwem i humorem, ale też 
z poczuciem tego, że w przyszłości może stanowić 
źródło informacji o czasach, ludziach, miejscach 
i wydarzeniach. Doktor dokumentował wszyst-
ko, starając się być bezstronnym i wiarygodnym. 
Wiadomości niepewne opatrywał wymownym 
przypisem JPP (Jedna Pani Powiedziała). 

Szczególnym okresem w życiu doktora był 
czas wojny i okupacji. Mimo, że prawie w ogóle 
nie ruszał się ze swojego szpitala (poza krót-
kim okresem pobytu w obozie na zamojskiej 
Rotundzie), wiedział na bieżąco, co dzieje się 
w terenie. Nawet w najcięższe okupacyjne dni nie 
zaprzestawał swojej działalności kronikarskiej, 
dokumentując działania partyzanckie i bestialskie 
poczynania hitlerowców czy bolszewików. Do-
kumentował dywersyjne działania miejscowych 
Żydów (w �939 r.), ale też i holokaust w kilka lat 
później. Działał w konspiracji (ps. „Podwiński”), 
leczył w szpitalu rannych partyzantów i ofiary 
pacyfikacji. Materiały zebrane podczas okupacji 
wydał po wojnie w czterech tomach i posłużyły 
one jako dokumentacja m.in. w procesie norym-
berskim, gdzie sam doktor był świadkiem, opowia-
dając o pacyfikacji Zamojszczyzny i holokauście 
szczebrzeszyńskich Żydów. Pasja kronikarska 
sprowadziła na niego również bodaj czy nie naj-
bardziej upokarzające cierpienia. Argumentem za 
jego aresztowaniem i osadzeniem w więzieniu przez 
komunistyczną służbę bezpieczeństwa był bowiem 
wydany przez doktora w �945 roku śpiewnik pieśni 
partyzanckich, podarowany z autografem jednemu 
z dowódców AK. Znamienne, że pasje kronikarskie 
były u niego silniejsze niż strach przed bezpieką, 
bo kiedy w czasie przesłuchania w Tomaszowie 
dowiedział się, że przesłuchujący go Ukrainiec 
walczył w oddziale partyzanckim w Puszczy Sol-
skiej, to doktor zaczynał wypytywać go o szcze-
góły i namawiać do spisania swoich wspomnień. 
Nie mniej Polska Ludowa „odpłaciła” doktorowi 

w sobie charakterystyczny sposób, w jaki odpłacała 
również innym patriotom. Kilkukrotne aresztowanie 
ponad 60-letniego już człowieka oraz więzienie 
w ciężkich warunkach praktycznie zniszczyło zdro-
wie doktora. Kolejnym ciosem było aresztowanie 
jego przybranego syna Tadeusza Klukowskiego, 
działającego w konspiracyjnej organizacji „Kraj”. 
Mimo że doktor nie wiedział o wykonanym na 
Tadeuszu wyroku śmierci (do końca życia wierzył, 
że on żyje), to jednak bardzo cierpiał z powodu 
uwięzienia syna. Dopiero niedługo przed śmiercią 
działalność doktora została doceniona przez wła-
dze Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz wieloma odznaczeniami bibliofilskimi. 
„Zamojski Gall Anonim” odszedł do wieczności 
w swoim ukochanym Szczebrzeszynie 23 listopada 
�959 roku. Tutaj też został pochowany, zaś w �996 
roku nadano jego imię Zespołowi Szkół nr 2 w tym 
mieście oraz jednej z ulic. 

Przewrażliwieni moralnie ludzie zapewne 
z zadowoleniem wytkną jego „przypadłości” 
w tej sferze. Był bowiem rozwodnikiem, który 
dla usankcjonowania tego procederu nie wahał się 
zmienić wyznania. Pożycie z drugą żoną również 
nie układało mu się najlepiej, co wydaje się zjawi-
skiem często obserwowanym u ludzi pochłoniętych 

Doktor ze Szczebrzeszyna wielkimi życiowymi pasjami. W sferze religijnej 
był raczej oziębły, a nawet w pewnych okresach 
życia nastawiony ateistycznie (np. próbował po-
zdejmować krzyże w salach szczebrzeszyńskiego 
szpitala, od czego odstąpił po protestach perso-
nelu). Przed wojną przeprowadzał aborcje (choć 
jak sam twierdził, czynił to tylko po to, aby nie 
skazać na śmierć z rąk jakiejś znachorki kobiet, 
które chciały usunąć ciąże i nigdy nie brał za to 
pieniędzy). Niech jednak powstrzymają oręż krytyki 
ci, którym łatwo ona przychodzi. Kiedy była taka 
potrzeba, doktor przywdział mundur i ruszył na 
wojnę. Leczył wszystkich, którzy tego potrzebowali. 
Działał w okupacji nie mniej ofiarnie niż ci, którzy 

walczyli na polu bitwy (znalezienie rannego 
partyzanta w szpitalu równałoby się śmiercią 
i dla wojaka i dla dyrektora szpitala – Klu-

kowskiego). Wychował syna na ofiarnego 
patriotę (aż do ofiary z życia). Być może nie 

był żarliwy religijnie, ale nie był też antyklery-
kałem. Mimo że nie klękał przed wizytującym 

jego szpital biskupem Stefanem Wyszyńskim, to 
uważał, że to bardzo inteligentny człowiek, który 

daleko zajdzie. Siedząc w więzieniu na zamku 
w Lublinie w jednej celi z prof. Ignacym Czumą 
z KUL-u (późniejszym prorektorem tej uczelni), 
prowadził z nim długie rozmowy, również o wierze. 
Jak zanotował w dzienniku, „jemu w dużej mierze 
zawdzięczam mój powolny, stopniowy renesans 
wiary w Boga...”. To w bibliotece KUL zdepo-
nował znaczną część swoich zbiorów. Zatem, nie 
spieszmy się z osądzaniem, bo nie nasza to rola. A 
ostatecznie jak śpiewał swego czasu Bułat Oku-
dżawa: „kak umieł tak i żył, a biezgriesznych nie 
znajet priroda”. 

Warto zapamiętać doktora jako wielkiego re-
gionalistę, kronikarza, bibliofila i miłośnika za-
mojskiej ziemi, a nie mamy takich wielu. Warto 
też zapamiętać go takim, jakim go wspominają 
ci, którzy go znali: zawsze wesołym, życzliwym 
i „częstującym” wszystkich siarczystym rosyjskim, 
wojskowym dowcipem.  

Krzysztof WojciechoWsKi 

Siłą rzeczy nie byłem w stanie zawrzeć w tej krótkiej 
notce wielu informacji o szczebrzeszyńskim lekarzu-kro-
nikarzu. Dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłam 
do kilku pozycji źródłowych, które wzbogacą wiedzę o tej 
nietuzinkowej postaci. Więcej na temat doktora Zygmunta 
Klukowskiego i jego rodziny oraz jego pamiętniki można 
odnaleźć w następujących źródłach: 

• Klukowski Z.,2007, Zamojszczyzna 1918-1943, t. I, 
Ośrodek KARTA, Warszawa. 

• Klukowski Z.,2007, Zamojszczyzna 1944-1959, t. II, 
Ośrodek KARTA, Warszawa.

• http://www.klukowski.webpark.pl/index.htm 
– strona o doktorze Klukowskim, zawiera wspomnienia 
o nim i obszerne fragmenty jego prac.

• Kołodziejczyk R.,2006, Mój przyjaciel Tadeusz Klu-
kowski, Zamojski Kwartalnik Kulturalny, nr 3-4 (88-89) 
2006, s. 74-87 – obszerne wspomnienie o przybranym synu 
doktora Klukowskiego, jego działalności konspiracyjnej 
oraz śmierci. 

Zdjęcie doktora pochodzi z: Klukowski Z., 2007, Zamoj-
szczyzna 1944-1959, t. II, Ośrodek KARTA, Warszawa.
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Zmiany roślinności wodnej na 
Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim 
w ciągu ostatnich 50 lat

Uwarunkowania różnorodności 
zbiorowisk roślinnych 
Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie wchodzi 

w skład Polesia Lubelskiego. Położone jest mię-
dzy Wieprzem a Bugiem, na północny wchód 
od Lublina i zajmuje powierzchnię ponad �300 
km2. Obecnie obejmuje 64 jeziora, wiele terenów 
podmokłych i torfowisk. Ze względu na obszary 
o szczególnych walorach przyrodniczych, znajdu-
jące się na terenie Pojezierza, utworzono Poleski 
Park Narodowy oraz Sobiborski Park Krajobrazo-
wy. Do najważniejszych walorów przyrodniczych 
Pojezierza należą oczywiście ekosystemy wodne, 
których zasadniczym elementem jest roślinność. 

Zbiorowiska roślin wodnych zwanych makro-
fitami, występujące na Pojezierzu, charakteryzują 
się dużą różnorodnością. Wynika to między innymi 
z faktu, iż jeziora wchodzące w jego skład również 
są bardzo zróżnicowane.

Znajdziemy tu zatem zbiorniki różniące się 
m.in. głębokością, trofią (tempem wytwarzania ma-
terii organicznej), zasobnością w tlen oraz ilością 
i typem rozpuszczonych w wodzie substancji, a co 
za tym idzie również ilością światła docierającego 
do poszczególnych głębokości.

Zbiorniki Pojezierza są w różny sposób użyt-
kowane: jeziora typowo rekreacyjne, zbiorniki 
zaporowe wykorzystywane często przez wędkarzy, 
obiekty objęte ochroną.

Czynniki te decydują o typie wykształcających 
się zbiorowisk roślinnych, ponieważ każda roślina 
posiada swoje wymagania odnośnie siedliska, 
w którym żyje.

Przyczyny przekształceń 
zbiorowisk wodnych Pojezierza
Jeziora Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego 

podlegały i podlegają nadal zmianom naturalnym 
i antropogenicznym. 

Do zmian naturalnych możemy zaliczyć ty-
pową dla każdego zbiornika sukcesję. Rezulta-
tem sukcesji „naturalnej” jest powstanie układów 
bardziej złożonych, a więc różnorodnych. W ten 
sposób zbiorniki oligotroficzne (mało żyzne), 
wskutek dostawania się materii organicznej, 
przekształcają się w jeziora mezotroficzne (śred-
nio żyzne), a następnie w eutroficzne (o dużej 
żyzności). W rezultacie postępującego lądowienia 
jezioro zarasta.

Istnieją również zbiorniki dystroficzne, 
w których zawartość tlenu oraz substancji bio-
gennych jest niewielka, dzięki obecności kwa-

sów humusowych w wodzie. Kwasy te powodują 
w konsekwencji zupełnie inny przebieg sukcesji 
zbiornika. Zarastanie jeziora przebiega tu dwoja-
ko: od strony brzegu nasuwa się na powierzchnię 
pływająca warstwa roślinności, natomiast na dnie 
osadza się materia organiczna, powodując wypły-
cenie zbiornika. W rezultacie powstaje torfowisko 
wysokie (np. Durne Bagno).

Wszystkie wyżej wymienione zmiany w wa-
runkach naturalnych następują w sposób ciągły, 
nieodwracalny ale na ogół przebiegają powoli. Nie 
są to procesy, które w przeciągu ostatnich 50. lat 
dałyby tak widoczne zmiany, jakie w przypadku 
większości jezior Pojezierza możemy obserwo-
wać.

Natomiast przekształcenia o charakterze antro-
pogenicznym potrafią przynieść widoczne zmiany 
w środowisku w stosunkowo krótkim czasie. Tak 
rozumiane przekształcenia możemy nazwać proce-
sem synantropizacji, który w przeciwieństwie do 
procesów naturalnych tworzy układy najczęściej 
uproszczone. Proces synantropizacji nie ominął 
również obszaru Pojezierza Łęczyńsko-Włodaw-
skiego.

Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia za-
sobów wodnych Pojezierza było utworzenie kanału 
Wieprz-Krzna, którego budowa zakończyła się 

Jezioro Białe Włodawskie
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w �96�r. Kanał ten spowodował obniżenie poziomu 
wód gruntowych, a tym samym spłycenie wielu 
jezior. Wpłynął także na zmianę chemizmu i trofii 
jezior z nim połączonych. Od tej pory woda bardziej 
zasobna w minerały, zawierająca zanieczyszczenia, 
zaczęła dostawać się do niektórych zbiorników 
wodnych Polesia. 

Teren Pojezierza został dodatkowo pocięty 
kilkoma innymi, mniejszymi kanałami, które spo-
wodowały murszenie i mineralizację gleb torfowisk 
niskich, co również odbiło się na składzie gatunko-
wym siedlisk wilgotnych (Kanał Zienkowski w oko-
licach miejscowości Zienki w Poleskim PN).

Stosowana w kopalni węgla Bogdanka me-
toda „na zawał” powoduje m.in. osiadanie terenu 
i tworzenie się nieckowatych zagłębień, które po 
czasie wypełniają się wodą gruntową. W ten spo-
sób powstał między innymi zbiornik Nadrybie. 
Zagłębienia te powodują deficyty wód gruntowych, 
przez co wiele zbiorników Pojezierza wypłyciło się, 

co doprowadziło do zmian florystycznych jezior, 
szczególnie płytkich. 

Wskutek szybkiego, znacznego obniżenia 
poziomu wody ginie wiele gatunków roślin, na-
tomiast obniżanie stopniowe powoduje znaczne 
przyspieszenie zarastania zbiorników, głównie przez 
roślinność wynurzoną. 

Część akwenów obudowano wałami i prze-
kształcono w zbiorniki retencyjne (Wytyckie, 
Krzczeń, Dratów). 

Kilka jezior stało się obiektami masowej tu-
rystyki (Białe, Piaseczno, Zagłębocze, Krasne), 
co zaskutkowało uszkodzeniem roślinności przy-
brzeżnej. Ponadto ścieki komunalne, dostające się 
ze zlewni do wód, przyspieszyły eutrofizację tych 
zbiorników.

Obniżenie poziomu wód oraz eutrofizacja 
siedliska skutkują wkroczeniem na obszary pod-
mokłe roślinności krzewiastej i drzewiastej, której 
wzmożona transpiracja (parowanie) dodatkowo 
pogarsza warunki hydrologiczne okolicznych jezior, 
łąk wilgotnych i torfowisk.

Dynamika zmian konkretnych 
grup roślinności w ostatnim 50. 
Zmiany siedlisk życia makrofitów pociągnęły 

za sobą zmiany ich liczebności, proporcji w ekosy-
stemach oraz miejsc występowania całych zbioro-
wisk. Dzięki obserwacji zmian roślinności wodnej 
na przestrzeni czasu jesteśmy w stanie dokładniej 
określić, jak zmienia się funkcjonowanie całego 
zbiornika.

Niniejsza praca stanowi przegląd dostępnej 
literatury, która udokumentowała przemiany 
ekosystemów wodnych Pojezierza Łęczyńsko-

Włodawskiego na przestrzeni lat. Dane pochodzą 
z publikacji D. fijałkowskiego, S. Radwana, H. 
Ciecierskiej, A. Biedunkiewicz, R. Kamińskiego. 
W publikacjach tych rozmieszczenie roślinności 
wodnej na Pojezierzu zostało scharakteryzowa-
ne przy użyciu nomenklatury fitosocjologicznej, 
która opisuje zbiorowiska roślinne oraz przypo-
rządkowuje je do określonych związków, rzędów 
i klas. Tak skonstruowana hierarchia odzwierciedla 
podobieństwa florystyczne poszczególnych zbio-
rowisk.

Dynamikę zmian roślinności określono na 
podstawie porównania występowania i zasobności 
zbiorowisk roślinnych od roku �967 do �993r. 
(fijałkowski �994).

W obrębie klasy Lemnetea minoris, reprezen-
tującej prymitywne zbiorowiska rzęs, największy 
ubytek zauważono w populacjach wgłębki wodnej 
Riccia fluitans.

Dość mocno zdziesiątkowane zostały obszary 
występowania salwinii pływającej Salvinia na-
tans.

Zbiorowiska wolfii bezkorzeniowej Wolffia 
arrhiza wykazały spadek swojej zasobności o ponad 
połowę.

Pozostałe zbiorowiska tej klasy, a więc rzęsy 
drobnej, trójrowkowej, garbatej i spirodeli wielo-
korzeniowej, wykazały ubytek powierzchni siedlisk 
średnio o 20%. 

Warto jednak zauważyć, że w obrębie całej 
klasy żaden zespół nie powiększył swojego obszaru 
występowania, mimo iż w wyniku prac melioracyj-
nych powstało wiele rowów odwadniających, które 
potencjalnie stanowią nowe siedliska dla większości 
wyżej wymienionych zespołów.

W klasie Potamogetea zawierają się zbioro-
wiska słodkowodnych makrofitów, zasiedlających 
mezo- i eutroficzne zbiorniki wód śródlądowych. W 
jej obrębie wystąpiły znaczne zmiany zbiorowisk. 
Liczebność wielu roślin tej klasy spadła o ponad 
80%: przesiąkra okółkowa Hydrilla verticillata, 
rzęśl hakowata Callitriche  hamulata, rdestnica 
trawiasta Potamogeton gramineus, rdestnica prze-
szyta Potamogeton perfoliatus, rdestnica ostrolistna 
Potamogeton acutifolius, rdestnica szczecinolistna 
Potamogeton friesii.

W tej klasie, w przeciwieństwie do poprzedniej, 
pojawiają się gatunki, które znacząco zwiększyły 
swój obszar występowania na Pojezierzu. Zbiorowi-
ska rdestnicy grzebieniastej Potamogeton pectinatus 
zajmują dziesięciokrotnie większą powierzchnię, 
obszar występowania rdestnicy połyskującej Pota-
mogeton lucens podwoił się, natomiast areał wystę-
powania moczarki kanadyjskiej Elodea canadensis 
wzrósł prawie dwukrotnie.

W obrębie makrofitów zbiorników dystro-
ficznych, reprezentujących klasę Urticularietea 
intermedio-minoris, widać jedynie silny spadek 
obszarów występowania. Straty wynoszą ponad 
80% i dotyczą jeżogłówki najmniejszej Sparganium 
minimum, pływacza drobnego Utricularia minor 
w zespole ze skorpionowcem brunatnym Scor-
pidium scorpioide, oraz pływacza krótkoostnego 
Urticularia ochroleuca w zespole z torfowcami 
wodnymi. 

Warto również zaznaczyć gwałtowne ustąpienie 
z kilku stanowisk aldrowandy pęcherzykowatej 
Aldrovanda vesiculosa. Taka sytuacja miała miejsce 
m.in. w 2005 r., kiedy to roślina ta ustąpiła z jeziora 
Brzeziczno. Gatunek utrzymuje się w sposób na-

Jezioro Glinki

Zespół osoki aloesowatej na jeziorze Wspólne

Jezioro Moszne 
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turalny w jeziorach Długie i Moszne, natomiast 
w zbiornikach Łukie, Koseniec, Pereszpa i Orchowe 
przeprowadzono restytucję rośliny dzięki hodowlom 
w ogrodach botanicznych.

Zespoły z klasy Littorelletea uniflorae, cha-
rakteryzującej zbiorowiska hydrofitów siedlisk 
oligotroficznych, oligo-dystroficznych, rzadziej 
mezotroficznych, obecnie na Pojezierzu nie wy-
stępują. Jezioro Piaseczno, obecnie uznawane za 
mezotroficzne, miało co prawda w swoim składzie 
florystycznym poryblin jeziorny Isoëtes lacustris, 
charakterystyczny między innymi dla jezior lobe-
liowych w północnej części kraju, jednak w latach 
50. XX gatunek ustąpił, a jezioro obecnie wskutek 
zwiększonej antropopresji przekształca się w kie-
runku eutroficznym.

Analizując roślinność wodną nie można rów-
nież zapomnieć o strefie brzegowej jezior, a wiec 
o szuwarach, będących ważną częścią klasy Phrag-
mitetea.

W obrębie szuwarów występują również duże 
dysproporcje między tendencjami wzrostowy-
mi a spadkowymi powierzchni poszczególnych 
zespołów. Największe straty, sięgające 80%, od-
notowujemy w obrębie zbiorowisk składających 
się z przęstki pospolitej Hippuris vulgaris oraz 
oczeretu Tabernemontana Schoenoplectus taberna-

emontani z sitowcem nadmorskim Bulboschoenus 
maritimus.

Tatarak zwyczajny Acorus calamus  zwiększył 
swój obszar występowania o połowę. Na nowe 
obszary wkroczyła również trzcina pospolita 
Phragmites australis, oczeret jeziorny Schoeno-
plectus lacustris oraz pałka wąskolistna Typha 
angustifolia.

Przyglądając się roślinności wodnej możemy 
zauważyć pewną zależność. Roślinność zbiorników 
wodnych wykształca się w postaci stref roślinności. 
Występują więc szuwary na obrzeżach zbiornika, 
za nimi rośliny o liściach pływających zakorze-
nione w dnie, a jeszcze dalej rośliny całkowicie 
zanurzone w wodzie. Każda z tych stref składa 
się z zespołów roślinnych. Jeżeli zbiornik podlega 
wyłącznie procesom „naturalnej” sukcesji, dochodzi 
do maksymalnego komplikowania się struktury or-
ganizacyjno-funkcjonalnej akwenu. Wzrasta liczba 
zbiorowisk roślinnych, które w wyniku oddziaływań 
międzygatunkowych zajmują zbliżone powierzch-
nie. Natomiast w zbiornikach przekształconych 
pod wpływem działalności człowieka dochodzi do 
powstania uproszczeń w strukturze szaty roślinnej. 
W rezultacie maleje liczba zbiorowisk roślinnych 
oraz zachwiana zostaje równowaga między po-
wierzchniami przez nie zajmowanymi. Tak więc 

jedne zbiorowiska zaczynają dominować nad in-
nymi zajmowaną powierzchnią.

Znając tę zależność hydrobotanicy wyznaczyli 
tzw. wskaźnik zróżnicowania fitocenotycznego. Im 
więcej zbiorowisk o jednakowych powierzchniach 
w zbiorniku, tym wskaźnik ten przyjmuje wyższą 
wartość.

Zbadano pod tym kątem 9 zbiorników Pojezierza 
(Piaseczno, Rogóźno, Uściwierz, Rotcze, Zagłębo-
cze, Głębokie Uścimowskie, Łukie, Sumin, Moszne). 
Badania przeprowadzili H. Ciecierska i S.Radwan.

Największą wartość rzeczywistego zróżnico-
wania fitocenotycznego uzyskało jezioro Piaseczno, 
chociaż w tym zbiorniku było najmniej zbiorowisk 
spośród badanych jezior. Czynnikiem decydują-
cym o wyniku okazała się tu duża równomierność 
w rozkładzie roślinności. Jednym z ciekawych ga-
tunków, które znajdują się w tym zbiorniku, jest 
ramienica delikatna Chara dalicatula, uznawana 
za gatunek wskaźnikowy dla siedlisk oligotroficz-
nych. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje prze-
zroczystej wody dobrze przepuszczającej światło, 
ponieważ jest gatunkiem światłolubnym. Obecnie 
zbiorowisko ustępuje z jeziora wskutek postępującej 
eutrofizacji.

Najwięcej zbiorowisk roślinnych wyróżniono 
w jeziorze Rogóźno, jednak w  42,2% powierzchni 

całej roślinności zbiornika dominowało zbiorowi-
sko Lychnothamnus barbatus, rośliny należącej 
do rodziny ramienicowatych. W związku z tym 
wskaźnik zróżnicowania fitocenotycznego był tu 
niższy niż w jeziorze Piaseczno.

Charakteryzując Pojezierze Łęczyńsko-Wło-
dawskie nie można pominąć obszaru Poleskiego 
Parku Narodowego, zwłaszcza, że jest to jeden 
z niewielu parków narodowych w kraju wpisa-
nych na listę „Konwencji o obszarach wodno-
błotnych mających znaczenie międzynarodowe 
RAMSAR”.

W jeziorach Poleskiego PN występuje 57 ga-
tunków makrofitów. Najwięcej, bo aż 46, znajduje 
się na obszarze jeziora Łukie. W zbiornikach Parku 
dominują zespoły roślinności wynurzonej, które 
występują na każdym jeziorze. Roślinność zanu-
rzona osiągnęła największe pokrycie dna w jeziorze 
Moszne, a najmniejsze – w Łukie. 

Ostatnie 40 lat przyniosło duże zmiany w szacie 
roślinnej zbiorowisk wodnych Poleskiego Parku 
Narodowego. Maleją powierzchnie roślinności 
zanurzonej, a rozrastają się zbiorowiska roślin 
wynurzonych. 

Jezioro Łukie, pomimo dość dużej liczby zbio-
rowisk, wykazało najniższy wskaźnik zróżnicowa-
nia fitocenotycznego. Powodem takiego wyniku jest 
silna dominacja osoki aloesowatej Stratiotes aloides, 
zajmującej 87,�% powierzchni zbiornika. W roku 
�960 zbiorowisko to stanowiło jedynie wąski pas 
obrzeża. Występowały tu również gatunki takie jak: 
rogatek krótkoszyjkowy Ceratophyllum submersum, 
włosiennicznik krażkolistny Batrachium circinatum, 
wywłócznik kłosowy Batrachium spicatum oraz 
ramienica krucha Chara fragilis. Obecnie brak 
tych gatunków w jeziorze, natomiast niegdyś liczne 
połacie rogatka sztywnego i moczarki kanadyjskiej 
obecnie występują rzadko.

Jezioro Karaśne jest na ostatnim etapie zara-
stania. Obecnie całą jego powierzchnię zajmuje 
trzcina pospolita.

Podsumowanie
Jeziora Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 

zmieniły znacznie swoją szatę roślinną. W jeziorach 
niegdyś o warunkach zbliżonych do oligotroficz-
nych (Piaseczno) pojawia się coraz więcej roślin 
eutroficznych (rdestnica połyskująca). Przyczyna 
leży głównie w presji turystycznej atrakcyjnych 
wypoczynkowo miejsc. 

Wskutek obniżenia poziomu wód w wielu 
zbiornikach rozrosła się strefa szuwarów kosz-
tem obszaru, który dotąd zajmowały organizmy 
zanurzone. Trzcina pospolita, pałka wąskolistna 
i pałka szerokolistna zajęły więc nowe obszary. 
Trzcina pospolita wywiera bardzo duży wpływ 
na zarastanie zbiorników dzięki licznym kłączom, 
rozłogom i szybkiej produkcji biomasy, która ulega 
powolnemu rozkładowi. Występuje więc od najw-

cześniejszych po bardzo późne stadia zarastania 
zbiornika, nawet wówczas, gdy proces lądowacenia 
został już zakończony (jez. Karaśne).

Spadek poziomu wód zaskutkował również 
masowym pojawieniem się osoki aloesowatej na 
wielu akwenach. Roślina ta występuje wyłącznie 
w zbiornikach płytkich na głębokości do �m. Two-
rzy ekspansywne zbiorowiska, zajmujące niemal 
całą powierzchnię zbiorników, a jej masowy pojaw 
świadczy o ich znacznym wypłyceniu. Roślina ta 
odkłada na dnie dużą ilość substancji organicznej 
oraz znacząco przyspiesza proces zarastania jezior. 
Zbiorowiska osoki opanowały znaczną część Sta-
wów Pieszowolskich, znajdujących się w obrębie 
Poleskiego Parku Narodowego, jak również jezioro 
Łukie, gdzie występuje w towarzystwie chronionych 
grzybieni północnych Nymphaea candida. 

W przyspieszeniu tempa zarastania zbiorników 
dużą rolę odgrywa również moczarka kanadyjska. 
Jest to gatunek obcy w naszej florze, zawleczony 
do Europy w XIX w. Bardzo często występuje 
masowo, tworząc gęste, niemal jednogatunkowe 
skupienia. 

W jeziorach eutroficznych Pojezierza, wskutek 
dostawania się zanieczyszczeń również z kanału 
Wieprz-Krzna, coraz częściej dochodzi do wzmo-
żonego rozwoju fitoplanktonu. Masowo pojawiające 
się zakwity glonów skutecznie hamują przenika-
nie światła potrzebnego głębiej zakorzenionym 
roślinom do życia. Intensywne nawożenie, pre-
sja turystyczna oraz nieuregulowana gospodarka 
wodno-ściekowa w obrębie zlewni jezior to istotne 
czynniki, które sprzyjają masowemu pojawieniu się 
fitoplanktonu w niektórych zbiornikach Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego.

Na uwagę zasługują również zbiorniki dys-
troficzne, których prawidłowe funkcjonowanie na 
Pojezierzu jest mocno zagrożone. Jeziora te, ze 

względu na charakterystyczne warunki związane 
z obecnością kwasów humusowych w wodzie, 
wykształciły specyficzną szatę roślinną. Więk-
szość roślin siedlisk dystroficznych nie potrafi 
żyć i funkcjonować w warunkach eutroficznych. 
Wskutek przeżyźnienia, wahania poziomu wód 
gruntowych wiele roślin nie wytrzymuje czynników 
stresowych, jakimi są dla nich nagłe zmiany warun-
ków hydrologicznych i chemicznych. Dotyczy to 
wszystkich gatunków pływaczy, których liczebność 
znacznie spadła. 

Natomiast rośliny, które rosną na torfowisku 
przejściowym, w niedalekiej odległości od wody są 
mocno zagrożone przez ekspansję trzciny pospoli-
tej, która masowo pojawia się wskutek degradacji 
środowiska dystroficznego. Dzięki temu tak cen-
ne, ciekawe rośliny jak rosiczki, siedmiopalecznik 
błotny,  bagnica torfowa, modrzewnica zwyczajna 
tracą dostęp do światła, przez co niemożliwy jest 
ich rozwój. Z tego właśnie powodu na jeziorze 
Moszne w ramach ochrony czynnej kosi się całe 
połacie trzciny, by cenniejsze gatunki mogły tam 
jeszcze egzystować. 

Skutki przekształceń są znaczne, zmiany 
w wielu przypadkach nieodwracalne (zarośnięcie 
jeziora Karaśne). Jednak ze względu na walory, 
jakie posiadają zbiorowiska wodne, w naturalny 
sposób zróżnicowane, warto, a nawet należy o nie 
dbać, poznawać, jak funkcjonują, by profesjonalnie 
i skutecznie je chronić. Jesteśmy to winni przyszłym 
pokoleniom, które też mają prawo do podziwiania 
przyrody, jej piękna i walorów. Wynika to z zasady 
sprawiedliwości międzypokoleniowej, będącej istot-
nym składnikiem zasady zrównoważonego rozwoju. 
Przestrzeganie jej eliminuje ryzyko podjęcia błęd-
nych decyzji w zakresie gospodarowania zasobami 
środowiska naturalnego w przyszłości.

 Bartłomiej małysz 

Szuwar jeziora Rogóźno

Kanał Wieprz-Krzna
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Transformacja systemowa w naszym kra-
ju w krótkim okresie doprowadziła do 
drastycznego ograniczenia zatrudnienia 

ludności wiejskiej poza rolnictwem oraz głębo-
kiego spadku opłacalności produkcji rolniczej, 
co w konsekwencji spowodowało bardzo szybki 
wzrost bezrobocia na wsi. W tej sytuacji koniecz-
nością stało się poszukiwanie alternatywnych źró-
deł dochodów. Jednym z tych źródeł jest rozwój 
turystyki wiejskiej, a zwłaszcza szczególnej jej 
formy – agroturystyki. 

Rolnictwo w województwie lubelskim nie daje 
mieszkańcom wsi dochodów na poziomie zbliżonym 
do zatrudnionych poza rolnictwem, a nawet zapewnia-
jących minimum socjalne. Dlatego też niezbędne stało 
się poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu. 
Na niekorzystną sytuację materialną wpływa rów-
nież istniejące od dłuższego czasu bezrobocie jawne, 
związane ze zwalnianiem ludzi z pracy, oraz utajone 
jako skutek przeludnienia agrarnego. 

Województwo lubelskie, leżące między Wi-
słą, a Bugiem, ma predyspozycje do rozwoju 
i uprawiania agroturystyki. Wynikają one zarówno 
z warunków naturalnych, gościnności mieszkań-
ców, jak i nieustannej troski o jak najlepszą jakość 
kwater agroturystycznych, oferujących atrakcyjne 
formy wypoczynku. Powodzenie przedsięwzięcia 
agroturystycznego zależy od właściwego podej-
ścia marketingowego oraz dostosowania produktu 
agroturystycznego do wymagań potencjalnych 
odbiorców. Dla osiągnięcia zamierzonych efektów 
niezbędne jest zaangażowanie środowiska lokalne-
go, a także poparcie władz administracyjnych.

Oceniając warunki przestrzenne do rozwoju 
agroturystyki w Polsce można mówić o dwóch 
grupach czynników: stałych (m. in. przyrodnicze, 
kulturowe) i zmiennych (inne elementy decydu-
jące o rozwoju). Wśród czynników decydujących 
o możliwościach rozwoju agroturystyki należy 
zwrócić uwagę na wartości obiektywnie trwałe, 

tkwiące w terenie i jego możliwościach geograficz-
nych. O ile marketing usług turystycznych można 
rozwinąć w krótkim czasie, bazę mieszkaniową 
oraz usługową udoskonalić i rozbudować, choć 
wymaga to więcej czasu i środków finansowych, 
to walorów przyrodniczych i kulturowych nie 
da się stworzyć od nowa, choć można je rozsze-
rzyć i polepszyć. W rezultacie walory przyrodni-
cze i kulturowe można uznać za czynniki stałe, 
a pozostałe elementy determinujące rozwój – za 
zmienne. 

Podstawowe znaczenie ma ocena atrakcyjności 
wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej, którą wyznaczają: 
gęstość zaludnienia nie większa niż 80 osób na � km2, 
ponad 30% łąk i pastwisk, 30–60% lasów i gruntów 
leśnych oraz ponad 5% wód na powierzchni gminy, 
a ponadto udział osób utrzymujących się z dochodów 
pozarolniczych sięgający 60%. Ocenie podlega także 
rozproszenie zabudowy gospodarstw. 

W agroturystyce środowisko wiejskie uznawane 

jest za atrakcyjne, jeśli spełnione są trzy z wyżej 
wymienionych kryteriów. Przeprowadzona w ten spo-
sób ocena elementów przestrzennych województwa 
lubelskiego pozwala stwierdzić, że większość gmin 
ma optymalne lub zbliżone do optymalnych warunki 
demograficzno–społeczne dla rozwoju agroturystyki.  
Zdecydowanie mniej korzystne jest natomiast wystę-
powanie trwałych użytków zielonych, kompleksów 
leśnych i wód powierzchniowych.

Bardzo ważnym czynnikiem jest infrastruktura 
techniczno–społeczna, świadcząca o poziomie cy-
wilizacyjnym i standardzie życia mieszkańców oraz 
jakości świadczonych usług.

Po uwzględnieniu tych kryteriów można stwier-
dzić, że w województwie lubelskim istnieją: 

Duże obszary szczególnie predysponowane 
do rozwoju agroturystyki, o wybitnych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych, odpowiedniej 
przestrzeni rekreacyjnej i dobrych warunkach de-
mograficzno-społecznych. Są to gminy: Ludwin, 
Ostrów Lubelski, Uścimów, firlej, Ułęż, Ostrówek, 
Jeziorzany, położone we wschodniej i północno-
wschodniej części województwa w rejonie Po-
jezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i pradoliny 

Wieprza. Dla tych obszarów różne formy turystyki 
wiejskiej mogą stanowić jeden z ważniejszych 
kierunków rozwoju, a także źródła zatrudnienia 
i dochodów ludności wiejskiej. Barierę stanowi 
stosunkowo słabo rozwinięta infrastruktura tech-
niczno-społeczna wsi.

Małe, rozproszone obszary występowania 
sprzyjających warunków dla rozwoju agroturystyki 
(gminy, wsie), wykorzystujące walory położenia 
w pobliżu obiektów zabytkowych lub ośrodków 
turystycznych, regionalne tradycje kulturowe 
(gminy: Janowiec, Kazimierz Dolny, Józefów n. 
Wisłą, Poniatowa, Spiczyn, Urzędów, Wąwolnica, 
Wojciechów).Obszary te mają z reguły dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę, a agroturystyka jako uzu-
pełniająca forma oferty turystycznej może stanowić 
dodatkowe źródło zatrudnienia i dochodów.

Można stwierdzić, że nie zawsze te gminy, które 
posiadają najlepsze walory wypoczynkowe, mają 
na swoim terenie najwięcej gospodarstw agrotury-
stycznych. Zważywszy na fakt, że samo posiadanie 
wysokich walorów wypoczynkowych nie gwaran-
tuje szybkiego rozwoju usług agroturystycznych, 
należy czynić konkretne działania, mające na celu 

Perspektywy rozwoju agroturystyki 
w województwie lubelskim

rozpowszechnienie tej formy przedsiębiorczości. 
Najważniejsze z nich to prowadzenie fachowych 
szkoleń dla osób świadczących usługi, jak również 
zainteresowanych tą działalnością, rozwój bazy 
turystycznej, korzystne uregulowania prawne dla 
rolników, preferencyjne kredyty, rozwój marketingu 
usług agroturystycznych (w tym głównie uspraw-
nienie procesu dystrybucji i promocji).

Warunki sprzyjające lub hamujące rozwój 
przedsiębiorczości w zakresie agroturystyki 
w województwie lubelskim można przedstawić 
za pomocą analizy SWOT.

Mocne strony: �. Występowanie walorów 
uzdrowiskowych. 2. Przygraniczne położenie. 
3. Województwo typowo rolnicze (czołowe miej-
sce w kraju pod względem rolnictwa w tworzeniu 
dochodu województwa). 4. Korzystna struktura 
użytków rolnych z przewagą gruntów ornych. 
5. Mała gęstość zaludnienia. 6. Dominacja w struk-
turze obszarowej gospodarstw małych i średnich. 
7. Niewielki poziom zanieczyszczenia powietrza 
i mała ilość zdegradowanych gruntów. 8. Rozdrob-
nienie wiejskiej sieci osadniczej. 9. Położenie na 
ważnych szlakach tranzytowych.
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Krajobraz rolniczy Działów Grabowieckich

Krajobraz Roztocza Środkowego
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Słabe strony: �. Niewielkie zasoby wód. 
2. Niski standard wyposażenia w domach wiej-
skich. 3. Niedostateczny rozwój bazy komunika-
cyjnej. 4. Słaby poziom infrastruktury technicznej 
we wsiach woj. lubelskiego. 5. Brak kwalifikacji 
do prowadzenia usług agroturystycznych. 6. Brak 
kwalifikacji rolników w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej zgodnie z zasadami mar-
ketingu. 7. Brak środków finansowych na rozwój 
inwestycji agroturystycznych. 8. Niedopracowany 
system informacji, rezerwacji i dystrybucji usług 
agroturystycznych. 9. Skomplikowana procedura 
prawna.

Szanse: �. Wzrost popytu agroturystycznego. 
2. Możliwość rozwoju turystyki etnicznej (np. 
liczne przyjazdy Żydów na tereny południowo-
wschodniej Polski). 3. Powstawanie organizacji 
zrzeszających kwaterodawców. 4. Powstanie Eu-
roregionu Bug. 5. Duża atrakcyjność turystyczna 
stolicy województwa – Lublina.

Zagrożenia: �. Polityka fiskalna i monetarna 
państwa hamująca rozwój przedsiębiorczości na 
wsi. 2. Konkurencyjność innych regionów Polski 
o dużej atrakcyjności turystycznej. 3. Nieufność 
części środowiska wiejskiego wobec obcych.

Jak wynika z analizy SWOT, istnieje jednak 
wiele barier utrudniających rozwój agroturystyki. 
W opinii mieszkańców wsi są to głównie: niedo-
statek własnych środków finansowych i trudności 
z uzyskaniem preferencyjnego kredytu na poczet 

przyszłej działalności agroturystycznej, która 
wiąże się z przystosowaniem gospodarstw 
do nowej roli, zaniedbania infrastruktural-
ne, bariera informacyjna, niedostateczne 

zainteresowanie władz lokalnych. Czynniki 
te w dużym stopniu blokują wykorzystanie 

potencjalnych możliwości rozwoju wsi oraz 
przedsiębiorczości jej mieszkańców. 

Jednym z podstawowych warunków zwiększe-
nia zasięgu agroturystycznego biznesu jest przede 
wszystkim wsparcie instytucjonalne – zarówno 
w odniesieniu do grupy potencjalnych usługodaw-
ców jak i usługobiorców. Chodzi tu o pomoc władz 
samorządowych, lokalnych stowarzyszeń, ODR-ów, 
a także instytucji zagranicznych mających obopólny 
interes.

W pierwszym przypadku niezwykle istotna jest 
działalność szkoleniowa, przygotowująca właścicie-
li gospodarstw do profesjonalnego przyjmowania 
turystów, zapoznanie się z istniejącymi przepisami 
prawnymi i sanitarnymi oraz z możliwościami ko-
rzystania ze specjalnych kredytów preferencyjnych 
na przyszłe inwestycje i ulg podatkowych.

Z drugiej strony istotna jest sprawność orga-
nizacyjna w dotarciu z ofertą agroturystyczną do 

jak najszerszego grona przyszłych turystów oraz 
usprawnienie ich obsługi w zakresie konkretnej 
sprzedaży ofert (rezerwacja kwater, warunki płat-
ności). Uwzględniając walory turystyczne, atrakcyj-
ność i zróżnicowanie krajobrazowo-przyrodnicze 
obszarów wiejskich w Polsce, można oczekiwać, 
że wraz z rozwojem odpowiedniej infrastruktury, 
agroturystyka ma szanse stać się jedną z realnych 
możliwości dodatkowych źródeł dochodów miesz-
kańców wsi.

Korzyści płynące z rozwoju agroturystyki przy-
czyniają się do rozwiązania przynajmniej niektó-
rych problemów polskiej wsi. Jest ona miejscem 

pracy dla wielu rodzin rolniczych, daje możliwości 
zatrudnienia także innym grupom zawodowym, 
wpływa korzystnie na rozwój obszarów wiejskich, 
przyczyniając się w tym samym do ich ożywienia 
gospodarczego. 

Dalszy pomyślny rozwój turystyki wiejskiej 
w Polsce zależeć będzie w dużej mierze od sto-
sowania przez podmioty działające na tym rynku 
instrumentów polityki marketingowej, zorientowa-
nych przede wszystkim na nabywców. 

Podejmowanie właściwych decyzji w tym za-
kresie nie może opierać się wyłącznie na intuicji, 
musi być podbudowane gruntowną wiedzą doty-
czącą zachowań konsumentów usług turystycz-
nych. Chodzi tu głównie o ich znajomość potrzeb 
oraz podstawowych zmiennych, które warunkują 
działania i czynności zmierzające do ich zaspokoje-
nia, zgodnie z odczuwanym systemem preferencji, 
a także procesów podejmowania decyzji korzystania 
z usług turystycznych.

Poza walorami przyrodniczymi, turyści przy-
wiązują także dużą wagę do miłej obsługi, standardu 
gospodarstw agroturystycznych, możliwości zakupu 
zdrowej żywności oraz wartości poznawczych śro-
dowiska wiejskiego, co uzależnione jest w pewnym 
stopniu od osobistego zaangażowania rolników 
świadczących usługi agroturystyczne.

Agroturystyka może mieć duże wewnątrz 
regionalne znaczenie dla aktywizacji środowisk 
lokalnych (przykład Wojciechowa), ponieważ po-
zwala na zagospodarowanie nadwyżek zasobów 
mieszkaniowych i produkcji rolniczej, rozwiązuje 
także trudny problem zatrudnienia kobiet wiejskich 
i sprzyja wydobywaniu się wsi z izolacji środo-
wiskowej.

aneta KazanoWsKa
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Na latarni...

Na słoneczniku

Lubelszczyzna, jak cała wschodnia Polska, do czasów II wojny światowej była 
obszarem współżycia wielu narodowości m.in. Polaków, Ukraińców, Białorusinów, 
Żydów, Niemców, Cyganów, Tatarów. Byli oni wyznawcami współistniejących 
obok siebie  wyznań: rzymskiego i greckiego katolicyzmu, prawosławia, judaizmu. 
Żyli tu także ewangelicy, muzułmanie, staroobrzędowcy... 

Obraz ten zmieniły całkowicie tragiczne wydarzenia lat 1939-47: ludobójstwa, 
pogromy, masowe ucieczki i wysiedlenia. Eksterminacja ludności żydowskiej 
oraz dramatyczne koleje losu ludności ukraińskiej i polskiej doprowadziły 
do radykalnych zmian demograficznych. Wiele tysięcy mieszkańców regionu 
zginęło, wielu zmuszonych zostało do ucieczki lub wysiedlonych. Po dawnych 
mieszkańcach pozostały cmentarze, dziś przeważnie zapomniane, zaniedbane 
i zdewastowane. Na Lubelszczyźnie, według ostrożnych szacunków, takich miejsc 
może być nawet  około tysiąca. Liczbę tę uzupełniają groby żołnierzy wielu 
narodowości poległych podczas obu ostatnich wojen światowych. 

W granicach województwa lubelskiego żyło przed 1939 rokiem ok. 300 
tysięcy prawosławnych i grekokatolików, przeważnie o ukraińskiej świadomości 
narodowej. Po zakończeniu wojny zdecydowana większość z nich została wy-
siedlona. W latach 1944-46 z terenu całej Polski zostało przesiedlonych na teren 
Związku Radzieckiego przez NKWD i Armię Czerwoną 482 tysiące Ukraińców. 
Ukraińcy z Chełmszczyzny i Podlasia zamieszkali przeważnie na Wołyniu. Kolejne 
140 tysięcy osób zmuszono w 1947 r. do wyjazdu na Warmię i Mazury, Pomo-
rze Zachodnie oraz Dolny Śląsk, w ramach tzw. Akcji „Wisła”, podjętej decyzją 
polskich władz komunistycznych. Z Lubelszczyzny deportowano wtedy ponad 
14 tysięcy osób, głównie z  powiatów  hrubieszowskiego i tomaszowskiego, 
w większości na teren dawnych Prus Wschodnich. W opuszczonych wioskach 
zamieszkali przybyli zza Bugu Polacy – repatrianci. Niektóre miejscowości 
opustoszały na stałe. 

Na obrzeżach wsi, w pobliżu cerkwi, a czasami głęboko w lesie pozostały 
coraz bardziej zaniedbane cmentarze. Kiedy zabrakło rodzin, które mogłyby opie-
kować się grobami, coraz bardziej zarastały one bujnymi krzewami i drzewami. 
Nagrobki niszczeją, czasami są dewastowane, rozkradane.  Cmentarze dwóch 
wyznań często ze sobą sąsiadowały. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej część 

Pamięć porasta las

Towarzystwo dla Natury i Człowieka 2007 Redakcja: Agnieszka Szokaluk, Krzysztof Gorczyca

Wkładka do kwartalnika „OIKOS. Ekologia i Współdziałanie” wydana została dzięki dotacji Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Cmentarz  prawosławny w Suchawie � Fot.�K.�Gorczyca
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powierzchni zarosła 
krzewami i drzewami. 
Odwiedzający groby 
swoich bliskich katoli-
cy często nie wiedzą, że 
za ścianą zarośli kryją 
się nagrobki. 

Wiele obecnych 
cmentarzy rzym-
skokatolickich było 
wcześniej użytkowa-
nych przez grekokato-
lików i prawosławnych. 
Ukazem carskim z 1875 
roku na terenie Króle-
stwa Kongresowego 
zdelegalizowano koś-
ciół greckokatolicki. 
W ten sposób unici 
„urzędowo” stali się 
wyznawcami prawosła-
wia, a obiekty, w tym 
cmentarze, przeszły na 
własność kościoła pra-
wosławnego. Po ukazie 
tolerancyjnym z 1905 
roku wielu dawnych 
grekokatolików  zdecy-
dowało się przejść na 
katolicyzm obrządku łacińskiego. Było to zjawisko powszechne, a największą 
skalę przybrało na Południowym Podlasiu. 

Wszystkie te miejsca, świadczące o przeszłości naszego regionu, gminy czy 
wsi, warte są odwiedzenia i poznania ich historii. Przede wszystkim jednak należy 
im się opieka i przywrócenie stanu godnego miejscom wiecznego spoczynku. 
Ochrony wymagają również jako zabytki i dzieła sztuki.

Wszystkim zainteresowanym dziedzictwem kulturowym po-
granicza, a w szczególności zaangażowanym w działania na rzecz 
jego ochrony i promocji, polecamy wydaną ostatnio płytę CD 
„Cmentarze pogranicza”. Zawiera ona m.in.:

• ponad setkę fotografii zabytkowych wiejskich nekropolii 
Lubelszczyzny i innych regionów;

• informacje i fotografie na temat programu „Cmentarze 
Pogranicza” i innych społecznych inicjatyw „ratowniczych”, 
podejmowanych przez organizacje pozarządowe;

• artykuły i informacje na temat prawnych i organizacyjnych 
aspektów organizowania działań na rzecz ochrony cmentarzy, 
źródeł ich finansowania, źródeł informacji, instytucji wspierają-
cych – wszystko to w odniesieniu do Polski i Ukrainy;

Płyta powstała jako materiał konferencyjny seminarium 
pt. „Cmentarze pogranicza – perspektywy współpracy polsko-
ukraińskiej”, Lublin 28-29 września 2007.

Otrzymać ją można w biurze Towarzystwa lub przysyłając zaadre-
sowaną do siebie kopertę do płyt CD oraz znaczek pocztowy. 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka   
ul. Głęboka 8A

20-612 Lublin 
(081) 743 71 04
oikos@eko.lublin.pl

Wydano w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe pogranicza – szan-
są na rozwój turystyki wiejskiej h, zrealizowanego dzięki dofinansowaniu Unii 
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Interreg IIIA Polska-Ukraina-Bialoruś oraz ze środków 
Budżetu Państwa.

Płyta „CMENTARZE POGRANICZA” 

Świątynie 
Dominującym wyznaniem tych 

terenów było do II wojny światowej 
prawosławie. Wiele z istniejących 
dawniej cerkwi nie przetrwało upływu 
czasu lub politycznych zawirowań. Na 
przykład cerkiew w Zbereżu została 
zniszczona decyzją polskich władz 
w roku 1938, razem z kilkudziesięcio-
ma innymi cerkwiami, w ramach akcji 
„rewindykacyjnej” – burzenia świątyń 
prawosławnych na Chełmszczyźnie 
i południowym Podlasiu.

Do dziś przy prawosławiu pozo-
stały tylko cerkwie w Uhrusku i we 
Włodawie, obie wzniesione jako 
świątynie grekokatolickie, po kasa-
cie Unii w 1875 roku zamienione na 
prawosławne. Ta pierwsza została 

wzniesiona w 1849 roku. Jest ona jednowieżowa, jednonawowa, utrzymana  w stylu 
klasycystyczno-bizantyjskim. 

Dawne cerkwie w Hańsku, Kosyniu i Suchawie służą dziś jako kościoły rzymskoka-
tolickie. Cerkiew w Hańsku została zbudowana w 1882 roku, pod nadzorem architekta 
Tomasza Orłowskiego. Wzniesiona na planie krzyża greckiego, składa się z nawy, 
przylegającego od wschodu węższego prezbiterium, zakończonego poligonalnie 
oraz przylegających od zachodu babińca i wieży. Zupełnie inaczej prezentuje się  
świątynia w Suchawie wybudowana w 1912 roku. Cerkiew na planie krzyża greckiego, 
z trójbocznym prezbiterium i wieża z kruchtą, wyposażona w siedem wieżyczek zwień-
czonych hełmami cebulastymi. Wyróżniają ją umieszczone na zewnętrznych ścianach, 
malowane na blasze wizerunki Matki Boskiej, Chrystusa i świętych. Po wojnie używana 
m.in. jako magazyn, od lat 80. służy jako kościół rzymskokatolicki. 

W Orchówku, Uhrusku i Włodawie spotykamy natomiast zabytkowe kościoły. 
Orchówek  to siedziba Braci Mniejszych Kapucynów i Sanktuarium Matki Bożej Po-
cieszenia. Pięknie położony na skarpie starorzecza Bugu kościół został wybudowany 
w latach 1770-1777, w stylu późnego baroku. Budowę ukończono dopiero w latach 
1846-48. Kościół przejściowo – po kasacie zakonu augustianów, któremu służył – pełnił 
funkcje cerkwi grekokatolickiej, a potem prawosławnej (1867-76, 1887-1918). Kościół 
w Uhrusku to jedna z najstarszych świątyń na tym terenie. Wzniesiony został w latach 
1676-78 w stylu późnego renesansu, ale przebudowy zmieniły jego charakter.  Baro-
kowy kościół św. Ludwika we Włodawie jest najbardziej okazałą świątynią katolicką na 
tych terenach. Był budowany wraz z klasztorem dla braci paulinów przez cały niemal 
XVIII wiek (1711-18 – budowa klasztoru, 1741-1780 – budowa świątyni, wykańczanie 
wnętrz). Kościół, o dwuwieżowej fasadzie, na planie ośmioboku, składa się z nawy 

głównej oraz kaplic tworzących nawy boczne, prostokątnego prezbiterium z dwoma 
zakrystiami oraz kruchty. Wnętrze w stylu rokoka, z freskami, a także rzeźbami autorstwa 
Macieja Polejowskiego.

We Włodawie zachował się również w dobrym stanie zespól synagogalny, obecnie 
siedziba Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Zespół składa się z Wielkiej 
Synagogi, wybudowanej w latach 1764-74, tzw. Małej Synagogi z końca XVIII w. oraz 

LASY SOBIBORSKIE I OKOLICE 
–�egzotyczna�kraina�bagien

Cmentarz prawosławny w Kosmowie Fot.�H.�Żurawski

Cmentarz prawosławny w Leszczanach  Fot.�K.�Wojciechowski

Cmentarz prawosławny w Sobiborze, stan z sierpnia 2006 Fot.�Piotr�Znamierowski

Widok kościoła w Hańsku z okresu 
II wojny światowej

Kościół, dawna cerkiew w Suchawie  Fot.�K.�Gorczyca

Poleska dolina Bugu, jeziora i torfowiska Sobiborskiego Parku Krajobrazowego czy Krowie Bagno doskonale znane są miłośnikom przyrody, zwłaszcza ornitologom. 
Powołanie 7 rezerwatów przyrody, obszaru Natura 2000, włączenie do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery, wystarczająco określają  „przyrodniczą rangę” tego terenu. 
Również miłośnikom turystyki plażowo-dyskotekowej okolica ta nie jest obca ze względu na „poleskie Saint Tropez” czyli Okuninkę nad jeziorem Białym. Nadbużańskie 
tereny pomiędzy Uhruskiem a Włodawą to jednak także jeden z ciekawszych fragmentów wielokulturowego pogranicza, nazwanego przez Grzegorza Rąkowskiego 
„Polską egzotyczną”, gdzie w przerwie między zbieraniem grzybów i żurawin a podglądaniem kolonii czapli siwej możemy, dzięki świątyniom, cmentarzom, tradycyjnemu 
budownictwu, poznawać bogatą i różnorodną, miejscami tragiczną historię tych ziem.



TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin, tel/fax 81/743-71-04, e-mail: oikos@eko.lublin.pl,  www.ekolublin.pl

Meandry Bugu w okolicach Zbereża (fot. archiwum TdNiCz)

Kościół (dawna cerkiew) w Kosyniu (fot. archiwum TdNiCz)

Dom drewniany w Przymiarkach (fot. archiwum TdNiCz)

Okolice Kosynia (fot. archiwum TdNiCz)

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze (fot. archiwum TdNiCz)

Żółw błotny (fot. K. Wojciechowski)
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Domu Pokahalnego z 1928 r.  We wnętrzach zachowały się neobarokowy aron-ha-
kodesz (szafa ołtarzowa) z 1936  r. oraz malowidła ścienne z lat 30. XX wieku.. Budynki 
te stanowią jedną z nielicznych pamiątek po społeczności żydowskiej, stanowiącej do 
II wojny większość mieszkańców tego miasteczka, a wymordowanej w latach 1942-
1943 w pobliskim obozie zagłady w Sobiborze. 

Muzea pod gołym niebem
Rzymskokatolicki cmentarz w Uhrusku, założony pod koniec XVIII wieku, stanowił 

m.in miejsce spoczynku okolicznego ziemiaństwa. Najstarszym z zachowanych jest 
piaskowcowy nagrobek Władysława Koncewicza (zm. 1842). Do najciekawszych należą:  
nagrobek Jelity Bielawskiej (zm. 1911) z rzeźbą Maryi oraz rzeźba nagrobna aniołka  
wykonana przez B. S. Lubowieckiego z Warszawy. Kilometr od niego znajduje się nie-
wielki cmentarz prawosławny w Uhrusku-Kobylicach. Znajdują się tam m.in. pomniki 
z piaskowca i  białego marmuru karraryjskiego żony i matki proboszcza prawosławnego 
z Uhruska, z początku XX wieku . W Kosyniu, Sobiborze, Żdżarce, Suchawie i Wyrykach 
zachowało się wiele charakterystycznych dla tych terenów drewnianych krzyży: 
monumentalnych, wysokich na 4-6 metrów. Większość z nich uległa już rozkładowi. 
Tradycyjnie były one zdobione snycerką, przyjmującą zróżnicowane lokalnie formy, 
oraz wieńczone kutymi, metalowymi krzyżykami o bardzo różnorodnych formach. 

Prawosławne cmentarze znajdują się ponadto w Zbereżu, Chutczu, Hańsku, 
Orchówku (obecnie cmentarz rzymskokatolicki, z zachowanymi nagrobkami prawo-
sławnymi), Różance. 

W Dubecznie i Kulczynie-Kolonii znajdują się natomiast cmentarze ewangelickie, 
będące pamiątką po osadnictwie niemieckim. 

Domy, wiatraki, pałace...
Większe zespoły zabudowy drewnianej spotykamy m.in. w Kosyniu, Uhrusku, 

Żłobku, Żdżarce, Woli Uhruskiej (osiedle hutników), Osowie, oraz we wsi Luta. Szcze-
gólnie ciekawy, ze względu na wielość domów z tradycyjnie zdobionymi szczytami, 
jest Sobibór oraz wioski na południe od Woli Uhruskiej: Siedliszcze i Przymiarki. 
Największy zespół zabudowy drewnianej napotkamy w Wyrykach. Zobaczymy tam 
również piękny dom z „muru pruskiego”.

Charakterystycznym elementem krajobrazu, jeszcze do lat 70., były drewniane 
wiatraki. Do dziś dwa z nich można spotkać w Wyrykach, a jeden w niedalekim Lu-
bieniu. Po wiatraku w Stulnie pozostał tylko olbrzymi kamień młyński, leżący przy 
drodze Dorohusk-Włodawa.

Oddzielna grupą zabytków stanowią obiekty przemysłowe, takie jak zabytkowa 
huta szkła w Dubecznie czy murowana wieża ciśnień przy nieczynnej stacji kolejowej 
w Woli Uhruskiej.  

Mimo, iż niegdyś istniały tu liczne dworki, niełatwo teraz odnaleźć ich ślady. 
Pozostałości budynków lub parków możemy spotkać w Majdanie Stuleńskim, Stulnie 
Starym, Sobiborze, Uhrusku. Na północ od Włodawy napotkamy pałacyk myśliwski 
w Adampolu oraz imponujące  ruiny rezydencji Zamoyskich w Różance, wraz z pięknym 
parkiem.

Tragiczna historia. 
Ze względów historycznych nie można pominąć Byłego Obozu Zagłady w Sobi-

borze – miejsca, w którym w latach 1942-1943 straciło życie 250 tysięcy Żydów i tysiąc 
Polaków. Znajduje się tu obecnie Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, w którym 
można obejrzeć stałą wystawę, dotyczącą historii tego miejsca, w szczególności udanego 
buntu i ucieczki grupy więźniów. Ciągle rozwijane są ścieżki historyczne, prowadzące 
wzdłuż kolejnych etapów i miejsc związanych z zagładą.

W Zbereżu, w miejscu, gdzie w 1951 roku rozbity został oddział „Żelaznego” – le-
gendarnego dowódcy antykomunistycznej partyzantki, tuż obok siebie napotkamy 
wystawiony przez „Społeczeństwo Ziemi Włodawskiej” pomniczek ku czci funkcjona-
riuszy, poległych w walce z reakcyjną bandą oraz ufundowaną trzydzieści lat później 
przez to samo społeczeństwo kapliczkę, upamiętniającą żołnierzy podziemia, poległych 
z rąk stalinowskich siepaczy. Przy obydwu znaleźć można znicze i kwiaty... 

Krzysztof Gorczyca, Agnieszka Szokaluk

Towarzystwo dla Natury i Człowieka prowadzi projekt 
„Cmentarze Pogranicza” od sierpnia 2005 roku. 
W tym czasie:
 
OBOZY WOLONTARIACKIE/ PRACE NA CMENTARZACH
• Towarzystwo zorganizowało 7 obozów prac porządkowych i remonto-

wych na cmentarzach dla wolontariuszy (w tym trzy polsko–ukraińskie). W 
2005 roku odbył się obóz prac porządkowych, połączony z inwentaryzacją 
w Uhrusku–Kobylicach i Kosyniu. W 2006 roku odbyły się trzy obozy: w Zbereżu 
i Uhrusku–Kobylicach (prace porządkowe), w Kosyniu i Uhrusku–Kobylicach 
(prace porządkowo–remontowe). W 2007 roku odbyły się także trzy obozy: 
w Kosyniu (prace remontowe), w Gródku, Czumowie, Husynnem i Dobromierzy-
cach (prace porządkowe), w Sobiborze (prace porządkowo–remontowe). Dwa 
spośród siedmiu obozów miały charakter szkoleniowy, z częścią teoretyczną. 
Kompleksowymi pracami remontowymi objęto łącznie ok. 70 nagrobków. Do-
datkowo wykonano prace wzmacniające, uzupełniające i quasi–rekonstrukcyjne 
przy 12 monumentalnych krzyżach drewnianych na cmentarzu w Kosyniu 
oraz wykonano rekonstrukcję 5 krzyży dębowych. W grudniu wzmocnionych 
zostanie kolejnych 10 krzyży. 

SERWIS INTERNETOWY
• Od 2006 roku Towarzystwo prowadzi stronę www.cmentarzepogranicza.pl, 

poświęconą ochronie cmentarzy, głównie na Lubelszczyźnie. Informacje zawarte 
są w pięciu działach: Cmentarze na Lubelszczyźnie (tu wyniki wizji terenowych na 
ok. 100 cmentarzach na Lubelszczyźnie, informacje historyczne, wyniki inwenta-
ryzacji, informacje turystyczne), Cmentarz w kulturze i tradycji, Sztuka i przyroda, 
Na ratunek, Projekt „Cmentarze Pogranicza”. Strona jest ciągle rozwijana.

INWENTARYZACJE I DOKUMENTACJE
• Inwentaryzacje cmentarzy obrządku wschodniego na Lubelszczyźnie 

prowadzone są na 2 poziomach: inwentaryzacja szczegółowa (fotograficzna, 
opisowa, obejmująca zaznaczenie materiału, z którego wykonany jest nagrobek 
oraz jego stanu bieżącego i sczytanie inskrypcji) iinwentaryzacja podstawowa 
(fotograficzna i ogólny opis cmentarza). Dotychczas wykonano ok. 60 inwentary-
zacji podstawowych oraz 5 szczegółowych(Kosyń, Uhrusk–Kobylice, Siedliszcze, 
dwie w opracowaniu – Hańsk i Sobibór). Dla dokumentacji szczegółowych wyko-
nane zostały wersje papierowe, które dostępne będą wkrótce w odpowiednich 
delegaturach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

WYSTAWA
• Od połowy 2006 roku, w ramach działań edukacyjnych, pokazywana jest 

wystawa „Cmentarze Pogranicza”. Dotąd odbyło się 19 prezentacji wystawy w: 
Lublinie (3), Kocudzy, Olsztynie, Wrocławiu, Włodawie, Hrubieszowie, Tomaszowie 
Lubelskim, Zamościu, Grabowcu, Kryłowie, w Ośrodku Dydaktyczno–Muzealnym 
Poleskiego Parku Narodowego, w Wojsławicach, Krasnymstawie, Warszawie, 
Zwierzyńcu, Hańsku i Dubecznie. Otwarciom wystawy towarzyszy prezenta-
cja tematyki, nierzadko w kontekście lokalnym, często także pokaz reportaży 
filmowych, zrealizowanych w ramach projektu: „Rano, rano” Jacka Zachodnego 
i „Dębowe krzyże” Krzysztofa Butryna. Okazjonalnie (Wrocław, Olsztyn, Warszawa) 
otwarcia ubogacają mini-koncerty tradycyjnych pieśni, związanych z obrzędem 

pogrzebu. Łącznie w spotkaniach przy okazji otwarcia wystawy wzięło udział 
ok. 400 osób. Na grudzień 2007 zaplanowane zostały kolejne 3 prezentacje 
polskiej i ukraińskiej wersji wystawy. 

WYDAWNICTWA TURYSTYCZNE

• W ramach promocji turystycznej regionu Lasów Sobiborskich i okolic 
wykonano komplet 4 pocztówek oraz poster. Dla 12 obiektów dziedzictwa 
kulturowego takich jak cmentarze i świątynie w gminach Wola Uhruska, Hańsk 
i Włodawa opracowane i wykonane zostały tablice informacyjno–turystyczne. 
Kolejnych 8, na terenie gmin Hańsk, Wyryki i Urszulin, powstanie do końca 
2007 roku. Powstało także 7 dużych tablic turystycznych „Lasy Sobiborskie 
i okolice”.

SPOTKANIA I SEMINARIA
• Odbyło się jednodniowe seminarium „Cmentarze Pogranicza. Zabyt-

kowe nekropolie prawosławne i grekokatolickie wschodniej Lubelszczyzny 
– perspektywy odnowy i ochrony” (28.04.2006), którego celem była wymiana 
i upowszechnienie doświadczeń związanych z ochroną zaniedbanych cmen-
tarzy i budowanie skutecznej współpracy na tym polu (wnioski z seminarium 
na płycie).

• Jego kontynuacją była dwudniowa konferencja „Cmentarze pogranicza 
– perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej” (Lublin 28-29.09 2007), z udziałem 
przedstawicieli kilkunastu organizacji i instytucji ochrony zabytków z Polski 
i Ukrainy.

• Odbyły się trzy spotkania na szczeblu lokalnym, poświęcone ochronie 
cmentarzy – w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Włodawie (5-7.12.2006). 
W spotkaniach wzięło udział ok. 30 przedstawicieli społeczności lokalnych, 
samorządów, kościołów, organizacji społecznych z tych terenów.

• W marcu 2006 r. odbyło się w Lublinie otwarte spotkanie edukacyjne, 
w którym wzięło udział ok. 50 osób. Kolejne spotkanie, będące prezentacją 
projektu, planowane jest w grudniu, na Mikołajkach Folkowych wLublinie.

• Dla szkół wiejskich prowadzone są spotkania i warsztaty, w tym tere-
nowe.

P R O J E K T  
„CMENTARZE POGRANICZA” 2005-2007

Cmentarz prawosławny w Uhrusku-Kobylicach  Fot.�K.�Gorczyca

Cmentarz rzymskokatolicki w Uhrusku – nagrobek Jelity Bielawskiej (zm. 1911) 
z rzeźbą Maryi 

Orchówek, kościół p.w. św. Jana Jałmużnika nad starorzeczem Bugu Fot.�K.�Gorczyca



CMENTARZE POGRANICZA dziedzictwo kulturowe Lasów SobiborskichV��� �3OIKOS 3/2007

EKOROZWÓJ

Wnioski wypracowane przez uczestników kon-
ferencji „Inicjatywy ekorozwojowe w dolinie 
Wieprza”

„Potencjał turystyczny doliny Wieprza”
�. Zagospodarowanie turystyczne terenów nad-

wieprzańskich powinno być uzależnione i dostoso-
wane do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych 
i kulturowych. Należy wystrzegać się turystyki 
masowej, natomiast preferować formy specjali-
styczne i kameralne z wykorzystaniem potencjału 
regionalistów i pasjonatów związanych z doliną 
Wieprza.

2. Stowarzyszenia samorządów lokalnych po 
szerokich konsultacjach społecznych powinny 
opracować jeden lub kilku programów zagospo-
darowania turystycznego, tak aby rozwój turystyki 
był uporządkowany.

3. Istnieje potrzeba przeprowadzenia szczegó-
łowej inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej 
terenów nadwieprzańskich ze szczególnym uwzględ-
nieniem osobliwości lokalnych. Uzyskane dane mają 
być szeroko publikowane, m.in. w Internecie.

4. Wszelkie formy turystyki powinny przy-
nosić dochód lokalnym społecznościom – należy 
tworzyć warunki do rozwoju inicjatyw lokalnych, 
a infrastrukturę turystyczną rozwijać w oparciu 
o istniejącą zabudowę wiejską.

5. Należy wspierać i promować inicjatywy 
mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego 
wsi. Traktować i chronić prowincjonalizm jako atut, 
wspierać lokalne produkty i receptury kulinarne oraz 
inne przejawy kultury (np. tradycyjną muzykę).

6. Warto wykorzystywać potencjał wynikający 
z uwarunkowań historycznych – postacie lub wy-
darzenia związane z regionem.

7. Istnieje potrzeba ochrony krajobrazu kul-
turowego wsi. Powinno się zwiększyć nadzór 
architektoniczny nad obiektami wznoszonymi na 

terenach nadwieprzańskich. Należy opracować wzor-
niki budownictwa regionalnego i chronić przed 
zniknięciem jego najbardziej charakterystyczne 
elementy. Opuszczone zabudowania adoptować do 
potrzeb kulturalnych, muzealnych, turystycznych 
czy edukacyjnych.

8. Wytyczyć szlak kajakowy  po środkowym 
i dolnym Wieprzu oraz trasę rowerową w dolinie 
rzeki przy zachowaniu wszelkich wymogów och-
rony przyrody.

9. Przy planowaniu innych form zagospodaro-
wania turystycznego trzeba uwzględnić wędkarstwo 
jako zorganizowaną i popularną, a nieinwazyjną 
formę turystyki.

„Zagrożenia związane z rozwojem turystyki”
�. Zdefiniować, jaką turystykę należy wspierać 

na danych odcinkach Wieprza i jakich turystów 
chcemy przyciągnąć.

2. Pilnować, aby nie przekroczyć chłonności 
terenów – zwiększona presja oznacza nie tylko 
degradację przyrody, ale i spadek atrakcyjności 
terenu.

3. Właściwie gospodarować przestrzenią – nie 
dopuszczać do zabudowy (m.in. domkami rekrea-
cyjnymi) terenów otwartych, a zwłaszcza obszarów 
zalewowych (poprawne miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego).

4. Dokładnie zweryfikować plany tworzenia 
zbiorników wodnych. Dawać pierwszeństwo nie-
wielkim obiektom (mała retencja), unikać wielkich, 
megalomańskich pomysłów.

5. Działać na rzecz poprawy dostępności komu-
nikacji publicznej do doliny Wieprza jako alternaty-
wy dla uciążliwego transportu indywidualnego.

6. Nie urządzać spływów kajakowych w sezonie 
lęgowym ptaków na odcinkach rzeki pozbawionych 
roślinności brzeżnej i rosnącej w korycie rzecz-
nym.

7. Przeciwdziałać nieprzemyślanym i pochop-
nym decyzjom, których skutkiem jest bezpowrotne 
znikanie z krajobrazu starych drzew lub małych 
obiektów dziedzictwa kulturowego, które stanowią 
o tożsamości miejsca.

8. Podejmować działania mające na celu popra-
wę jakości wód Wieprza, w szczególności poprzez 
prawidłową gospodarkę ściekowo-kanalizacyjną, 
właściwe nawożenie pól, utrzymanie i odtwarzanie 
wzdłuż koryta przechwytujących zanieczyszczenia 
stref buforowych.

9. Egzekwować zarówno od mieszkańców, jak 
i właścicieli obiektów turystycznych i domków let-
niskowych, przestrzeganie przepisów dotyczącej 
gospodarki ściekami i odpadami.

�0. Objąć większą części doliny Wieprza strefami 
priorytetowymi Programu rolno-środowiskowego.

Wnioski zostały zebrane przez komisję wnio-
skową w składzie:

Andrzej Frączek (Starostwo Powiatowe 
w Krasnymstawie)

Andrzej Ginalski (Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Towarzystwo dla Natury 
i Człowieka w Lublinie)

Rafał Jasiński (Zarząd Chełmskich Parków Kra-
jobrazowych, Towarzystwo dla Natury i Człowieka 
w Lublinie).

Wnioski z seminarium „Zrównoważona gospodar-
ka wodna w dolinach rzek Lubelszczyzny”

Komisja Wnioskowa w składzie:
�. Zdzisław Michalczyk – przewodniczący Wo-

jewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody
2. Andrzej Olech – Wójt Gminy Godziszów
3. Magdalena Pachodzka - WWf Polska
4. Jerzy Szpakowski – Wójt Gminy Trawniki
5. Andrzej Trembaczowski – Polski Związek 

Wędkarski – Okręg Lublin

Wnioski 
      ekorozwojowe

Niewłaściwa gospodarka wodna i intensywna turystyka mogą doprowadzić do zniszczenia walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych doliny Wieprza. Dla ich zachowania przedstawiciele władz rządowych 
i samorządowych, naukowców, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych na konferencjach 
pod patronatem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowali wnioski, których stosowanie powinno 
pozwolić na utrzymanie wartości przyrodniczych. Ze względu na ich znaczenie ponownie postanowiliśmy 
je opublikować na łamach OIKOS-a.� (Jar)

1 PROCENT na cmentarze pogranicza
Jeden�procent�Twoich�podatków�możesz�przeznaczyć�na�wsparcie�działalności�
Organizacji�Pożytku�Publicznego.�Teraz�jest�to�jeszcze�łatwiejsze.�

Od 2006 roku Towarzystwo dla Na-
tury i Człowieka większość środków uzy-
skanych od podatników przeznacza na 
praktyczne działania w ramach programu 
ochrony dziedzictwa kulturowego wsi. 
Pieniądze te pomagają pokryć koszty obo-
zów, transportu, zakupu narzędzi kamie-
niarskich i materiałów, tablic informacyj-
nych. Są też źródłem wkładu własnego, co 
pozwala na zdobycie znacznie większych 
środków z dotacji zewnętrznych. 

Aby przekazać 1% podatku za 2007 
rok nie trzeba już samemu wpłacać pie-
niędzy. Zrobi to za nas Urząd Skarbowy, 
jeżeli w formularzu PIT wpiszemy nazwę 
organizacji i jej numer KRS. 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Numer KRS: 0000214186 

Ratownicy pamięci – społeczne inicjatywy 
ochrony zabytkowych cmentarzy

Od lat 80-tych w całej Polsce podejmowane były liczne inicjatywy, których efektem 
było porządkowanie, remont i konserwacja wielu zaniedbanych nekropolii. Dotyczyły 
cmentarzy ukraińskich, łemkowskich, niemieckich, żydowskich, wojennych. Działania te 
podejmowały środowiska konserwatorskie, historycy sztuki, ale także grupy turystyczne. 
Czasami akcje inicjowane były przez współczesnych lub dawnych mieszkańców miej-
scowości, czy też przez miejscowych księży. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady, 
dotyczące głównie działań na terenach wiejskich.

Od 1987 roku grupa „Nadsanie” (przy Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami 
Sztuki Cerkiewnej), a potem Grupa Kamieniarska „Magurycz” prowadziły i prowadzą na 
terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Roztocza obozy-warsztaty, których celem jest  
inwentaryzacja i remont wszelkich pozostających bez opieki obiektów sztuki cerkiewnej. 
Efektem obozów-warsztatów „Nadsania” i „Magurycza” (ok. 30) jest  remont ponad 70 
cmentarzy greckokatolickich i prawosławnych oraz kilka żydowskich i ewangelickich, 
a także licznych krzyży i kapliczek przydrożnych.

Drugą inicjatywą jest projekt “Antyschematy”, prowadzony przez grupę nauczycieli 
z okolic Koźmina Wielkopolskiego. Przy udziale młodzieży z Polski, Niemiec, Ukrainy, 
Izraela i innych krajów są prowadzone prace porządkowe na cmentarzach żydowskich. 
Dotąd takie działania podjęto na blisko 20 cmentarzach w Polsce. Prace podejmowane 
są także na Ukrainie.

 W 2005 roku  Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” 
z siedzibą w Żyrwinach (Suwalszczyzna) przeprowadziło projekt „Kramnik - wieś, której 
nie ma”, w ramach którego został oczyszczony cmentarz ewangelicki w Kramniku, jedyna 
pozostałość po już nieistniejącej wsi. Prowadzący projekt starali się także dotrzeć do 
dawnych mieszkańców wsi oraz rozmawiać z obecnymi na temat tego, jak oceniają oni 
ich obecność i prace na cmentarzu oraz jaki jest ich stosunek do przeszłości regionu.

Inicjatywy ratowania cmentarzy podejmowano także na Lubelszczyźnie.
Prace porządkowe prowadziła i prowadzi młodzież prawosławna, wierni wyznania 

prawosławnego, a wśród nich byli i obecni parafianie w poszczególnych miejscowościach. 
W ten sposób w latach 80. został uporządkowany cmentarz w Kolechowicach, w latach 
90. cmentarz w Kodniu, a ostatnio w Babicach, Łosińcu, Hrubieszowie.

Także wierni wyznania rzymskokatolickiego porządkują dwuwyznaniowe (grecko- 
i rzymskokatolickie) cmentarze na terenie swoich parafii. Są to m.in. cmentarze w: Chło-
piatynie, Dłużniowie, Mycowie, Wyżłowie, Żniatynie i Machnowie Nowym. 

W latach 2004-2007 siłami Parafii Greckokatolickiej w Lublinie, Nieformalnej Grupy 
Kamieniarzy „Magurycz”, młodzieży i studentów z Polski i Ukrainy oraz mieszkańców oko-
licznych wsi uporządkowano oraz przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie 
na cmentarzu w Korczminie.

 Od 2003 roku w ramach programu „Dziedzictwo”, a obecnie „Zabytek”, prowadzonego 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie we współpracy m.in. z Delegaturą w Chełmie 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, bezrobotni prowadzą prace pie-

lęgnacyjno-porządkowe na 
cmentarzach. Dotąd uporząd-
kowali kilkanaście cmentarzy 
różnych obrządków.  Są wśród 
nich cmentarze prawosławne 
w Czułczycach, Chełmie, Pod-
górzu, Zagrodzie, Sielcu, Ku-
mowie, Siedliszczu, Dubience, 
Wierzbicy.

Na najbliższym nam te-
renie prace porządkowe są od 
2006 roku prowadzone przez 
Ośrodek „Brama Grodzka – Te-
atr NN” na kirkucie przy ul. 
Kalinowszczyzna w Lublinie. 
W projekcie bierze udział młodzież z lubelskich szkół, współpracujących z Ośrodkiem. 
Planowane są także w dalszej kolejności prace konserwatorskie.

Prace na cmentarzach żołnierzy z okresu I wojny światowej prowadzi zawiązany 
w Lublinie pod koniec 2005 roku Komitet Opieki nad Grobami.
Rok 2007 przyniósł znaczne ożywienie w tej dziedzinie, widoczne również na Lu-

belszczyźnie. Dzięki programowi „Memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa”     
niemieckiej Fundacji Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość, realizowanemu przez Fundację 
Batorego, możliwe było sfinansowanie 12 workcampów dla wolontariuszy z Polski, Niemiec, 
Rosji, Litwy i Ukrainy. Dziewięć z nich dotyczyło ochrony cmentarzy. 

Na Lubelszczyźnie podjęto w tym roku szereg inicjatyw wywodzących się z lokalnych 
społeczności. W ramach programu „Cmentarze pogranicza” staraliśmy się wspierać niektóre 
z nich. Młodzieżowy Ruch Odbudowy Grabowca uporządkował cmentarz prawosławny 
w Bereściu. Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i Okolic zainicjowało akcję porządkowania 
cmentarzy w Kryłowie i Małkowie. Bractwo Młodzieży Prawosławnej przeprowadziło 
prace w Cycowie, natomiast ukraińska młodzież w ramach obozu zorganizowanego przez 
organizację Nacjonalnyj Alians z Łucka, uporządkowała i „odnowiła” nagrobki w Łaskowie. 
Gmina Hańsk wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Hańskiej rozpoczęły remont 
nagrobków na – będących w administracji samorządu – cmentarzach prawosławnych 
w Hańsku i Żdżarce. Prace przeprowadzone zostały przy udziale TdNiCz przez miejscowych 
wolontariuszy, młodzież gimnazjalną oraz skierowanych przez Urząd Gminy robotników, 
pracujących w ramach „prac społecznie użytecznych”. Projekt w Hańsku będzie kontynu-
owany w 2008 roku. 

Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie równie intensywny pod tym względem i kolejne 
społeczności i samorządy przyłączą się do tego rosnącego ruchu. Pierwsze zapowiedzi już 
się pojawiają. Kilka nowych gmin zapowiada podjęcie podobnych działań. W przyszłym 
roku pojawią się także nowe, większe niż dotychczas możliwości finansowania przedsię-
wzięć na rzecz ochrony dziedzictwa. Sporo środków przeznaczono na ten i pokrewne 
cele (turystyka, inicjatywy lokalne) w Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-13. 
Najlepsze warunki  do ich wykorzystania mają właśnie samorządy lokalne, być może 
w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.

Agnieszka Szokaluk, Krzysztof Gorczyca

KIERUNEK WSCHÓD
Zaniedbanych cmentarzy na samej Lubelszczyźnie jest co najmniej 500. Jak do-

tąd, nasza praca dotyczyła 7 z nich, i nawet tam zostało jeszcze dużo pracy. Łącznie 
z inicjatywami podejmowanymi przez innych, działaniami objętych zostało 20 do 30 
miejsc. Pracy w regionie zostało więc jeszcze na 100 lat. Jednak problem dotyczy także, 
może nawet w większym stopniu, terenów na wschód od polskiej granicy. Na zacho-
dzie Ukrainy i Białorusi znajduje się kilkaset  zabytkowych nekropolii, często o bardzo 
wysokich walorach artystycznych. Doświadczenia i tradycja działań ochronnych są tam 
dużo mniejsze niż w  Polsce. Brakuje wykształconych kadr konserwatorskich i zaplecza 
instytucjonalnego. 

W dniach 28-29 września odbyła się w Lublinie, zorganizowana przez  Towarzystwo 
konferencja „Cmentarze pogranicza – perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej”, w której 
wzięło udział ok. 40 osób z organizacji pozarządowych, instytucji ochrony zabytków 
i konsulatów obydwu krajów.  Uczestnicy wielokrotnie podkreślali konieczność rozsze-
rzenia działań na Wschodzie i wsparcia rodzących się tam inicjatyw. Na bazie wyników 
dyskusji trzy organizacje (Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz „Kamerton” z Równego 
i „Harmonia” z Kremenczuka nad Dnieprem) opracowały wspólny projekt, który uzyskał 
dofinansowanie w ramach programu RITA. Wiosną 2008 roku w Równem odbędzie się 
„okragły stół” z udziałem miejscowych władz i organizacji, kościołów, polskiego konsulatu, 
polskich konserwatorów. Odbędą się także pokazy ukraińskojęzycznej wystawy „Cmentarze 
pogranicza”, inwentaryzacja wybranych obiektów na Polesiu i Wołyniu oraz kolejny obóz 
z udziałem ukraińskich wolontariuszy. Wstępną współpracę nawiązaliśmy także z jedną 
z organizacji z białoruskiego Brześcia.   

 Krzysztof Gorczyca

Fot. Monika Deleżuk

Prace na cmentarzu grekokatolickim w Korczminie, 
lipiec 2004 
 Fot. arch. Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
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6. Bogusław Wiącek – Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie

sformułowała następujące wnioski.

�. Doliny rzeczne stanowią bezcenną wartość 
przyrodniczą wymagającą szczególnej staranności 
w planowaniu ich gospodarczego wykorzystania 
oraz ustalenia zasad ochrony przeciwpowodzio-
wej. 

2. Program zrównoważonej gospodarki wodnej 
powinien uwzględniać różnorodne potrzeby wod-
ne całej zlewni, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów chronionych i wrażliwych na niedobory 
wody. 

3. Istnieje konieczność opracowania strategii 
wykorzystania dolin rzecznych uwzględniających 
różne formy ich wykorzystania. 

4. Jednym z podstawowych celów programu 
zrównoważonego rozwoju powinna być ochrona 
dolin rzecznych jako terenów cennych przyrodni-
czo; korytarzy ekologicznych stref różnorodności 
siedliskowej (starorzecza, meandry, torfowiska, lasy 
łęgowe, zadrzewienia i zakrzewienia). 

5. Program ten powinien zakładać zatrzy-
mywanie wód w okresach nadwyżek w górnych 
częściach zlewni poprzez odpowiednie działania 
agrotechniczne i fitomelioracyjne, zorganizowanie 
małej retencji również na dopływach, spowolnienie 
spływu wód do głównych rzek. 

6. Istnieje konieczność kompleksowego spojrze-
nia na ochronę przeciwpowodziową poprzez analizę 
zagospodarowania zlewni i opracowanie wielowa-

riantowego planu ochrony przeciwpowodziowej. 
7. Ochrona przeciwpowodziowa powinna za-

kładać następujące elementy: 
- Utrzymanie naturalnych terenów zalewowych 

- gospodarkę w dolinach rzek należy dostosować 
do naturalnego rytmu rzeki, a nie dostosowywać 
rzeki do zagospodarowania doliny, 

 - Stosowanie bezwzględnego zakazu zabudowy 
mieszkaniowej oraz lokalizacji trwałych obiektów 
budowlanych w dolinach rzecznych, 

- Podjęcie starań o „odgospodarowanie” zain-
westowanych terenów położonych na obszarach 
zalewowych, podtapianych w trakcie kolejnych 
powodzi, 

- Tam, gdzie jest to możliwe, należy rzekom 
pozostawić lub przywrócić naturalną przestrzeń do 
bezpiecznego rozlania się wody, 

- Wały przeciwpowodziowe należy lokalizować 
w znacznym oddaleniu od koryta rzeki, tym samym 
dając wodzie możliwość przepływu szerszym prze-
krojem, co zmniejszy wysokość fali powodziowej 
oraz jej energię, 

- Dla ochrony przeciwpowodziowej wskazane 
byłoby utrzymanie łąkowo-pastwiskowego użytko-
wania międzywala, 

- Środki finansowe należy kierować tam, gdzie 
istnieje rzeczywiste zagrożenie życia i zdrowia 
ludzkiego, bądź wysokich strat w infrastrukturze. W 
miejscach, gdzie rzeka płynie przez obszary nieza-
budowane, nie należy prowadzić prac, które oprócz 
zmian naturalnego środowiska, zmniejszają retencję, 
przyspieszają spływ wody i zwiększają zagrożenie 

powodziowe terenów położonych poniżej.
8. W procesie planowania każdej inwestycji, na 

etapie jej przygotowania (w trakcie sporządzania 
projektu), należy przeprowadzić konsultacje ze 
środowiskiem przyrodniczym i użytkownikiem 
rybackim, a przy opracowaniu raportów oddziały-
wania na środowisko należy uwzględnić potrzeby 
rybactwa i wędkarstwa. W pracach tych koniecz-
ne jest przestrzeganie zasady udziału czynnika 
społecznego zapisanych w prawie polskim oraz 
europejskim. 

9. Działania hydrotechniczne, takie jak: odmu-
lanie i udrażnianie rzek, usuwanie drzew rosnących 
i powalonych do koryta rzeki, remont urządzeń 
hydrotechnicznych, zabezpieczanie erodowanych 
brzegów itp. Powinny być ograniczone do niezbęd-
nego minimum. Odcinkowe roboty udrożnieniowe 
możliwe byłyby po rozpatrzeniu indywidualnych 
przypadków - poprzedzonych konsultacjami 
z przedstawicielami służb ochrony środowiska 
oraz użytkownikiem rybackim. 

�0. Urzędy gmin i inne instytucje lokalne 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec 
towarzyszącej pracom konserwacyjnym i udrożnie-
niowym samowolnej wycince drzew. 

��. Wskazane byłoby przeprowadzenie na 
wytypowanych rzekach zabiegów renaturaliza-
cyjnych.

�2. Istnieje konieczność wzajemnego informo-
wania stron o planowanych zamierzeniach, np. PZW 
będzie informować o planowanych zarybieniach, 
a administrator rzeki o miejscach i terminach nie-

Dolny Wieprz i Piskory 
Na obszarze gmin Puławy i Żyrzyn istnieje 

system ścieżek dydaktycznych. Ich powstanie jest 
związane z realizacją dużego programu ochrony 
czynnej „Piskory”, polegającego na rekultywacji 
obszarów zdegradowanych, renaturyzacji ekosy-

stemów oraz wprowadzaniu wymarłych lub za-
grożonych na stanowiskach naturalnych gatunków 
roślin. Projekt został zrealizowany przez Narodową 
fundację Ochrony Środowiska w Warszawie, Wo-
jewódzkiego Konserwatora Przyrody w Lublinie 
i Nadleśnictwo Puławy, z pomocą finansową fun-

dacji Ekofundusz. Na system składają się cztery 
ścieżki dydaktyczne o łącznej długości niespełna 44 
km. Wszystkie posiadają oznakowania i tablice in-
formacyjne. „Ścieżka niebieska” (Gołąb – jezioro 
Nury – Gołąb) pozwala na poznanie eutroficznego 
(żyznego) zbiornika wodnego (dawne koryto Wi-

Nadwieprzańskie ścieżki
Piękny, półnaturalny krajobraz, tworzony przez dziką rzekę i ekstensywne metody gospodarowania 

oraz liczne zabytki, których mury pamiętają dawne, burzliwe dzieje, składają się na wybitne walory 
turystyczne obszarów nad Wieprzem. Dla lepszego ich poznania powstają kwalifikowane formy szla-
ków turystycznych, jakimi są ścieżki dydaktyczne i spacerowe. Wyposażone w tablice informacyjne, 
pozwalają nie tylko na aktywny wypoczynek, ale także dostarczają informacji o wyjątkowości danego 
miejsca, którą trudno poznać bez takiego przewodnika. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik po 
nadwieprzańskich ścieżkach.

sły), z typową dla takiego typu jeziora roślinnością. 
Został on wzbogacony o kilka gatunków roślin 
poprzez ich dosadzenie. Ścieżka pokazuje także 
negatywny wpływ działalności człowieka na środo-
wisko („dzikie wysypisko śmieci”, przeprowadzenie 
nad jeziorem linii wysokiego napięcia). „Ścieżka 
zielona” o przebiegu Leśniczówka Gołąb – Łąki 
Bonowskie – jezioro Piskory – Leśniczówka Go-
łąb pokazuje wysokie walory przyrodnicze i kra-
jobrazowe Lasów Gołąbskich. Na trasie znajduje 
się naturalna wydma – ginący element krajobrazu. 
Na jej szczycie ustanowiono punkt widokowy na 
nieckę po piaskowni, która po zabiegach przyrod-
ników stanowi cenny ekosystem.  Znajduje się tutaj 
stanowisko niezwykle rzadkiej rośliny – marsylii 
czterolistnej. Kolejnym punktem na szlaku są Łąki 
Bonowskie – piękne wnętrze krajobrazowe, bez 
elementów antropogenicznych. Głównym punktem 
szlaku jest jezioro Piskory, które stanowi przykład 
udanej renaturyzacji. Na wyschniętym zbiorniku 
udało się odtworzyć lustro wody, dzięki czemu 
została odtworzona bardzo cenna ostoja ptaków 
– obecnie można zobaczyć tu polującego bielika, 
bąka, puchacza i wiele innych gatunków. Obecnie 
jezioro i część lasów do niego przyległych stanowi 
rezerwat przyrody. Również głównym punktem 
„Ścieżki żółtej” (Niebrzegów – Łąki Bonowskie 
– jezioro Piskory – Stawy Gózd – Niebrzegów) 
jest jezioro Piskory. Trasa prowadzi jednak innym 
brzegiem zbiornika. Także stawy „Gózd”, podobnie 
jak jezioro Piskory, są bardzo cenne pod względem 
florystycznym (były wzbogacane w ramach pro-

jektu ochrony czynnej) i faunistycznym. fragment 
ścieżki biegnie nad Wieprzem – rzeką, która jako 
jedna z nielicznych w regionie nie została uregu-
lowana i zachowała wybitne walory krajobrazowe 
i przyrodnicze. Ostatnia z systemu ścieżek eduka-
cyjnych to „Ścieżka czerwona” (Borysów – Las 
Duży Piter – jezioro Piskory – Borysów). Obok 
wymienionych walorów, dotyczących jeziora Pisko-
ry, ta trasa pozwala poznać sposoby renaturyzacji 
osuszonego w wyniku melioracji meandrującego 
koryta rzecznego. Ponadto umożliwia zobaczenie 

cennych ekosystemów takich jak olsy, litoral (strefa 
przybrzeżna) oraz przejścia między różnymi eko-
systemami (ekotony). 

W Gminie Jeziorzany staraniem lokalnego sto-
warzyszenia „Zielona Swoboda” powstała kolejna 
ścieżka przyrodnicza.  Została ona wytyczona doliną 
Dolnego Wieprza, wzdłuż drogi z Jeziorzan do 
Skordiowa. Trasa biegnie przez rozległe, natural-
ne łąki, położone nieopodal koryta rzeki. Ścieżkę 
szczególnie warto odwiedzić wiosną, kiedy to po 
zejściu wód z doliny można obserwować liczne 
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Starorzecze koło Kijan
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gatunki ptaków i mieniące się kolorami łąki. Liczy 
ok. � km i została wyposażona w kilka tablic infor-
macyjnych, wykonanych w nietypowej formie.

Nad Wieprzem środkowym
W Łęcznej i okolicach wytyczono dwie trasy 

dydaktyczne. Jedna z nich to ścieżka przyrodniczo-
historyczna Kijany – Zawieprzyce. Została przy-
gotowana przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Wyżyny Lubelskiej. Biegnie ona po fragmencie 
odznaczającego się wybitnymi walorami krajo-
brazowymi łęczyńskiego przełomu Wieprza. Tam 
dolina zwęża się, a koryto rzeki wije się między 
wysokimi, stromymi skarpami. W dolinie mają 
swoje stanowiska rzadkie rośliny kserotermiczne, 
wodne i łąkowe. Zobaczyć można chronione gatunki 
ptaków, jak np. błotniak stawowy i zimorodek. 
Na uwagę zasługują także zabytki architektury 
– malowniczo położone na skarpie ruiny pałacu, 
pozostałości po parku i zabudowie gospodarczej 

w Zawieprzycach oraz zachowany w dobrym stanie 
zespół pałacowo-parkowy w Kijanach.

Ścieżka przyrodnicza „Park Podzamcze” 
została przygotowana przez Zespół Szkół im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i pozwala 
na zapoznanie się z walorami tego miejsca. Na 
wzniesieniu, położonym  nieopodal ujścia rzeki 
Świnki do Wieprza, zachował się zespół dwor-
sko-parkowy z siedmioma drzewami – pomnikami 
przyrody. Ścieżka biegnie również wzdłuż doliny 
Wieprza oraz wśród wiekowej zabudowy, tworzą-
cej dawny zespół. Niewątpliwą atrakcją jest także 
dolina dinozaurów.

Nadwieprzańska część powiatu chełmskiego 
może poszczycić się jedynie ścieżką przyrodni-
czo-historyczną „Kotlina Pawłowa”. Jest ona 
położona na terenie gminy Rejowiec fabryczny. 
Wykonała ją gmina z pomocą merytoryczną Zespołu 
Parków Krajobrazowych Polesia. Trasę wytyczono 
dookoła Pawłowa, m.in. skrajem Pawłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu.Oprowadza ona 
po wchodzących w skład obszaru chronionego sta-
wach i lasach. Można tam zobaczyć wiele rzadkich 
i chronionych prawem gatunków roślin, grzybów 
i zwierząt. Pozwala także na zapoznanie się z wa-
lorami historyczno-kulturowymi miasteczka. Naj-
ciekawsze wydają się izby garncarska i bednarska, 
które są miejscem pamięci i kultywacji długich 
tradycji rzemieślniczych Pawłowa. Godne uwagi 
są też obiekty sakralne oraz zabudowa małomia-
steczkowa. Ścieżka ma ok. 6 km długości i została 
wyposażona w siedem tablic informacyjnych.

Na terenie powiatu krasnostawskiego znajdują 
się trzy trasy edukacyjne. Koło Niemienic, z inicja-
tywy Nadleśnictwa Krasnystaw, wytyczono ścieżkę 
przyrodniczo-dydaktyczną „Wodny dół”. Powsta-
ła ona w celu zaprezentowania form ukształtowania 
terenu Wyniosłości Giełczewskiej oraz roślinności 
rosnącej w kompleksie leśnym. Prowadzi przez naj-
ciekawsze fragmenty rezerwatu, który ustanowiono 

dla ochrony wyjątkowo malowniczego krajobrazu. 
Ten odznacza się rzadko spotykaną gęstością form 
erozyjnych, m.in. wąwozów, długich na kilkaset 
metrów, i stromych ścian, liczących do kilkuna-
stu metrów. W rezerwacie rośnie wiele rzadkich 
gatunków roślin, m.in. unikatowa cieszynianka 
wiosenna. Ścieżka została wyposażona w 28 tablic 
informacyjnych. Na nich zawarto treści edukacyjne, 
dotyczące ochrony przyrody i gospodarki leśnej. 
Posiada ona dwa warianty – krótszy, przeznaczo-
ny głównie dla grup dzieci do lat �0 (liczy �,6 
km i kończy się w miejscu dogodnym dla dojazdu 
autobusów), oraz dłuższy, w formie pętli, liczący 
ok. 4 km. Dodatkowym atutem jest „Leśna szkoła” 
– specjalnie przygotowane miejsce do prowadzenia 
lekcji w terenie.

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby nad-
leśnictwa, na terenie szkółki leśnej, utworzono 
ścieżkę dydaktyczną „Borek”. Powstała z myślą 
o przeprowadzaniu lekcji terenowych. Pozwala 

ona na zapoznanie się z kolejnymi etapami pracy 
przy produkcji sadzonek. Dodatkowo z umiesz-
czonych tablic można uzyskać informacje lesie: 
o funkcjonowaniu ekosystemów oraz o gatunkach 
drzew i krzewów. Ponadto przygotowano 2 miejsca 
do odpoczynku, gdzie można posilić się, rozpalić 
ognisko. 

Na południowy wschód od Krasnegostawu Ze-
spół Parków Krajobrazowych Roztocza, we współ-
pracy z Nadleśnictwem Krasnystaw i Gminą Izbica, 
przygotował pieszo-rowerową ścieżkę przyrodni-
czo-historyczną „Stryjowskie Wąwozy”. Prowa-
dzi ona zachodnim skrajem Działów Grabowieckich 
– „najwyższego” subregionu Wyżyny Lubelskiej. 
Ścieżka liczy ponad 22 km i została wytyczona 
w taki sposób, aby turysta mógł poznać bogaty 
w walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 
fragment Skierbieszowskiego Parku Krajobrazo-
wego. Na trasie znajdują się niesamowite bukowe 
lasy, gęsto „pocięte” wąwozami i innymi formami 
erozyjnymi wzniesienia, których zbocza pokrywa 
mozaika pól i lasów, oraz rozległe łąki w dolinie 
Wolicy. Godne uwagi są także zespoły pałacowo-
parkowe w Stryjowie i Orłowie Murowanym.

W grodzie chrząszcza
Szczebrzeszyn może poszczycić się gęstą 

siecią pieszo-rowerowych ścieżek spacerowych 
i edukacyjnych. Trzy znakowane ścieżki spacerowe, 
o łącznej długości 2� km, pozwalają poznać jed-
no z najpiękniejszych miasteczek Lubelszczyzny. 
Pięknie położony na wzniesieniach, z licznymi 
zabytkami, Szczebrzeszyn jest przyrównywany 
do Kazimierza Dolnego. Wiekowe budowle sa-
kralne (pounicka cerkiew, renesansowy kościół 
i synagoga), kamieniczki, ratusz oraz najlepiej za-
chowany w regionie cmentarz żydowski to głów-
ne atrakcje miasteczka. Godnym uwagi jest także 
pomnik chrząszcza – najbardziej znanej „postaci” 
związanej ze Szczebrzeszynem. Ścieżki wyprowa-
dzają również poza miasteczko i ułatwiają poznanie 
pięknym wąwozów oraz bogatych pod względem 
przyrodniczym lasów. Wszystkie trasy spacerowe 
mają swój początek i koniec w miasteczku. 

W Szczebrzeszynie bierze swój początek tak-
że ścieżka przyrodniczo-historyczna „Szcze-
brzeszyn – Kawęczynek”. Została przygotowana 
przez Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza, 
we współpracy z Nadleśnictwem Zwierzyniec. 
Trasa liczy �2 km i prowadzi po wyróżniającym 
się fragmencie Szczebrzeszyńskiego Parku Kra-
jobrazowego. Została wyposażona w �6 tablic 
informacyjnych oraz oznakowania kierunkowe. 
Odznacza się wyjątkową różnorodnością. Podob-
nie jak ścieżki spacerowe, pozwala na poznanie 
bogactwa kulturowego miasteczka. Odcinek ścieżki 
biegnie przez kompleks leśny Centar, w którym 
można podziwiać malownicze wąwozy. Ponadto 
na trasie znajduje się doskonały punkt widoko-

wy na dolinę Wieprza, przygotowane specjalne 
przystanki w miejscach dogodnych do obserwacji 
zwierząt i przy stanowiskach ciekawych roślin. Nie 
zapomniano przedstawić informacji o pomnikach 
przyrody oraz przygotować miejsca do wypoczynku 
na końcu ścieżki.

Roztoczański Park Narodowy
Z obszarów o wybitnych walorach przyrodni-

czych tworzy się parki narodowe. Cześć terenów, 
objętych tą formą ochrony, udostępnia się tury-
stom, którzy mogą poruszać się po wyznaczonych 
szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktyczne. 
Nie inaczej jest w Roztoczańskim PN, którego 
część leży na terenach nadwieprzańskich. Na tym 
fragmencie parku jego pracownicy wytyczyli kilka 
ścieżek dydaktycznych. Najpopularniejsza z nich 
to „Ścieżka na Bukową Górę”. Prowadzi ona od 
Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN i ukazuje 
niezwykłą różnorodność przyrodniczą, wynikającą 
ze zmiany żyzności siedlisk. Trasa prowadzi na 
Bukową Górę przez obszar podlegający ochronie 
ścisłej.  Podczas marszu można zobaczyć godny 
uwagi piękny bór jodłowy i buczynę karpacką. Na 
wzniesieniu, które „zdobywa” się po pokonaniu 
stromego podejścia o wysokości względnej liczącej 
ok. 80 m, znajduje się punkt widokowy na otwarty, 
urozmaicony krajobraz Roztocza Środkowego. Na 
trasie są również wątki przypominające tragiczną 
historię okresu II wojny światowej (pomnik Pamięci 
Poległych Leśników oraz pomnik pamięci zamordo-
wanych mieszkańców wsi Sochy). Ścieżka liczy 2,6 
km długości. „Ścieżka na Piaseczną Górę”, biorąca 
swój początek z Zwierzyńcu,  to kolejna propozycja 
turystyczna. Prowadzi ona przez bór sosnowy do 
pomnika Pamięci Poległych Leśników, a następnie 
na Piaseczną Górę, skąd można podziwiać Zwie-
rzyniec i okoliczne wzgórza. Jej długość wynosi 
3,2 km i jest, w odróżnieniu od ścieżki na Bukową 
Górę, dość łatwa do pokonania. „Ścieżka Aleją 
Aleksandry Wachniewskiej” została wytyczona 
na terenie dawnego założenia ogrodowo-pałaco-
wego Zamoyskich w Zwierzyńcu. Ukazuje ona 
oś wodną w dawnym parku, potem wiedzie przez 
wydmę, a następnie przez bór sosnowy dochodzi 
do ul. Plażowej. Jej długość wynosi 700 m. Ścieżka 
do stawów „Echo” to kolejna trasa, która ma swój 
początek w zabytkowej części Zwierzyńca, przy 
OEM. Prowadzi ona do stawów „Echo” borem 
sosnowym. Jej koniec znajduje się na platformie wi-
dokowej, skąd można oglądać ptactwo wodne oraz 
pozostające na wolności koniki polskie. Taki sam 
punkt początkowy i końcowy ma również „Ścieżka 
po wydmie do stawów Echo”. Prowadzi ona doliną 
rzeki Świerszcz. Podczas marszu można zobaczyć 
łęg  jesionowo-olszowy z fragmentami olsu oraz 
bór sosnowy. Bardzo ciekawa, o bardzo wysokim 
walorze edukacyjnym, jest „Ścieżka dendrolo-
giczna we Floriance”. Powstała w miejscu dawnej 
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szkółki drzew leśnych i owocowych, produkującej 
sadzonki dla Ordynacji Zamoyskich. W �903 r. 
w szkółce hodowano aż �25 gatunków! Obecnie 
można oglądać 66 gatunków drzew i krzewów, za-
równo pochodzenia krajowego, jak i egzotycznego 
(z Ameryki, Azji, południowej Europy). Przy każ-
dym okazie postawiono tablicę z krótkim opisem. 
Godna uwagi jest także piękna aleja jaworowa, 
zasadzona wzdłuż drogi Zwierzyniec – Górecko 
Stare, która rozdziela na dwie części dawną szkółkę. 
Również we floriance ma swój początek „Ścieżka 
krajobrazowa”. Ukazuje ona teren otwarty pól 
florianieckich, na trasie znajduje się punkt widoko-
wy na okolice florianki. Podczas przejścia ścieżką 
można zaobserwować liczne gatunki zwierząt, m.in. 
dziki, sarny, krogulce i myszołowy. Trasa kończy 
się przy tartaku w Górecku Starym, przy którym 
można podziwiać piękną aleję modrzewi. Trasa 
liczy ok. �,2 km.

Ścieżki po uzdrowisku
W Krasnobrodzie są doskonałe warunki do 

czynnego wypoczynku w formie turystyki pieszej. 
Dużym ułatwieniem w poruszaniu się po okolicach 
miasteczka jest sześć znakowanych ścieżek space-
rowych o łącznej długości 44 km. Pozwalają one 
na poznanie licznych urokliwych zakątków Ziemi 
Krasnobrodzkiej. Będące uzdrowiskiem miasteczko 
może poszczycić się zabytkami sakralnymi, w któ-
rych znajdują się aż trzy muzea z ekspozycjami 
historycznymi, etnograficznymi i przyrodniczymi. 
Godna uwagi jest kapliczka na wodzie, ze źródłem 
o cudownych właściwościach, oraz kapliczka św. 
Rocha, położona w rezerwacie o tej samej nazwie. 
Okolice „kuszą” malowniczymi krajobrazami pól 
i lasów, naturalną doliną Wieprza i wąwozami wśród 
leśnych ostępów. Na trasie jest także zalew oraz 
ośrodek sportów zimowych. Jedna ze ścieżek została 
przygotowana przez Nadleśnictwo Zwierzyniec i ma 
charakter dydaktyczny. Prowadzi przez Rezerwat 
„Św. Rocha”. Została wyposażona w siedem tablic 
informacyjnych, na których zamieszczono informacje 
m.in. o ekosystemach leśnych typowych dla Roztocza, 
źródlisku w Hutkach i o kapliczce „Św. Roch”. 

 opracował: rafał jasińsKi

W przygotowaniu tekstu zostały wykorzystane 
materiały:

www.lasy.lublin.gov.pl – strony Nadleśnictw: Krasnystaw, Pu-
ławy, Zwierzyniec

www.roztoczanskipn.pl
Nadwieprzański Park Krajobrazowy – informator. Wyd. Zespół 

Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej.
Pieszo-rowerowa ścieżka przyrodniczo-historyczna „Stryjowskie 

Wąwozy”, folder. Wyd. Zespół Parków Krajobrazowych 
Roztocza.

Ścieżka przyrodnicza Kotlina Pawłowa, folder.
Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Szczebrzeszyn – Kawęczynek”, 

folder. Wyd. Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza.
Kazimiera Wójcicka, Joanna Kowalczyk, Anna Okulicz, Dariusz 

Szafranek, Zespół Dworsko-Parkowy Łęczna-Podzamcze, 
Łęczna, 2004.

Klasztor w Krasnobrodzie

Kaplica w stryjowskim parku 
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Przystanek pierwszy 
„Kapliczka św. Józefa”

1Ścieżka ma swój początek przy baro-
kowej kapliczce, ufundowanej w końcu 
XVIII wieku przez Andrzeja i Rozalię 
Banachów. W jej wnętrzu umieszczono 

rzeźbę przedstawiającą św. Józefa z Dzieciątkiem 
na rękach. Jest to wierna kopia oryginalnej rzeźby, 
która została skradziona. Kapliczkę wybudowa-
no na lokalnym wyniesieniu terenu, z którego 
rozpościera się widok na rozległe, wilgotne łąki 
terasy zalewowej Tyśmienicy. Miejscami jest ona 
urozmaicona zakrzaczeniami wierzbowymi, zgru-
powanymi głównie na obrzeżach rowów meliora-
cyjnych i starorzeczy. Pomimo melioracji doliny 
oraz kanalizacji koryta rzecznego przeprowadzo-
nych w latach 60. i 70. XX wieku, zbiorowiska 
łąkowe utrzymały wysoki stopień naturalności 
oraz zróżnicowanie flory i fauny. W dużej mierze 
zawdzięczają to ekstensywnej gospodarce rolnej. 
Lokalne obniżenia terenu o większej wilgotno-
ści zostały opanowane przez rośliny szuwarowe 
z oczeretem, turzycami, pięknie kwitnącym kosać-
cem żółtym i żywokostem lekarskim. W  miejscach 
tych licznie występują płazy, takie jak żaba trawna 
i żaba moczarowa. W okresie wiosennym i letnim 
łąki rozbrzmiewają śpiewem skowronków, świer-
gotów pokląskw i pliszek żółtych. Z traw dochodzi 
monotonny terkoczący głos derkacza, a czasem też 
daje się słyszeć pokrzykiwanie bażantów.

Ścieżka przyrodnicza 
„Dolina Tyśmienicy”
W 2006 r., w ramach programu realizowanego przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka, 
powstała ścieżka przyrodnicza „Dolina Tyśmienicy”. Prowadzi ona przez malowniczy 
i urozmaicony fragment doliny Tyśmienicy, reprezentujący wszystkie najbardziej charak-
terystyczne elementy przyrodniczo-krajobrazowe tego obszaru. Na trasie wędrówki można 
oglądać otwarte, wilgotne łąki, tereny zakrzaczone i zadrzewione, jak i stawy rybne, które 
w dużej mierze decydują o bogactwie tutejszej przyrody. Ilość i różnorodność gatunków 
ptaków, zamieszkujących dolinę rzeczną, zdecydowała o uznaniu tego miejsca za ostoję 
ptasią i włączenie go do sieci obszarów chronionych o znaczeniu europejskim Natura 2000 
jako PLB060007 OSO „Dolina Tyśmienicy”. Nowa trasa turystyczna jest oznakowana, wypo-
sażona w sześć tablic informacyjnych i tyczki kierunkowe. 
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Spod kapliczki oznakowania prowadzą 
w prawo, w kierunku mostu na rzece, którym 
wchodzimy na utwardzoną drogę, położoną na 
grobli oddzielającej rzekę od rowu opaskowego. 
Betonowe płyty prowadzą na północ do kolejnego 
postoju.

            
Przystanek drugi 
„Derkaczowe łąki”

2Znajduje się na grobli pomiędzy rzeką 
a rowem opaskowym. Z tego miejsca 
rozpościera się widok na urozmaicany 
krajobraz łąk z zagajnikami olchowymi 

i zakrzaczeniami wierzbowymi oraz starorzecza-
mi. Po lewej stronie, w odległości około 300 m, 
widać groblę stawów rybnych „Komarne”. Łąki, 
położone pomiędzy stawami rybnymi a rzeką, cha-
rakteryzują się silnym uwilgotnieniem i w okresie 
wiosennym są często podtapiane. Można tutaj 
znaleźć wiele ciekawych i rzadkich gatunków 
roślin, takich jak goździk pyszny czy goryczka 
wąskolistna, a w rowie pięknie kwitnącego grążela 
żółtego. Na drodze w słoneczny dzień można także 
natknąć się na wygrzewającą się w słońcu jasz-
czurkę zwinkę czy zaskrońca. Uważny obserwator 
wypatrzy ścieżki wydr przechodzących z rzeki 
do rowu. Wśród trzcin i oczeretów okalających 
brzegi rzeki da się usłyszeć lub zobaczyć trzciniaki, 
trzcinniczki, potszosy, a czasami nawet pięknie 
ubarwionego zimorodka. Z łąk często dochodzi 
charakterystyczne „krek krek” – to głos derkacza, 
przedstawiciela gatunku zagrożonego wyginięciem 
w Europie. Utwardzona droga to także znakomity 
punkt do obserwacji polujących i przelatujących 
ptaków drapieżnych. Sprzyja temu bliskie są-
siedztwo Lasów Parczewskich i stawów rybnych. 
Większość lotnych drapieżników, związanych 
z tymi środowiskami, najchętniej poluje na tere-
nach otwartych. Dlatego udaje się stąd obserwo-
wać myszołowy, pustułki, trzmielojady, błotniaki 

łąkowe i stawowe oraz bardzo rzadkiego orlika 
krzykliwego czy bielika przylatującego z Lasów 
Parczewskich na stawy rybne w Siemieniu.

Dalsza część wędrówki prowadzi groblą do 
wodomistrzówki (przepompownia Komarne). War-
to zwrócić uwagę na słupy wysokiego napięcia 
– czasem odpoczywają na nich ciekawe gatunki 
ptaków, jak np. rybołów. Za przepompownią, 
koło mostu żelaznego utwardzona droga zakręca 
w prawo i biegnie równolegle do nasypu kolejo-
wego w kierunku stawów rybnych „Komarne”. 
Wchodzi w las – ols porzeczkowy, przechodzący 
w suchszych partiach w las mieszany.

Przystanek trzeci
„Stawy Komarne”

3Znajduje się on na brzegu malowniczo 
położonego kompleksu stawów rybnych 
„Komarne”, przylegających do zachod-
niego skraju Lasów Parczewskich. Na 

stawach prowadzona jest hodowla towarowa, 
głównie karpia oraz w mniejszym stopniu toł-
pygi i amura. W zbiornikach występują również 

rodzime, dzikie gatunki, takie jak: lin, karaś, okoń 
i szczupak. Do niedawna były one miejscem 
bytowania gatunku czebaczka amurskiego. W 
okresie wędrówek wiosennych i jesiennych tutaj 
odpoczywa i żeruje wiele ciekawych gatunków 
ptaków: gęsi, żurawi, czapli białych oraz mew, 
biegusów i brodźców. Latem stawy zamieszku-
ją perkozy dwuczube, perkozki, łyski, czernice 
i głowienki. W zadrzewieniach sąsiadujących ze 
stawami można usłyszeć, a czasem i zobaczyć, 
jednego z najpiękniejszych i najrzadszych naszych 
śpiewaków – podróżniczka, oraz równie barwnego 
samca dziwonii. Rowy w sąsiedztwie stawów 
upodobały sobie dwie rodziny bobrów.

Dalej trasa ścieżki biegnie drogą do przejaz-
du na linii kolejowej Łuków – Lublin. Pomimo 
tego, że trasa jest mało ruchliwa, należy ostrożnie 
przekraczać tory. Za nimi ścieżka skręca w lewo 
i biegnie lekko opadającą drogą gruntową wzdłuż 
nasypu kolejowego, a dalej obrzeżem zbiornika 
retencyjnego.

Przystanek czwarty 
Zbiornik „kolejowy”

4Znajduje się on na krawędzi dawnej terasy 
zalewowej, a obecnie brzegu zaporowego 
zbiornika retencyjnego, wybudowanego 
na Tyśmienicy. Przylega on do pól upraw-

nych, ugorów i niewielkich zadrzewień. Zbiornik 
jest dość płytki, co pozwala na rozwinięcie się 
szerokiego pasa roślinności, zarówno wynurzonej, 
jak i zanurzonej. Strefa ta (litoralu) charakteryzuje 
się największym zróżnicowaniem i bogactwem 
organizmów roślinnych i zwierzęcych. Za najpięk-
niejsze należy uznać płatowe zbiorowiska grzy-
bieni białych i grążeli żółtych. W kilku miejscach 
występują niewielkie zagłębienia, w których moż-
na odnaleźć ciekawe i rzadkie zespoły roślin, np. 
osoki aloesowatej, z licznie występującymi owa-
dożernymi pływaczami (zwyczajnym i drobnym) 
oraz zespół wolfii bezkorzeniowej – najmniejszej 
rośliny kwiatowej świata. Wśród trzcinowisk i tu-

rzycowisk napotkamy objęte ochroną gatunkową 
rodzime storczyki: kukułki plamiste, szerokolistne 
i krwiste, a w miejscach podtopionych owadożer-
ną rosiczkę i pływacza średniego oraz rzadkiego 
widłaczka torfowego. Miejsce to ze względu na 
podmokły charakter obfituje w wiele gatunków 
płazów, zarówno pospolitych (żaba wodna, zielo-
na, trawna), jak i rzadkich (grzebiuszka ziemna, 
ropucha paskówka). Szuwary trzcinowe, pałkowe 
oraz łozowiska są miejscem lęgów dla licznych 
gatunków ptaków. Wśród nich za najciekawsze 
należy uznać zagrożone wymarciem: wąsatkę, 
bąka, zielonkę, kropiatkę. Mieszkańcami szuwa-
rów są również błotniaki stawowe. Szczególnych 
wrażeń dostarczają wiosenne obserwacje tokują-
cych samców, wykonujących wiele karkołomnych, 
powietrznych figur. 

Dalej ścieżka biegnie brzegiem zbiornika 
„kolejowego”, wchodzi na groblę i dochodzi do 
śluzy. Tutaj wkracza na teren Gospodarstwa Ry-
backiego w Siemieniu, gospodarującego na jednym 
z największych kompleksów stawów w Polsce 
(łączna powierzchnia stawów to ok. 800 ha).

Przystanek piąty 
Staw „Dobosz”

5Przystanek znajduje się na grobli pomię-
dzy zbiornikiem „kolejowym” a stawem 
rybnym „Dobosz”, będącym jednym 
z najlepszych miejsc do prowadzenia 

obserwacji awifauny. Staw ten – poza okresem 
zimowym – jest pełen ruchu i gwaru przelatują-
cych, polujących i gnieżdżących się tutaj ptaków. 
Na „Doboszu” co roku przystępuje do lęgów od 
kilkuset do kilku tysięcy śmieszek, zgrupowanych 
w trzech, czterech koloniach lęgowych. Zazwyczaj 
towarzyszą im znacznie rzadsze rybitwy rzeczne, 
czarne i białoskrzydłe. Z parasola ochronnego 
koloni chętnie korzysta też wiele gatunków kaczek 
i perkozów. W czerwcu i lipcu „Dobosz” jest miej-
scem pierzowiska łabędzi niemych – w tym okresie 
lustro wody mieni się bielą setek pierzących się 

ptaków. Maksymalnie zaobserwowano  tutaj około 
500 osobników, co czyni stawy w Siemieniu jed-
nym z najważniejszych dla łabędzi miejsc w kraju. 
W okresie jesiennym, gdy dno stawów zostaje 
odsłonięte po odłowach ryb, przybywają stada 
wędrownych ptaków. Na osłoniętych, błotnistych 
łachach gromadzą się stada intensywnie żerujących 
i odpoczywających mew, siewek, gęsi, kaczek 
i czapli oraz zlatujących się tutaj na żerowisko 
bielików.

W kępie zadrzewień rośnie potężny dąb 
szypułkowy, o rozmiarach pozwalających uznać 
go za pomnik przyrody. Dość łatwo także dostrzec 
bobrowe zgryzy. Na rosnących przy grobli drze-
wach dobry obserwator wypatrzy misternie ut-
kane gniazdo remiza, przypominające rękawiczkę 
z jednym palcem, na końcu którego znajduje się 
wejście.

Kolejny etap wędrówki wiedzie groblą po-
między stawem „Dobosz” a zbiornikiem „kole-
jowym”.

Przystanek szósty
Skrzyżowanie grobli

6Stąd roztacza się widok na rozległe 
szuwary trzcinowe i pałkowe, będące 
charakterystycznym elementem krajo-
brazowym tego obszaru. Podobnie jak 

przy przystanku piątym, głównym elementem 
przyrody ożywionej, jaki możemy tu obserwować, 
jest wiele rzadkich i ciekawych gatunków ptaków. 
W szuwarach trzcinowych do lęgów przystępują 
gęsi gęgawy, bąki, bączki i błotniaki stawowe. Z 
trzcinowisk często słychać monotonny, terkoczący 
głos brzęczki.

Na południe od przystanku znajduje się znany 
nam już nasyp linii kolejowej Lublin – Łuków 
z mostem żelaznym na Tyśmienicy. Stanowią one 
granicę stawów rybnych w Siemieniu. Przystanek 
szósty jest jednocześnie ostatnim punktem ścieżki. 
Powrót następuje tą samą drogą.

zBignieW jaszcz

Ścieżka powstała w ramach programu Budowa 
społecznego poparcia i edukacja ekologiczna 
na obszarze Natura 2000 „Dolina Tyśmienicy”. 
Zadanie było realizowane w 2006 r. przez To-
warzystwo dla Natury i Człowieka we współ-
pracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody 
w Lublinie oraz Lubelskim Towarzystwem Orni-
tologicznym i Zespołem Parków Krajobrazowych 
Wyżyny Lubelskiej. Autorami projektu ścieżki są 
Zbigniew Jaszcz i Janusz Szostakiewicz, projekt 
graficzny tablic wykonał Marcin Wachowicz, 
a tablice wyprodukował Zakład Produkcji Re-
klam IMAGE z Chełma. Wytyczenie ścieżki było 
możliwe dzięki wyrażeniu zgody przez właścicieli 
gruntów: Gospodarstwo Rybackie w Siemieniu, 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Lublinie, Oddział w Białej Podlaskiej 
oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie. 
Wykonanie ścieżki zostało sfinansowane przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Z inicjatywy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Czemiernikach powstała ścieżka 
dydaktyczno–przyrodnicza „Uroczysko Brzezi-
ny”. Podczas wędrówki szlakiem można poznać 
walory przyrodnicze tutejszych lasów oraz spo-
soby gospodarowania w Lasach Państwowych. 
Na trasie przygotowano przystanki wyposażone 
w tablice informacyjne.

Naturalne łąki 
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Zbiornik „kolejowy”

Łąki podczas roztopów
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Tereny nadwieprzańskie obfitują w miejsca 
o pięknym krajobrazie. Doskonała kompo-
zycja obiektów kultury w półnaturalnym 

krajobrazie doliny Wieprza powoduje, że okolice te 
są doskonałe do odpoczynku. Jednym z takich miejsc 
są Zawieprzyce, miejscowość położona nad Wie-
przem, a dokładnie przy ujściu Bystrzycy do Wie-
prza, na terenie znajdującym się w strefie ochronnej 
Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. 

Pierwsze wzmianki o Zawieprzycach, zwanych 
również Zaviprzicze, Zanieprzyce, pojawiają się już 
w latach �390-�420. Jak napisał Długosz w �390 r., 
koło Zawieprzyc swój początek bierze rzeka Por (lub 
ewentualnie: swoje źródła ma rzeka Por). W �460 
r. Zawieprzyce graniczyły ze Spiczynem, w �46� r. 
z Czerniowem i Wólką Czerniowską. Według źródeł 
już od XV w. istniał tu zamek obrony, posadowio-
ny na okazałym wzgórzu blisko ujścia Bystrzycy 
do Wieprza. Spełniał on od funkcje obronne przy 
trakcie wiodącym z Litwy przez Lublin i dalej na 
zachód Polski.

W �545 r. właścicielem Zawieprzyc został cho-
rąży drohnicki Adankt Ciecierski z Ciecieszyna. Od 
�6�� r. mieszkał tu kasztelan wojnicki Jan firlej. 
W XVII w. powstało skromne założenie ogrodowe 
o charakterze regularnym. Jak podają źródła, w Za-
wieprzycach istniał ogród włoski, pełniący funkcje 
użytkowe, zastąpiony po przebudowie ogrodem 
spacerowym, którego aleje wyznaczane były przez 
topole włoskie. Gdy majątek w �8�8 r. trafił w ręce 
senatora Królestwa Polskiego i wojewody Antoniego 
Ostrowskiego, zespół pałacowy został otoczony 
wysokim murem z arkadami i bramą wjazdową. 
Wybudowano również klasycystyczną oranżerię. W 
�838 r. zamek spłonął, funkcje mieszkalne przejęła 
oficyna, a następnie dwór. Zamieszkiwał w nim na 
przełomie XIX i XX w. Ksawery Skłodowski, wuj 
Marii Skłodowskiej–Curie, która bywała w Za-
wieprzycach na wakacjach. Ostatnim właścicielem 
majątku był Jan Ostrowski.

Wchodząc na wzgórze mijamy żeliwny krzyż 
grecki. Po prawej stronie znajduje się barokowa 
oficyna wzniesiona w XVIII w. i odbudowana po 
wojnie. W chwili obecnej mieści się tu Szkoła 
Podstawowa im. Marii Skłodowskiej–Curie. W 
historyczny świat wkraczamy przez barokową bramę 
wjazdową. Za nią naszym oczom ukazuje się praw-
dziwie zagadkowa i różnorodna zabudowa – czegoż 
innego można się spodziewać po miejscu, które 
pełniło tak różnorakie funkcje: od zamku obronnego, 
przez rezydencję pałacową, aż po folwark. Po prawej 
stronie znajdują się budynki gospodarcze oraz dwo-

Zawieprzyckie wspomnienie
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mury zamku, jak i znajduje się w jego ruinach. Od 
południowej strony znajdowała się niegdyś aleja 
lipowa, z wieloma drzewami pomnikowymi, w tym 
lipą Sobieskiego. Runęła ona w �977 r., ale młode 
pędy odrastające od starego pnia wciąż przypominają 
o jej obecności w parku. Obecnie są one już doro-
słymi drzewami. Z ruin zamku rozciąga się piękny 
widok na niezwykłą dolinę Wieprza.

Z Zawieprzycami wiąże się również legenda, 
choć ponoć, wyszła ona spod pióra autora histo-
rycznych romansów, Aleksandra Bronikowskiego. 
Stworzył on postać okrutnego założyciela zamku 
Jana Nepomucena Granowskiego, kasztelana lu-
belskiego, który to do robót budowlanych wyko-
rzystywał przywiezionych z wypraw jeńców tu-
reckich. Wśród nich znalazła się córka greckiego 
księcia Isakiosa wraz z narzeczonym. Swą urodą 
dziewczyna zwróciła uwagę kasztelana, ale nie 
udało mu się zdobyć serca księżniczki. Na pomoc 
jeńcom wyruszył jej brat, przedstawiony Granow-
skiemu jako wybitny malarz. Jego zadaniem było 
namalowanie we wnętrzu kopuły kaplicy fresku, 
przedstawiającego kasztelana, unoszonego przez 
anioły do nieba. Artysta zastrzegł sobie, że nikt nie 
zobaczy dzieła przed ukończeniem. Pracując nad 
malowidłem przygotowywał plan ucieczki. Niestety, 
powiernik kasztelana odkrył spisek. Kochankowie 
zostali zamurowani żywcem w wąskich niszach. 
Malarz zaś, który wiernie przedstawił losy jeńców 
i mękę kasztelana na Sądzie Ostatecznym, podzielił 
ich losy. Jak podaje legenda, gdy kończono wyko-
nywać wyrok, krwawe promienie słońca oświetliły 
miejsce kaźni. Od tamtej pory po zachodzie słońca 
na ścianie, będącej miejscem zbrodni, powtarzały się 
straszliwe zjawiska, prześladując nie tylko Granow-
skiego i jego potomków, ale również późniejszych 
mieszkańców zamku.

Aby się dowiedzieć, ile tajemnic kryje w sobie 
zawieprzańskie wzgórze, trzeba się tam wybrać, 
usiąść na dziedzińcu i posłuchać historii opowiada-
nej przez dawnych mieszkańców zamku. Można je 
usłyszeć w szumie drzew, śpiewie ptaków, brzęku 
pszczół. Być może bardziej odważni zechcą się 
przekonać, czy legenda zawieprzycka jest prawdziwa 
i zostaną w tym miejscu do zachodu słońca. Może 
nie dane im będzie ujrzeć straszliwej sceny, ale będą 
mogli zobaczyć malowniczo zachodzące słońce nad 
Wieprzem, jedną z piękniejszych rzek Polski.

Katarzyna niedźWiecKa

rek otaczające niewielki dziedziniec. Znajduje się tu 
również stary lamus, wzniesiony na początku XVIII 
w. Obecnie mieści się w nim biblioteka publiczna. 
Na wschodnim krańcu parku możemy podziwiać 
ruiny klasycystycznej oranżerii z początku XIX w. 
Dawne mury zamku były grube, z kolebkowatym 
sklepieniem i oszkarpowanymi narożnikami. Ich 
pozostałości możemy oglądać po dziś dzień.

Najciekawszym i najlepiej zachowanym bu-
dynkiem na terenie zespołu parkowo–pałacowego 

jest barokowa kaplica z końca XVII w., wzniesiona 
przez Tylmana z Gameren, z fundacji Piotra i An-
toniny z Rzewuskich Miączyńkich. Niezwykłość 
tej budowli wyraża się w tym, że jest ona oparta na 
rzucie, stanowiącym połączenie krzyża greckiego 
o płytkich ramionach z kołem. Kopuła dachu jest 
zwieńczona ośmioboczną latarnią, a w jej wnętrzu 
widnieje scena z Sądu Ostatecznego.

Pisząc o Zawieprzycach warto wspomnieć 
o niezwykłej przyrodzie, która zarówno otacza 

Widok na zespół pałacowo-parkowy

Ruiny oranżerii
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Brama wjazdowa 

Aleja lipowa
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EDUKACJA

W tegorocznej edycji wzięły udział 23 osoby: ludzie z pasją, przekonaniami i chęcią 
do działania, młodzi gniewni, chcący propagować ekologię wśród najmłodszych 
i uczyć szacunku do przyrody. Wśród nich byli studenci leśnictwa, biologii, eko-

logii, ochrony środowiska, absolwenci, nauczyciele, pedagodzy i obrońcy praw zwierząt.  
Pochodzili oni z różnych uczelni, studiowali różne kierunki, przyjechali z różnych części 
Polski. Wszystkich tych ludzi łączyła jedna pasja: przyroda.

W czasie warsztatów ekoedukatorzy zostali gruntownie przeszkoleni. Brali udział w  
zajęciach na temat prawnych podstaw oraz źródeł finansowania edukacji ekologicznej. 
Uczyli się, jak pisać scenariusze zajęć edukacyjnych oraz w jaki sposób zorganizować 
takie zajęcia w swojej miejscowości. Dowiedzieli się, jak dotrzeć do szkół z ofertą, jak 
zainteresować szkoły, jak nawiązać współpracę z nauczycielami, jakimi drogami można 
przekazać informacje do szkół. Poznali techniki aktywizujące i integracyjne, metody 
tworzenia i definiowania pojęć oraz twórczego rozwiązywania problemów. Edukatorzy 
dowiedzieli się także, w jaki sposób budować grupę, jak prowadzić zajęcia, jak zachęcać 
dzieci do dyskusji oraz jak przywołać je do porządku.

Obok teorii znalazło się także sporo praktyki. Organizatorzy szkolenia zapewnili jego 
uczestnikom możliwość wypróbowania własnych sił w praktyce – edukatorzy poprowadzili 
zajęcia ekologiczne w szkole w Popowie pod Łowiczem. Podczas prowadzonych przez 
siebie lekcji byli cały czas pod czujnym okiem trenerów, którzy po zakończonych zajęciach 
omówili z uczestnikami ich przebieg. Było to bardzo cenne doświadczenie, gdyż każdy 
mógł zasięgnąć rady specjalisty i dostać kilka wskazówek pomocnych w efektywniejszej 
edukacji najmłodszych.

Bardzo ciekawe i absorbujące całą grupę były warsztaty plastyczne. Podczas tych zajęć 
edukatorzy robili gipsowe odlewy, malowali po płóciennych torbach i uczyli się techniki 
wyrobu papieru czerpanego. Ponadto w czasie trwania całego szkolenia uczestnicy mogli 
poznać dziesiątki zabaw i gier integracyjnych, tak niezwykle przydatnych w pracy z dziećmi. 
Aby dobrze zrozumieć sens wszystkich metod i łatwo je zapamiętać, edukatorzy sami 
brali udział we wszystkich grach, bawiąc się przy tym wyśmienicie. Dowiedzieli się dużo 
o prowadzeniu zajęć, zarówno w szkolnej ławie, jak i na łonie natury. Niezwykle istotnym 
elementem szkolenia były również zajęcia psychologiczne, podczas których uczono m.in. 
jak radzić sobie ze stresem, jak realizować wytyczone cele i pracować nad samym sobą. 

Szkolenie to było jednym z elementów większego projektu, zatytułowanego „EkoEdu-
katorzy – program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego”. Głównym celem 
szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy o efektywnych i ciekawych technikach 
edukacji ekologicznej. Kolejnymi etapami tego programu będą prowadzone – przez no-
wych ekoedukatorów – warsztaty ekologiczne. Warsztaty te zorganizowane zostaną w tych 
regionach kraju, z których pochodzą poszczególni edukatorzy. W ten sposób ODE Źródła 
obejmie zasięgiem swojej działalności nowe tereny, wykraczając poza obszar ziemi łódzkiej 
czy Warszawy. W ramach projektu opublikowany zostanie także zbiór scenariuszy zajęć 
edukacyjnych, napisanych przez uczestników warsztatów.

Pierwszymi efektami tego szkolenia są deklaracje chęci dalszej, trwałej współpracy 
edukatorów ze Źródłami. Być może i ta edycja doprowadzi do powstania kolejnego oddziału 
tego stowarzyszenia.

Piszę o tym szkoleniu, ponieważ i ja brałam w nim udział. Muszę przyznać, że ten kurs 
był dla mnie nie tylko cennym doświadczeniem i źródłem wielu wartościowych informacji, 
lecz był także fantastyczną przygodą. 

Poznałam tam ludzi, którzy mają podobne do moich pasje, poglądy, marzenia i którzy 
chcą z życia czegoś więcej – chcą dać coś z siebie. Spotkanie z takimi osobami dodało mi 
wiele otuchy, nadziei i siły do dalszego działania. Szkolenie to stworzyło doskonałą moż-
liwość do nawiązania współpracy między grupami wolontariuszy z całej Polski.

Jak już wcześniej wspomniałam, przed każdym edukatorem stoi teraz zadanie prze-
prowadzenia zajęć edukacyjnych w swojej miejscowości. Moim terenem działania jest 
Lublin i jego okolice. Już wkrótce do tutejszych szkół trafią oferty zajęć edukacyjnych 
z szeroko pojętej ekologii oraz ochrony środowiska. Wśród proponowanych warsztatów 
będą nie tylko klasyczne zajęcia prowadzone w salach lekcyjnych, lecz także zajęcia te-
renowe, odbywające się w parkach, ogrodzie botanicznym, nad zalewem Zemborzyckim, 
rzeką Wieprz lub Bystrzycą. Lekcje terenowe będą ponadto okazją do bliższego poznania 
przyrody w swojej okolicy. Proponowane przez mnie warsztaty skierowane będą do dzieci 
i młodzieży w każdym wieku – począwszy od przedszkolaka, skończywszy na uczniu 
szkoły ponadgimnazjalnej. 

Dlatego też od nowego roku „ruszam pełną parą” z warsztatami edukacyjnymi – szcze-
gółowe informacje już wkrótce.

joanna godzień

EkoEdukatorzy w natarciu OfERTA EDUKACyJNA 

Towarzystwa dla Natury i Człowieka 
Proponujemy zainteresowanym, w szczególności szkołom, przedszkolom, 

bibliotekom, domom kultury, przeprowadzenie lekcji–prezentacji  
na następujące tematy: 

PRZYRODA
„Problemy ekologiczne Polski i świata” • „Problemy ekologiczne Lubelszczy-
zny” • Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce” • „Parki narodowe i krajobra-

zowe na Lubelszczyźnie” • „Przyroda Lublina i okolic” • „Przyroda na poboczu” 
(sezonowo) • „Interesujące rośliny dziko rosnące” (sezonowo) • „Wzdłuż 

Bystrzycy” (sezonowo)  
Zajęcia przyrodnicze z pokazem przezroczy:

„Drapieżniki”, „Wędrówki ptaków”, „Bagna, mokradła, błota – cenne i ginące”.
Przyrodnicze zajęcia terenowe na terenie Lublina lub wyjazdowe, np.:

 „Płazy Lublina” (sezonowo); 
Warsztaty ornitologiczne, m.in.

 „Zimujące ptaki naszego miasta”

OCHRONA ŚRODOWISKA
„Ekorozwój”

„Kupuj odpowiedzialnie – Twoje pieniądze kształtują świat” – o ekologicznych, 
społecznych i humanitarnych konsekwencjach wyborów konsumenckich

„Abecadło ekokonsumenta” – jak dbać o środowisko na zakupach • „Modyfika-
cje genetyczne a bioróżnorodność i rolnictwo” • „Dzieci i śmieci” – zajęcia na 

temat segregacji odpadów (jednorazowe lub blok – seria spotkań tematycznych)
„Woda źródłem życia” • „Podróże kropelki Plum”

PRAWA CZŁOWIEKA, PRAWA ZWIERZĄT
„Twoje zakupy, a prawa człowieka”

„Masz prawo nie strzelać. Zastępcza służba wojskowa”. Prawo i praktyka.
„Zwierzę nie jest rzeczą”

SPOŁECZEŃSTWO
„Problemy społeczne współczesnego świata” • „Globalizacja – społeczeństwo 

obywatelskie” – globalne społeczeństwo obywatelskie • „Samorządność w Pol-
sce” – historia i współczesność. • „Po co nam samorząd?”

„Aktywność społeczna, organizacje pozarządowe jako ważny składnik społe-
czeństwa obywatelskiego” – praktyczne przykłady • „Bądź aktywny wokół swo-
jego domu” – zajęcia warsztatowe inspirujące do lokalnej aktywności społecznej

„Dlaczego warto być OByWATELEM?”

PRACA W GRUPIE
„Komunikacja w grupie” • „Praca metodą projektu i ewaluacja” • „Efektywna 

praca w grupie”

BLISKO ZIEMI – KULTURA I SZTUKA
Zajęcia teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Jasny,

np. wspólne przygotowanie przedstawienia, prezentacja spektakli w szkole;
Blok zajęć dotyczących kultury tradycyjnej, m.in. dawne gry i zabawy ludowe, 
dawne obrzędy związane z różnymi porami roku, tradycje muzyczne i taneczne 

Lubelszczyzny.

Powyższe zajęcia mogą być dostosowane do oczekiwań i wieku odbiorców, 
ilustrowane materiałami wizualnymi. Istnieje także możliwość uzgodnienia innej 

tematyki. 

Szczegółowe informacje:
Ośrodek Informacji Ekologicznej, ul. Głęboka 8a  

tel./fax 08� 743-7�-04, e-mail: oikos@eko.lublin.pl 

W dniach 12 -17 listopada odbyło się w Łowiczu szkolenie dla 
„EkoEdukatorów”. Było to już drugie tego typu szkolenie, zorga-
nizowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła z Łodzi. 
Pierwsze edycja, która odbyła się w 2005 roku, zaowocowała 
między innymi utworzeniem warszawskiego oddziału Źródeł. 


