
III ZJAZD UCZESTNIKÓW AKADEMII PARTNERSTWA 
Szkolenie pt. „Nowoczesny rozwój lokalny: czym powinny zajmować się współczesne
organizacje cz. I. Dziedzictwo przyrodnicze, krajobraz kulturowy i jego zachowanie,

ochrona klimatu i aktywizm lokalny”

GONIĄDZ, BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
25-26 marca 2022

Akademia  Partnerstwa jest  skierowana  do  lokalnych  liderów/ek  i  aktywistów/ek  działających  na  rzecz  społeczności
związanych  z  sektorem  pozarządowym.  Uczestnicy/czki  będą  zdobywać  wiedzę  i  kompetencje,  przy  wykorzystaniu
niekonwencjonalnych narzędzi, nowych metod działań lokalnych budujących więzi i odpowiedzialność za wspólne dobro. 

Ważnymi  elementami  Akademii  Partnerstwa  są:  interaktywność,  wymiana  doświadczeń  i  dobrych  praktyk,
organizacja  zjazdów  w  różnych  miejscach  i  kontekstach  na  terenie  Polski,  dostęp  do  wiedzy wypracowanej  przez
międzynarodowy zespół z Europy Środkowej i Norwegii. 

Koncepcja Akademii oparta jest o wielowymiarowe znaczenie słowa  PARTNERSTWO w przestrzeni działań obywatelskich.
PARTNERSTWO to współpraca, budowanie więzi między ludźmi i pokoleniami. Empatia wobec drugiego człowieka, jego
poglądów i priorytetów. PARTNERSTWO to także uważność na otoczenie i społeczność lokalną w całej jej różnorodności. To
wrażliwość i szacunek dla człowieka i przyrody. Wprowadzając zmiany na lepsze wokół siebie, małymi krokami zmieniamy
cały świat. Potrzebujemy dzisiaj  nowego podejścia i  wizji  świata, w którym dobrostan ludzi  osiąga się  w poszanowaniu
środowiska i praw człowieka.

ORGANIZATOR:

PARTNERZY WYDARZENIA:



24.03.2022 (czwartek)
Zakwaterowanie uczestników/czek
Hotel Bartlowizna, ul. Nadbiebrzańska 32, Goniądz, http://biebrza.com.pl 
19.00: kolacja w Restauracji Dwór Bartla, Hotel Bartlowizna
20.00: opcjonalnie dla chętnych - wspólnie śpiewanie pieśni ukraińskich i białoruskich / moderacja Katarzyna Paterek 

25.03.2022 (piątek)

8.00-9.00 Śniadanie i rejestracja uczestników/ek

9.00-9.30 Przywitanie, wprowadzenie do spotkania
Wstęp o ekoturystyce w kontekście działań na rzecz ochrony
przyrody i aktywizacji społeczności lokalnych

Anna Woźniak-Lubaś, 
Dominika Zaręba 
Fundusz Partnerstwa

9.30-10.30 BLOK 1 (cz. 1) 
Dziedzictwo przyrodnicze, krajobraz kulturowy – 
wprowadzenie do tematyki zjazdu, mapa własnych zasobów
przyrodniczych uczestników i uczestniczek, warsztaty

Katarzyna Paterek, moderacja

10.30-11.00 przerwa kawowa i przygotowanie do wyjścia w teren

11.00-13.30 BLOK 1 (cz. 2) 
Przyroda – wyjście w teren / spacer 2 km w okolicy 
rozlewisk w Goniądzu / po spacerze – przejazd do siedziby 
Biebrzańskiego Parku Narodowego

Katarzyna i Przemysław Mydlińscy, 
przewodnicy biebrzańscy z Wataha Wschód
http://watahawschod.pl 

13.30-14.00 Przejazd do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego, 
Osowiec Twierdza

14.00-14.45 Wizyta w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, 
spotkanie z Działem Edukacji i Udostępniania

dr Bogdan Browarski, edukator, 
entomolog
www.biebrza.org.pl 

14.45-15.00 Powrót do hotelu Bartlowizna

15.15-16.30 Obiad 

16.30-18.30 BLOK 2 (cz. 1)
Zaangażowanie społeczne, lokalny aktywizm dla 
przyrody / case study Fundacji dla Biebrzy

Małgorzata Stanek, Fundacja Dla Biebrzy
https://dlabiebrzy.pl 

18.30-19.00 przerwa kawowa

19.00-20.00 BLOK 2 (cz. 2)
Prezentacje lokalnych inicjatyw wokół Biebrzy

Zaproszeni Goście z: Fundacji dla Biebrzy, 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, 
Towarzystwa Biebrzańskiego i Stowarzyszenia 
Pracownia Architektury Żywej

20-22.00 Kolacja, wolny wieczór intergracyjny dla chętnych

http://biebrza.com.pl/
https://dlabiebrzy.pl/
https://www.biebrza.org.pl/
http://watahawschod.pl/


26.03.2022 (sobota)

7.00-8.00 Śniadanie

8.00-11.00 BLOK 3 (część 1)
Spoglądając na przyrodę i krajobraz – jak 
uratować drzewo
Wyjście w teren Biebrzańskiego Parku Narodowego
Spacer złożony z zachwytów i zdziwień.
Będziemy oglądać drzewa, rośliny, ptaki, owady                  
i zastanawiać się dlaczego jednych poruszają, zachwycają 
a innym są obojetne. Opowiemy sobie o wpływie 
krajobrazu, przyrody na twórczość człowieka, jak go 
inspirują, kształtują i uwieczniają. Nie zabraknie też 
wskazówek, jak interweniować w obronie przyrody, jak 
uratować drzewo, las albo łąkę.

Michał Książek,
Lasy i Obywatele, Ambasador Akademii 
Partnerstwa

11.15-12.00 Powrót, przerwa kawowa  

12.00-13.00 BLOK 3 (część 2)
Warsztat / dyskusja –  działania dla przyrody w 
naszej okolicy
Jak może wyglądać eksponowanie dziedzictwa 
przyrodniczego? Jak planować działania? Co możemy 
robić dla przyrody? 

moderacja: Katarzyna Paterek,
 Anna Woźniak-Lubaś, 
Katarzyna Szczęśniak

13.00-13.30 Podsumowanie Zjazdu i obiad Zespół Akademii Partnerstwa

Patronat medialny:



Trenerzy i goście specjalni

Michał Książek, gość specjalny, Ambasador Akademii Partnerstwa

Polski  poeta,  reportażysta,  kulturoznawca,  inżynier  leśnik,  ornitolog,  aktywista,
jeden ze współtwórców i inicjatorów ogólnopolskiej sieci osób działających na rzecz
lasów w Polsce (obecnie Lasy i Obywatele). Zaangażowany w działania Obozu dla
Puszczy,  Inicjatywy  Dzikie  Karpaty  i  wielu  innych  lokalnych  lasów  oraz  drzew
przydrożnych  w  Polsce.  Publikował  w  „Polityce”,  „Lesie  Polskim”,  „Twórczości”.
Współpracownik kwartalnika „Przekrój”.
Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2015 w kategorii debiut roku za
Naukę o ptakach. Za ten tom był również nominowany do Nagrody Literackiej Nike
2015. Za reportaż  Droga 816 nagrodzony m.in. Nagrodą Literacką Gdynia 2016
w kategorii esej, Nagrodą Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława
Kazaneckiego za najlepszą książkę roku 2015.

Małgorzata Stanek, Fundacja dla Biebrzy

Prezeska  Zarządu  Fundacji  dla  Biebrzy.  Specjalistka  od  zarządzania  projektami.
Absolwentka  Stosunków  Międzynarodowych  oraz  Centrum  Studiów  Europejskich
im. Jeanna Moneta przy Wydziale Politologii  i  Stosunków Międzynarodowych na
Uniwersytecie  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu.  Stypendystka  programu
Socrates/Erasmus. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychologii Pozytywnej
na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz pedagogiki leśnej na Dzikich Studiach (pod
patronatem Wildnisschule Wildniswissen, Niemcy). Od kilku lat  prowadzi własną
działalność  gospodarczą  z  zakresu  zarządzania  projektami   i  doradztwa
w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od ponad 15 lat  zaangażowana w działalność
prospołeczną i kulturalną (stowarzyszenia, fundacja), wolontariat (CSR). Pasjonatka
przyrody, fotografii, rozwoju osobistego.

Ambasadorzy Akademii Partnerstwa 



Zespół Akademii Partnerstwa 

Anna-Woźniak Lubaś

Prezeska  Funduszu  Partnerstwa.  Specjalizuje  się  w  opracowywaniu  koncepcji,  wdrażaniu
i  zarządzaniu  programami  wsparcia  oddolnych  inicjatyw  podejmowanych  przez  społeczności
lokalne. Realizuje projekty edukacji ekologiczno-kulturalnej. Prowadzi doradztwo i szkolenia dla
organizacji  pozarządowych i  szkół m.in. w zakresie:  planowania strategicznego i  operacyjnego,
zarządzania projektami, fundraisingu, pisania wniosków o dotację, zarządzania finansami w NGO.
Zarządzała  programami  dotacyjnymi  Polskiego  Biura  Environmental  Partnership  for  Central
Europe  administrowanego  m.in.  przez  German  Marshall  Fund  (1996-2004)  i  kontynuuje  tę
działalność w Funduszu Partnerstwa (od 2004 r.). Trenerka organizacji pozarządowych – ukończyła
Training  of  Trainers  –  szkolenie  krajowych  trenerów  dla  polskich  organizacji  ekologicznych.
Zarządza kapitałem żelaznym, ma doświadczenie księgowe i w zarządzaniu finansami. Posiada
Europejski Certyfikat Fundraisingu.

Dominika Zaręba

Przewodnicząca  Rady  Funduszu  Partnerstwa,  Przedstawicielka  Funduszu  w  stowarzyszeniu
Environmental  Partnership  Association,  rzeczniczka  ds.  współpracy  międzynarodowej.
Propagatorka ekopodróżowania, autorka pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce („Ekoturystyka”,
PWN, IV wyd. 2020) oraz „Koncepcji promocji i rozwoju ekoturystyki w Polsce” (Polska Organizacja
Turystyczna).   Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publicystka,
autorka  książek  i  przewodników  turystycznych.  Współzałożycielka  Wydawnictwa  Bezdroża.
Stworzyła  program  zielonych  szlaków  –  greenways  w  Polsce  (w  Fundacji  Partnerstwo  dla
Środowiska)  i  w Europie  Środkowo-Wschodniej  i  zainicjowała  powstanie  zielonych szlaków na
Białorusi  i  Ukrainie. Jest  prezeską Stowarzyszenia  Greenways  Polska. Współpracuje  z  licznymi
organizacjami  promującymi  turystykę  zrównoważoną  na  świecie,  m.in.  z  Global  Ecotourism
Network  i  European  Ecotourism Network. Prowadzi  stronę o  ekopodróżowaniu  www.atitlan.pl,
fotografuje i podróżuje, pisze książki dla dzieci i przewodniki turystyczne.

Nina Gałuszka

Ekspertka  ds.  zarządzania  dziedzictwem  oraz  badań  rynku  i  świadomości  konsumentów.
Z wykształcenia i zamiłowania antropolożka kultury, studiowała też ekonomię, CSR w Polsce i we
Włoszech.  Wieloletnia  działaczka  sektora  pozarządowego,  specjalizująca  się  w  tematyce
zrównoważanego  rozwoju,  w  szczególności  w  obszarze  turystyki  dziedzictwa,  krajobrazu
kulturowego oraz zarządzania dziedzictwem. Autorka kilkunastu książek, opracowań i  raportów
w  tej  tematyce.  Zawodowo  związana  z  biznesem, gdzie  jest  ekspertem  i  doradcą  w  zakresie
programów  rozwojowych  dla  podmiotów  rządowych  i  samorządowych  oraz  współpracy
międzysektorowej,  a  także  menadżerka  projektów  kulturalnych  i  społecznych.  Jako  prezeska
Fundacji  Regionów zajmuje się badaniami i  upowszechnianiem wiedzy nt. tradycji  polskiej po
1945 r. Członkini  Stowarzyszenia Greenways Polska. Dla Funduszu Partnerstwa realizuje liczne
badania rynku i świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz doradztwo w zakresie
zarządzania dziedzictwem.

http://www.atitlan.pl/


Katarzyna Szczęśniak

Kulturoznawczyni, animatorka społeczno-kulturalna, specjalistka ds. mediów społecznościowych.
Zawodowo  związana  z  nowohucką  ARTzoną  (Ośrodek  Kultury  im.  C.  K.  Norwida),  inicjatorka
i  twórczyni  bloga  Stylowa  Nowa  Huta,  pomysłodawczyni  i  koordynatorka  wielu  nowohuckich
projektów  kulturalnych  m.in.  koordynatorka  konferencji  kadr  kultury  „Kultura.  Przestrzenie
Inspiracji”  (2020),  pomysłodawczyni  i  realizatorka  działań  ze  społecznościami  lokalnymi.
Wielbicielka  historii  mówionych –  pomysłodawczyni  i  współrealizatorka  projektu  “Rabczańskie
mikrohistorie”,  Współpracowała  z  Muzeum  im.  Władysława  Orkana  w  Rabce-Zdroju  –  projekt
“Rabczańscy  Rzemieślnicy”,  “Heródek  –  Orawski  Nikifor”,  oraz  z  organizacjami  pozarządowymi
m.in. Fundacją Zofii Rydet – projekt “Coś co zostanie” (2014, 2015, 2016) oraz Stowarzyszeniem
STOG – projekt ” Przywracamy pamięć o Karolu Wójciaku „Heródku” z Lipnicy Wielkiej” (2016),
wolontariuszka  Fundacji  4  Alternatywy.  Laureatka  programu  stypendialnego  Ministra  Kultury
i Dziedzictwa Narodowego “Kultura w Sieci” w dziedzinie „Zarządzanie kulturą i wspieranie kadr
kultury” (2020). Piechurka długodystansowa, Rabczanka, fanka “Gwiezdnych Wojen” i własnych
kotów Grzegorza i Kafki, zwolenniczka jazdy na rowerze i „filozofii chodzenia”.

Katarzyna Paterek

Psycholożka, animatorka, trenerka, aktywistka przyrodnicza. Z zawodu pracowniczka socjalna (po
Instytucie Profilaktyki  Społecznej  i  Resocjalizacyjnej  UW),  pasjonuje  się  współtworzeniem
bezpiecznych okoliczności do współpracy i wymiany. W pracy inspiruje się narzędziami opartymi
o doświadczenia ze szkoły psychologii  procesu oraz terapii  skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Współtworzy m.in. Dzikie jest piękne –  festiwal edukacyjny, przyrodniczy i kulturalny na terenie
Puszczy Białowieskiej, ruch społeczny Obóz dla Puszczy, Dom Przyrody i  Kultury. Współpracuje
m.in.  z  Fundacją  Rozwoju  Umiejętności  Psychospołecznych  Manzana,  Pracownią  Aktywnego
Działania  “Półpiętro”,  Stowarzyszeniem  Dobra  Wola.  Współtworzy  także  inicjatywy  takie,  jak:
Kolektyw  Wypuszczone,  Historie  mocy,  Lepiej  z  ludźmi,  Przepływy  *  Przemiany,  Śpiewanie
terapeutyczne,  Natura  Śpiewu  –  inicjatywy  rozwojowe,  autorskie  programy,  kursy  rozwojowe
związane  z  umiejętnościami  społecznymi,  psychologicznymi,  poprzez  różne  formy  wyrażania
siebie, zgłębiania swoich zasobów. Uwielbia śpiewać w grupach, być  w lesie  i  spotykać dzikie
zwierzęta.

 

Sylwester Sadurski
Absolwent  AWF  w  Krakowie.  Od  2004  r.  prowadzi  działalność  na  rynku  reklamowym
i  wydawniczym.  Był  kierownikiem  produkcji,  zarządzał  dużymi  projektami  poligraficznymi,
współpracował  z  najlepszymi  grafikami  na  rynku.  Wyznaje  filozofię,  że  promocja  i  reklama
powinna przede wszystkim być przyjazna dla środowiska, dlatego proces projektowania zaczyna
od  uzgodnienia  optymalnych  parametrów  produkcji.  Prywatnie  pasjonat  turystyki  „no  trace”,
długich  pieszych  wędrówek  ostępami  Beskidu  Niskiego  i  Gorców. Latem  preferuje  rower  niż
podróż samochodem, zimą wybiera narty biegowe. Regularnie bierze udział w akcjach sprzątania
rzek i szlaków turystycznych. Aktywista, zaangażowany w wiele projektów związanych z ochroną
przyrody  i  prawami  człowieka. W Akademii  Partnerstwa pełni  rolę  społecznego specjalisty  ds.
współpracy na rzecz praw człowieka.



Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański  Park  Narodowy jest  po  trzykroć  „naj”:  to  największy  parki  narodowy w Polsce
i chroni najbardziej rozległe oraz najlepiej zachowane torfowiska w Europie Środkowej. Dla
wielu jest  też najpiękniejszym parkiem. Z pewnością zalicza się do jednych z najdzikszych
zakątków Polski. Od 1993 roku Park chroni i obejmuje swym zasięgiem niemal całą bagienną
dolinę rzeki Biebrzy. W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę siedlisk

Konwencji RAMSAR, tj. najcenniejszych na świecie mokradeł. Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują
stabilność życia na ziemi. Bagna to nie tylko banki bioróżnorodności. Magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości
wody. Wpływają korzystnie na nasz klimat lokalny, a przez zatrzymywanie węgla w torfie ograniczają niekorzystne
ocieplanie się klimatu globalnego.

Krajobraz biebrzański to przede wszystkim otwarte przestrzenie, bezkres łąk i  turzycowisk, z wysepkami
wierzb i leśnych grądzików. To cudowne miejsce dla ceniących spokój, melancholię, dominację nieba nad ziemią. To
także kraina dla poszukujących spotkań „oko w oko” z prawdziwą, dziką naturą. W dolinie Biebrzy zachowała się
unikalna różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt. Bagna biebrzańskie są nazywane „ptasim rajem". Są ważnym
miejscem gniazdowania, zdobywania pożywienia i odpoczynku ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych. Zaobserwowano
tu niemal 70% awifauny Polski! Dla niektórych ptaków, takich jak: wodniczka, orlik grubodzioby, dubelt, uszatka
błotna i cietrzew, dolina Biebrzy jest jedną z ostatnich ostoi w Europie. Bird Life International uznał te tereny za
ostoję ptaków o randze światowej. Mało który region w Polsce może poszczycić się tak dużą liczebnością najbardziej
okazałego storczyka - obuwika pospolitego oraz jednego z najrzadszych krajowych motyli - niepylaka mnemozyny.
Spośród innych zwierząt w Parku występuje kilka rodzin wilków, spotykane są rysie, bobry, wydry i ostatnio także
żubry. Królem mokradeł jest łoś. Biebrzańska populacja tych zwierząt jest największą w Polsce i liczy w Parku około
600 osobników.

źródło: Biebrzański Park Narodowy, dzięki uprzejmości Pani Beaty Głębockiej

fot. Dominika Zaręba



Fundacja dla Biebrzy

Fundacja dla Biebrzy - została zarejestrowana 13 lutego 2020 r. pod numerem KRS 0000828586. Siedzibą Fundacji
jest miejscowość Goniądz (gm. Goniądz, pow. moniecki, woj. podlaskie). Głównym celem statutowym Fundacji
dla Biebrzy jest ochrona przyrody i środowiska naturalnego, w szczególności Biebrzy i okolic. Obecnie
prowadzimy działania w akcji „Via Carpatia nie przez Biebrzę”.

Celami Fundacji są:
1. ochrona środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej;
2. działania na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi;
3. ochrona roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania;
4. budzenie wrażliwości, kształtowanie świadomości społecznej, popularyzacja wiedzy w sprawach 

dotyczących środowiska przyrodniczego oraz promocja środowiska przyrodniczego Rzeczpospolitej Polskiej;
5. wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego;
6. wspieranie działalności z zakresu ekologii;
7. integracja środowisk i organizacji popierających ochronę środowiska przyrodniczego;
8. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji państwowej oraz wszelkich 

instytucji samorządowych, państwowych i prywatnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, 
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej informacji o Biebrzy i jej znaczeniu przyrodniczym: https://dlabiebrzy.pl/biebrza/ 

foto: Katarzyna Ramotowska, źródło: https://dlabiebrzy.pl/ 

https://dlabiebrzy.pl/
https://dlabiebrzy.pl/biebrza/


Spacer w Biebrzańskim Parku Narodowym z Wataha Wschód

Biebrzański Park Narodowy jest największy spośród 23 parków narodowych
Polski. Występuje tu około 280 gatunków ptaków. W Biebrzańskim Parku
Narodowym ptasi sezon trwa cały rok. Wiosna jest okresem szczególnym,
wtedy nad Biebrzę przejeżdża wielu ornitologów z całego świata. Wiosenne
rozlewiska są miejscem żerowania i  odpoczynku ptaków migrujących np.
kaczek, gęsi, żurawi. Na niebie możemy obserwować klucze tych ptaków,
i usłyszeć ich donośne odgłosy.

Podczas naszej wycieczki przespacerujemy się w okolicach Goniądza, wśród
wielu roślin torfowiska wysokiego, w tym owadożernej rosiczki. Przejdziemy

się śródbagienną kładką, biegnącą przez torfowisko niskie. Planujemy zaobserwować tam ptaki, zapoznać się ze
światem płazów, gadów lub obserwować ślady żerowania bobrów.

Katarzyna i Przemysław Mydlińscy
Małżeństwo licencjonowanych przewodników po Biebrzańskim Parku Narodowym

Ukończyliśmy  studia  magisterskie  na  Uniwersytecie  Morskim  w  Gdyni,  na  kierunku  turystyka.  Po  studiach
postanowiliśmy wrócić w rodzinne strony męża. Zakochaliśmy się w Biebrzy i nie wyobrażamy sobie abyśmy mogli
mieszkać w jakimś innym miejscu. Od czasu przyjazdu często wspólnie przemierzamy szlaki Biebrzańskiego Parku
Narodowego w poszukiwaniu dzikich zwierzat, śladów ich bytowania oraz biebrzańskich urokliwości. Od niedawna
interesujemy się fotografią i swoje obserwacje dokumentujemy zdjęciami.

Więcej infromacji: http://watahawschod.pl 

http://watahawschod.pl/


Spacer przyrodniczy 

tekst: Michał Książek

Z pozoru wydaje się że kultura i natura pozostają w opozycji, sa antynomiami,pojeciami które sie wykluczają. Nic
bardziej mylnego. Kultura jest osadzaona w naturze jak psychika cżlowieka w jego ciele. Są to dziedziny połączone,
współistniejące, od siebie zależne. Archaiczne postrzeganie kulrtury jako uprawnionej do korzystania, czerpania,
eksloatowania natury powinno jak najszybciej odejść w zupełne zapomnienie.

Dziedzictwo może być więc nie tylko kulturowe, ale też jak najbardziej przyrodnicze. Choć to drugie, jeśli mu się
przyjrzeć, również okaże się kulturowym. 

Zapraszam Państwa na spacer złożony z zachwytów i  zdziwień. Będziemy oglądać drzewa, rośliny, ptaki, owady
i zastanawiać się dlaczego jednych poruszają, zachwycają a innym sa obojetne.

Opowiemy sobie o wpływie krajobrazu, przyrody na twórczość człowieka, jak go inspirują, kształtują i uwieczniają.

Nie zabraknie też wskazówek, jak interweniować w obronie przyrody, jak uratować drzewo, las albo łąkę.

Ale zachwyt jest najważniejszy, albo chociaż docenianie fenomenu, którego chcemy bronić.

Zachwyt, miłosć  troska o przyrodę zawiera  zawsze intuicyjną mądrość  o  tym, że  niszczenie  –  wyrąb, osuszanie,
wypalanie - jest nieuzasadnione, niemerytoryczne i szkodliwe dla nas wszystkich.

fot. Dominika Zaręba



Kultura i natura

tekst: Dominika Zaręba

Często okazuje się, że – aby motywować społeczności lokalne do ochrony środowiska naturalnego – trzeba szukać
argumentów po pierwsze praktycznych, a po drugie odwołujących się do lokalnej tożsamości: symboli, elementów
składających się na „osobowość” danego regionu i jego mieszkańców. Wyróżnikami wizerunku regionu, swoistymi
symbolami, z którymi identyfikują się mieszkańcy, są w szczególności elementy dziedzictwa kulturowego. Łatwiej
skłonić ludzi, aby zatroszczyli się o dzieło sztuki, zabytek, pamiątkę historyczną etc. niż o otaczający ich krajobraz, las,
łąkę czy gatunek fauny albo flory. Wytwory kultury są czymś konkretnym, są namacalnym dowodem przeszłości,
o  której  nie  chcemy  zapominać.  Otaczająca  nas  przyroda,  w  całym  swoim  bezmiarze  i  nieuchwytności,  jest
w pewnym sensie abstrakcyjna, niemierzalna, trudniej przeliczyć jej zasoby na wymierne kwoty. 

Stąd  też  pomysł  na  nowy  sposób  angażowania  miejscowych  społeczności  w  ochronę  ich  rodzimego
środowiska  naturalnego  –  poprzez  odwoływanie  się  do  elementów  dziedzictwa  kulturowego.  Skłania  to  do
szerszego  spojrzenia  na  otoczenie,  pomaga  dostrzec  harmonię  i  równowagę,  w  jakiej  współistnieją  przyroda
i kultura. W takim wymiarze okazuje się, że to przyroda miała decydujący wpływ na ukształtowanie formy, wyglądu
danego elementu kultury materialnej czy też niematerialnej. Zauważył to już na początku ubiegłego stulecia Jan
Gwalbert  Pawlikowski  –  duchowy  ojciec  koncepcji  Kultury  i  Natury,  ekonomista,  wybitny  pionier  ochrony
przyrody w Polsce i prawdziwy ekoturysta!

Poprzez  pielęgnowanie  i  ochronę  lokalnego  dziedzictwa  kulturowego  można  skutecznie  chronić
środowisko naturalne, z którego wyrosły owe wartości kultury decydujące o niepowtarzalnej tożsamości regionów.
Połączenie  rozwoju  z  ochroną  dziedzictwa  może  przynieść  miejscowej  ludności  szereg  korzyści,  zarówno
finansowych, jak i innych – związanych z jakością życia. Głównym bodźcem – sposobem angażowania mieszkańców
w inicjatywy lokalne jest skoncentrowanie działań wokół elementów kultury miejscowej, wyróżników tożsamości



danego regionu, odwoływanie się do wspólnej historii i tradycji, wreszcie przekazywanie tych doświadczeń, wiedzy
i pasji kolejnym pokoleniom.

[...] Okaże się nieraz, że wiele piękna można mieć za darmo, za cenę tylko idealnej zapłaty w postaci miłości dla
piękna  [...]  Idea  ochrony  przyrody  poczyna  się  tam  dopiero,  gdzie  chroniący  nie  czyni  tego  ani  dla  celów
materialnych, ani  dla  związanej  z  tworem przyrody, obcej  mu jako  takiemu, historycznej  czy  innej  pamiątkowej
wartości, ale dla przyrody samej, dla upodobania w niej, dla odnalezionych w niej wartości idealnych […]

Jan Gwalbert Pawlikowski, „Kultura a Natura”, 1913

***

Kim jest Ekoturysta/ Ekoturystka?

Ekoturystyka to styl podróżowania bliskiego naturze, aktywny i poznawczy. To odkrywanie miejsc wyróżniających się
bogactwem  przyrody, pięknem  krajobrazu  i  niepowtarzalną  kulturą. Styl  aktywnego  i  dogłębnego  zwiedzania
miejsc  przyrodniczo  cennych  jest  pewnego  rodzaju  powrotem  po  tradycji  podróżowania  i  pieszych  wędrówek
zapoczątkowanych już ponad sto lat  temu. "Pierwowzorami" polskich ekoturystów są nasi  pierwsi  krajoznawcy,
miłośnicy gór, popularyzatorzy ochrony przyrody oraz pionierzy głębokiej turystyki, tacy jak: Hugo Zapałowicz, Jan
Gwalbert Pawlikowski, Mieczysław Orłowicz, Władysław Szafer i in. Ekoturysta/ka odwiedza miejsca wyróżniające się
bogactwem  przyrody, pięknem  krajobrazu  i  unikatową  kulturą. Smakuje  kuchni  regionalnej,  kupuje  pamiątki
i produkty wytwarzane lokalnie na targach i w małych sklepikach, poznaje miejscowe zwyczaje i tradycje, odkrywa
klimat miejsca... Jest zainteresowany zwiedzanym regionem, jego historią, dziedzictwem, przyrodą. Wsłuchuje się
w  opowieści  ludzi,  szanuje  miejscowe  zwyczaje  i  mieszkańców.  Uczestniczy  w  imprezach  kulturalnych
i artystycznych. Spaceruje, jeździ na rowerze, poszukuje bliskiego kontaktu z przyrodą.

www.atitlan.pl  
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Kolbuszewski  J.,  Ochrona  przyrody  a  kultura,  Towarzystwo  Przyjaciół  Polonistyki  Wrocławskiej,  Wrocław  1992.
Mirek Z., Krzan Z. (red.), Kultura a natura. Materiały sesji naukowej, Tatrzański Park Narodowy, Kraków–Zakopane
1997.
Zaręba  D.,  Bzowski  K.,  Bursztynowy  Szlak  Greenways.  Przyroda,  tradycja  i  ludzie.  Fundacja  Partnerstwo  dla
Środowiska, Amistad sp. z o.o. – PolskaTurystyczna.pl, Kraków 2010.

http://www.atitlan.pl/


Lasy i Obywatele

Jesteśmy grupą osób, które cenią lasy i angażują się w ich ochronę. Działamy z miłości do lasu i z obywatelskiego 
obowiązku. Uważamy, że las ma przede wszystkim wartość przyrodniczą i społeczną. W dobie zmian 
klimatycznych musimy go chronić tak, by on chronił nas.

Chcemy, by Polki i Polacy mogli realnie współdecydować o lasach. Potrzebujemy kontroli społecznej nad tym 
co się w nich dzieje oraz prawdziwej debaty o przyrodzie w naszym kraju.

źródło: https://lasyiobywatele.pl 

https://lasyiobywatele.pl/


Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! - Reclaim Our Civic Space!” korzysta z dotacji w
wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway

Grants Fund for Regional Cooperation.



Kontakty:

Katarzyna Paterek, Organizatorka Zjazdu, Koordynatorka Lokalna (Północ) – Strażniczka Północy

email: przemiany.kontakt@gmail.com   

tel. 500 623 026

Strona internetowa projektu: www.eeagrants.org 

www.funduszpartnerstwa.pl/akademia-partnerstwa     

Jesteśmy organizacjami społecznymi, tworzącymi kwitnącą przestrzeń obywatelską. 

Pomóż nam ją zbudować!

Zobacz nasz spot o Akademii Partnerstwa:

https://youtu.be/mE18W95cmCc  

Zobacz film wyprodukowany w ramach Akademii Partnerstwa

„Małe ojczyzny – kobiece opowieści z Lanckorony i Rabki”:

https://youtu.be/Xy0Maf4CAaU   

Wsparcie instytucjonalne Funduszu Partnerstwa jest współfinansowane ze środków NIW CRSO w ramach Programu 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata  2018-2030.

https://youtu.be/Xy0Maf4CAaU
https://youtu.be/mE18W95cmCc
http://www.funduszpartnerstwa.pl/akademia-partnerstwa
http://www.eeagrants.org/
mailto:przemiany.kontakt@gmail.com



