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Bronisław KomorowsKi  
Prezydent 
rzeczypospolitej Polskiej

Troska o dziedzictwo naturalne 
jest przejawem nowoczesnego 
patriotyzmu. Przyroda na równi 
z gospodarką, kulturą i historią 
określa narodową tożsamość. 
Dlatego ogromnie się cieszę, że 
tegoroczne obchody 25-lecia 
wolności stały się okazją do 
przypomnienia, że za nasze 
dziedzictwo narodowe i naszą 
przyszłość wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni (…) Temu służy 
też doroczne Święto Drzewa, 
organizowane przez Klub Gaja już 
po raz dwunasty. 

Spoglądanie wstecz, za siebie, daje nam możliwość zatrzy-
mania się na krótką chwilę i zastanowienie się jak wyglądało 
nasze życie, gdzie jesteśmy teraz. Podzielona przez polityków 
Polska nie jest ani krajem na skraju upadku ani skończoną oazą 
szczęśliwości. Czeka nas jeszcze bardzo wiele pracy na pozio-
mie gospodarczym, społecznym i  politycznym, aby młodzi 
ludzie mieli godną pracę a starsi szacunek i dostatni odpoczy-
nek po latach wytężonego wysiłku. 

Budowanie kapitału społecznego wokół, moim zdaniem, naj-
większego wyzwania przed jakim stoi ludzkość, czyli kryzysu 
ekologicznego, nie będzie łatwe. Ale wiemy już w  większo-
ści, co potwierdza w  swojej encyklice „Laudato Si’. W  trosce 
o wspólny dom” Papież Franciszek, że nie możemy dłużej zwle-
kać i musimy podjąć natychmiastowe działania na poziomie 
rządów i  społeczeństw, aby zatrzymać dramatyczne zmiany 
klimatu i pogłębiające się nierówności. 

Klub Gaja od 27 lat stara się zachęcać do tej pracy Polki i Po-
laków nie tylko w  kraju ale i  na emigracji. Program Święto 
Drzewa, poprzez podejmowanie prostych działań na rzecz 
poprawy stanu środowiska naturalnego, pomaga nam i spo-
łecznościom lokalnym, w  budowaniu porozumienia pomię-
dzy różnorodnymi podmiotami. W  12. edycji Święta Drzewa 
skupiliśmy się na obchodach 25-lecia Wolności. 

Odzyskanie swobód obywatelskich przez Polskę umożliwiło 
takim organizacjom jak Klub Gaja prowadzenie działalności 
i propagowanie idei ochrony przyrody, zwierząt i środowiska 
naturalnego. 

Propozycja sadzenia Drzew Wolności i przypomnienie o wiel-
kim zrywie solidarności okazała się ważna dla szkół, instytucji 
i obywateli. Jesteśmy dumni, że w całym kraju pod patrona-
tem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w  ramach 
programu Święto Drzewa zasadzono ponad 40 tysięcy drzew, 
a także zorganizowano imprezy i spotkania o charakterze eko-
logicznym i patriotycznym. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję i gratuluję pomy-
słowości, wytrwałości i  zaangażowania jakie wykazali biorąc 
udział w naszym wspólnym święcie.

maCiEJ H. GraBowsKi 
minister Środowiska

Dzięki temu programowi, 
prowadzonemu z sukcesem od 
dwunastu lat, wzrasta zalesienie  
i zadrzewienie kraju. Rośnie 
również wiedza na temat 
znaczenia i roli drzew w życiu 
człowieka, w ochronie klimatu 
i przeciwdziałaniu powodziom.

25 lat minęło...
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Niniejszy materiał został opublikowany dzięki 
dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kluturalne Klub Gaja.
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Dzięki zaangażowaniu w program Święto Drzewa 
ponad 600 000 osób, posadzono ponad 740 000 
drzew w ogrodach, parkach, na placach zabaw, 
pasach drogowych, użytkach rolnych i  lasach, 
zebrano 3500 ton makulatury. W ten sposób 
społeczności lokalne w całym kraju podejmują się 
konkretnych działań dla środowiska naturalnego.

JaCEK BożEK  
prezes Klubu Gaja 

W 12. edycji Święta Drzewa 
skupiliśmy się na obchodach 
25-lecia Wolności. Odzyskanie 
swobód obywatelskich przez 
Polskę umożliwiło takim 
organizacjom jak Klub Gaja 
prowadzenie działalności 
i propagowanie idei ochrony 
przyrody, zwierząt i środowiska 
naturalnego 



4 5Klub Gaja ochroną i sadzeniem drzew zajmuje się od począt-
ku ponad 25 letniej działalności. Pierwsza akcja Klubu Gaja 
w obronie przyrody dotyczyła drzew. Był rok 1989, doszło wte-
dy do obywatelskiej manifestacji. Drzewa zostały uratowane. 
Programem Święto Drzewa (od 2003  r.) Klub Gaja rozpoczął 
edukację na temat niezastąpionej roli drzew w życiu człowie-
ka, przyrody i zmian klimatu. 

12. Święto Drzewa obchodziliśmy pod hasłem Drzewo Wol-
ności. W ten sposób świętowaliśmy odzyskanie swobód oby-
watelskich zachęcając Polki i Polaków do sadzenia drzew 10 
października i  nadawania im imion – Drzew Wolności. Przez 
12 lat Święta Drzewa ponad 600 tysięcy obywateli posadziło 
z  Klubem Gaja ponad 740 tysięcy drzew. Ogólnopolskiej in-
auguracji Święta Drzewa 2015 w  Warszawie, organizowanej 
przez Klub Gaja wspólnie z  Miastem Stołecznym Warszawa 
i  Lasami Państwowymi, towarzyszyła instalacja artystyczna 
Drzewo Wolności. Wydarzenie objęte zostało patronatem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Wolności. 

Święto Drzewa  
świętujemy 25-lecie odzyskania wolności

Obchody Święta Drzewa organizowane lokalnie odbywały się 
w ponad 300 miejscach w Polsce.

W 12. edycji Święta Drzew dzięki zaangażowaniu 
ponad 60 000 osób posadziliśmy wspólnie ponad 
40 000 drzew i  zebraliśmy 400 ton makulatury.

Sadzenie drzew i galę wręczenia nagród w Sali Darczyńców Bi-
blioteki Narodowej uświetnił występ big bandu „Jelcz” z gmi-
ny Jelcz-Laskowice, gdzie rośnie zwycięzca konkursu Drzewo 
Roku 2014 Dąb Słowianin. Po uroczystości wręczenia nagród 
Święta Drzewa, certyfikatów dla partnerów a  także nagrody 
PRO BONO dla Ziemi, goście udali się na Plac Zamkowy pod 
Drzewo Wolności. Uczestnicy napisali swoje refleksje związane 
z przyrodą i wolnością, na liściach z materiałów pochodzących 
z recyklingu i umieścili je na symbolicznym drzewie. Instalacja 
i  występ big bandu „Jelcz” przyciągnął na wydarzenie wielu 
gości. Dzieci z  Przedszkola „Niegocińskie Skrzaty” z  pomocą 
wychowawczyń także dołączyły się do pisania haseł o miłości, 

wolności i przyrodzie: „Kocham przyrodę i zwierzęta”, „Dbajmy 
o drzewa”, „Szanujmy przyrodę”. 
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12. Święto Drzewa Klubu Gaja obchodzone było pod 
hasłem – Drzewo Wolności. W ten sposób wspólnie 
świętowaliśmy odzyskanie swobód obywatelskich 
poprzez działania dla przyrody – naszego wspólnego 
dobra.

Troska o dziedzictwo naturalne jest przejawem 
nowoczesnego patriotyzmu - podkreślił prezydent 
Bronisław Komorowski w  liście napisanym z okazji 
obchodzonego w piątek Święta Drzewa – akcji ekologów 
z Klubu Gaja.

wyborcza.pl



6 7Akcja Drzewo Wolności – instalacja artysty Waldemara Rudyka 
i Klubu Gaja trwała przez cały weekend, cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców Warszawy i turystów z wielu 
krajów m.in. z Ukrainy, Niemiec, Grecji, Włoch, Francji, Tajwanu, 
Japonii, Finlandii, Izraela wypowiadali się na temat wolności 
i przyrody. Wydarzenie pokazało, ze lubimy się dzielić swoimi 
przemyśleniami. Gdy zabrakło eko-liści, przechodnie pisali na 
białych kartkach papieru na tematy społeczne i ekologiczne. 
Pisanie nawet nie skończyło się w  nocy. Ochrona strzegąca 
Drzewo Wolności dopomagała chętnym w nocnej aktywności 
obywatelskiej

Na liściach można było przeczytać m.in.: „Przyroda to 
dobro narodowe”, „Nie ma wolności bez roślinności”, 
„Polska w zieleni się rumieni”, „Na betonie kwiaty nie 
rosną”, „Cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa  
– L. Staff”, „Niech wszystkie lasy pozostaną naszą 
wspólną oazą świeżego powietrza i  spokoju”, 
„Uporządkowania w sercu i  środowisku”, „Aby każdy 

Drzewo Wolności  
na Placu Zamkowym w Warszawie

Tego samego dnia po południu na Placu Zamkowym 
rozpocznie się akcja z udziałem artysty Waldemara 
Rudyka. Na starówce stanie Drzewo Wolności. Na jego 
gałęziach warszawiacy i  turyści będą mogli zawiesić 
białe lub czerwone liście, na których umieszczą swoje 
refleksje i przemyślenia dotyczące ostatnich 25 lat, 
przyrody, ekologii i wolności.

polskieradio.pl

dbał o środowisko tak, jak potrafi”, „Szanuj zwierzęta 
i  rośliny”, „Warszawy całej w kwiatach”, „Przyroda jest 
z nami w każdej chwili naszego życia”, ”, „Niech zawsze 
wokół będzie zielono”, „Wolności nigdy dosyć”.



98 Przed Galerią Sfera w  Bielsku-Białej odbyła się uroczystość 
nadania imion Drzew Wolności dwóm dębom oraz klonowi, 
w ramach 12. edycji Święta Drzewa Klubu Gaja. Przy nadaniu 
drzewom imion obecni byli m.in.,: Prezydent Miasta Bielska-
-Białej Jacek Krywult, Hubert Kobarski nadleśniczy Nadleśnic-
twa Bielsko, Tadeusz Januchta z  Urzędu Miasta Bielsko-Biała, 

Przed Sferą w Bielsku-Białej  
rosną Drzewa Wolności

10 października 2014 w  Przedszkolu Samorządowym nr 
108 „Kraina Tęczy” w Krakowie, dzieci z grupy I  i  II wzięły 
udział w obchodach Święta Drzewa-obchodzonego pod ha-
słem: Drzewo Wolności. Dzień wcześniej dzieci wraz z paniami 
przygotowały liście z papieru w kolorach białym i czerwonym. 
Natomiast w dniu święta wszystkie dzieci przyszły do przed-
szkola ubrane w kolorach drzewa: na zielono i brązowo. Rano 
dzieci obejrzały teatrzyk o  tematyce ekologicznej. Następnie 
zebrały się w ogrodzie przedszkolnym gdzie wysłuchały krót-
kiej pogadanki na temat roli drzew w  życiu człowieka, sym-
bolice biało-czerwonych liści. Dzieci zawiesiły na wybranym 
drzewie przygotowane liście, została mu nadana nazwa: Drze-
wo Wolności.

W Zespole Szkół w Lelkowie odbyła się „Rozmowa o 25-le-
ciu Wolności – świętujemy odzyskanie swobód obywatel-
skich”. Jako pierwsza zabrała głos pani dyrektor Iwona Cho-
jecka, a  kolejnym przemawiającym był pan Mieczysław Stec 
– Przewodniczący Rady Gminy. Wszyscy obecni w skupieniu 

Drzewo Wolności  
w szkołach, przedszkolach

Jolanta miGdał 
Klub Gaja 
koordynatorka programu 
Święto drzewa

Hasło tegorocznej edycji Święta 
Drzewa – Drzewo Wolności, budzi wiele 
wspomnień związanych z początkiem 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
działań ekologicznych w Polsce. Tym 
bardziej cieszę się, że uczestnicy 
programu połączyli w sposób 
innowacyjny i ciekawy ochronę 
środowiska z nauką historii. 
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Bartłomiej Konieczny z TS Podbeskidzie, przedstawiciele Ga-
lerii Sfera oraz uczniowie bielskich szkół. Podczas happenin-
gu „Każdy liść pochłania CO2” uczniowie wspólnie z Klubem 
Gaja rozwieszali na drzewach nad brzegiem rzeki Białej kolo-
rowe eko-liście z kodem QR, który pozwala na połączenie się 
ze stroną www.chronklimat.pl – poradnikiem ekologicznym.
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wysłuchali niezwykle interesującej lekcji historii. Wszyscy zgro-
madzeni zebrali się przed budynkiem szkoły, aby posadzić 
specjalne, symboliczne drzewko tzw. Drzewo Wolności.

Wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkół 
w  Pieckach przygotowały na tą uroczystość pomysłowe 
plakaty wykonane w  różnych technikach, przedstawiają-
ce różne drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Najmłodsi 
uczniowie wysłuchali prelekcji o  lesie i  jego mieszkańcach 
prowadzonej przez pracownika Nadleśnictwa Strzałowo 
Panią Sandrę Wachulik oraz wysłuchali bajki pt. „Opowieści 
Starego Drzewa” czytanej przez gościa i nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej.

W  Miejskim Przedszkolu nr 1 w  Olsztynie obchodzone 
było Święto Drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. W ten spo-
sób organizatorzy chcą świętować odzyskanie swobód oby-
watelskich, wolność w podejmowaniu działań ekologicznych 
i wpływu na nasze środowisko. Wszystkie grupy wykonały pla-
katy, przedstawiające Drzewo Wolności. Nasze drzewa miały 
biało-czerwone liście, nawiązujące do naszych polskich, naro-
dowych barw. Starszaki przedstawiły wiersze i piosenki o te-
matyce leśnej. Następnie dzieci uczestniczyły w  zagadkach 

Ponieważ tegoroczne obchody Święta Drzewa związane są 
z obchodami 25 lat Wolności dlatego dzieci z Przedszkola nr 
28 im. Małych Astronomów w Poznaniu w grupach wyko-
nały Drzewko Wolności, na którym przykleiły biało – czerwone 
liście. Drzewa te zostały wyeksponowane w holu przedszkola, 
aby jak najwięcej osób mogło je podziwiać. Dnia 25 listopada 
2014 r. zaproszeni zostali rodzice dzieci z grupy Gwiazdki na 
zajęcia otwarte. Podczas spotkania zaprezentowane zostało 
przedstawienie ekologiczne pt. „Chrońmy drzewa” wspólnie 
z  rodzicami wykonane zostały plakaty – Drzewka Wolności. 
Współpraca z rodzicami przebiegała w bardzo miłej, radosnej 
atmosferze. Rodzice mieli możliwość poczuć się przez chwilę 
„przedszkolakami” a także zobaczyć swoje pociechy w trakcie 
pracy. Wszyscy razem świetnie się bawili, a przy okazji rozma-
wialiśmy o tym dlaczego należy dbać o drzewa

słuchowych i słownych. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą 
na temat drzew i  zwierząt leśnych. Wszystkie dzieci w ogro-
dzie przedszkolnym wybrały miejsce do posadzenia Drzewa 
Dębu Wolności. Z  ochotą uczestniczyły w  sadzeniu drzewa. 
Następnie zawiesiły na gałązkach biało-czerwone liście z pa-
pieru i napis Drzewo Wolności. 

Uczniowska „Oda do Wolności” – każda klasa z Zespołu Szkół 
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w  Godzieszach Wielkich, 
podczas godziny wychowawczej, układała minimum cztero-
wersową „Odę do Wolności”. Teksty w formie plakatu zostały za-
prezentowane 10 października, w dniu w którym sadzone było 
Drzewo Wolności. Krótka lekcja wolności – na lekcji historii prze-
prowadzone były pogadanki na temat „1989-rokiem wolności. 
Liderzy wolności” – na godzinach wychowawczych, wycho-
wawcy z uczniami prowadzili pogadankę na temat „Czym dla 
Ciebie jest Wolność?” Uczniowie wspólnie tworzyli listę osób, 
które są dla nich symbolem wolności – klasowy ranking „Lide-
rów Wolności”. W  dniu 10 października 2014 roku uczniowie 
i nauczyciele, udali się na szkolny parking. Zostały tam zapre-
zentowane klasowe „Ody do Wolności” oraz szkolny ranking „Li-
derów Wolności”. Na zakończenie uczniowie posadzili Drzewo 
Wolności.
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Leśnicy z Nadleśnictwa Dukla i przedstawiciele 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” w Krościenku 
Wyżnym wezmą udział centralnych uroczystościach 
w Warszawie. Leśnicy z podkarpackich nadleśnictw 
spotkają się z młodzieżą w szkołach i w  lesie, by 
wspólnie posadzić drzewa.

tvp.pl



12 13Powstanie ścieżki dydaktycznej Aleja Drzew Polskich w centrum 
Katowic to wielki sukces wspólnej pracy wielu ludzi i instytucji. 
Pomysł Klubu Gaja i Uniwersytetu Śląskiego sprzed kilku lat zma-
terializował się i zakorzenił przed budynkiem Centrum Informa-
cji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. W ramach tej inicjatywy 
pierwsze drzewo – klon polny, zostało posadzone podczas 10. 
Święta Drzewa Klubu Gaja w 2012 roku. Teraz na ścieżce mo-
żemy zapoznać się z trzynastoma rodzimymi gatunkami drzew, 
jak lipa, jesion, grab i... kłodą martwego drzewa.

24 października 2015 odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki dy-
daktycznej Aleja Drzew Polskich. Partnerzy przedsięwzięcia sym-
bolicznie odsłonili tablice edukacyjne, a biorąca udział w wyda-
rzeniu młodzież ze śląskich i zagłębiowskich szkół udekorowała 
drzewa kolorowymi liśćmi z recyklingu, z przesłaniem nawołują-
cym do ochrony klimatu – Każdy liść pochłania CO2 i QR kodem 
do poradnika ekologicznego stylu życia. Liście pojawiły się tak-
że tuż przy martwej kłodzie, która ma za zadanie uświadamiać 
nam, że martwe drzewo jest dwukrotnie „bardziej żywe”. 

W Alei Drzew Polskich w Katowicach 
każdy liść pochłaniał CO2

W Lesie na Kole, w Warszawie przedstawiciele blisko 30 kra-
jów, w osobach ambasadorów i pracowników placówek dy-
plomatycznych mających siedzibę w  stolicy, posadzili 1500 
drzew w ramach 12. Święta Drzewa. Sadzenie zorganizowało 
„Partnerstwo dla Klimatu” działające pod auspicjami Miasta 
Stołecznego Warszawy.

Dyplomaci posadzili  
głogi, sosny i modrzewie w Stolicy

Wydarzenie otworzył wiceprezydent m.st. Warszawy Michał 
Olszewski, który w  swoim wystąpieniu podkreślił tradycję 
wspólnego sadzenia drzew przez dyplomatów, przedstawicie-
li m.st. Warszawy i organizacje pozarządowe, która została za-
początkowana przed szczytem klimatycznym COP19 w War-
szawie w 2013 roku. W tym roku sadzenie drzew ma związek 
z  25-leciem wolnych wyborów. Prezes Klubu Gaja Jacek Bo-
żek przypomniał o idei Drzew Wolności sadzonych w ramach  
12. Święta Drzewa po patronatem Prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego 25 lat Wolności. 

Ambasadorzy m.in. Algierii, Białorusi, Czarnogóry, 
Filipin, Kazachstanu, Meksyku, Peru, Portugalii, 
Iraku i Wielkiej Brytanii wspólnie z pracownikami 
Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 
przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola, 
mieszkańcy pobliskiej ulicy i Klubem Gaja posadzili 
najwięcej głogów w szpalerach na skraju lasu.

Ścieżka edukacyjna „Aleja drzew polskich” ma 
zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania 
rodzimych gatunków roślin do tworzenia kompozycji 
architektonicznych w przestrzeni miejskiej uwypuklając 
ich cechy i możliwości dekoracyjne. 

nowiny.pl
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Budowanie kapitału społecznego jest niezwykle ważne w pro-
gramie Święto Drzewa. Wokół działań obywatelskich związa-
nych z  sadzeniem drzew powstają relacje, które rzutują na 
przyszłość nie tylko zasadzonych drzew, ale często także prze-
strzeni w których rosną oraz życie społeczności lokalnych. 

Wieloletnim Partnerem Strategicznym programu 
Święto Drzewa są Lasy Państwowe. Do programu 
przyłączają się osoby prywatne, firmy, samorządy 
lokalne, stowarzyszenia i organizacje a  także 
nadleśnictwa oraz placówki oświatowe. Te ostatnie 
mogą liczyć na pomoc okolicznych nadleśnictw 
w postaci pomocy merytorycznej, a  także materialnej 
w postaci nieodpłatnego przekazania sadzonek drzew. 

Uczniowie Zespołu Szkół w  Lelkowie udali się na teren 
dawnego boiska, aby tam posadzić drzewka. Na miejscu po-
witał ich p. Marian Rubacha pracownik Urzędu Gminy w Lel-
kowie, który zadbał o narzędzia do pracy oraz przygotowanie 

Współpraca  
i działania obywatelskie

i  oznaczenie miejsc do sadzenia świerków. Pan Antoni Czyż 
– specjalista do spraw edukacji przyrodniczo – leśnej rozpo-
czął od pogadanki na temat gatunków drzew i ich funkcji oraz 
pokazał jak właściwie należy sadzić drzewka. Oczywiście hasło 
przewodnie to „Zielonym do góry!”. Od Nadleśnictwa Zaporo-
wo otrzymaliśmy nieodpłatnie 150 sadzonek oraz narzędzia 
niezbędne do sadzenia. Piętnastoosobowa grupa uczniów 
podzielona na dwuosobowe zespoły wraz z  nauczycielami, 
myśliwymi i uczestnikami akcji przystąpiła do pracy. Sadzenie 
szło bardzo sprawnie, ponieważ uczniowie już wielokrotnie 
brali udział w akcji Święto Drzewa i potrafią odpowiednio sa-
dzić drzewka. 

Uroczyste sadzenie drzew w ramach obchodów Święta Drze-
wa odbyło się dnia 10 października 2014 roku, w Leśnym Parku 
im. Zasłużonych Leśników Nadleśnictwa Zawadzkie. Akcja 
sadzenia drzew miała uroczystą oprawę, ze względu na cha-
rakter tego miejsca – park powstał ku czci zmarłych leśników, 
pracowników nadleśnictwa, zasłużonych dla zawadczańskich 
lasów. (…) Po czym przystąpiono do sadzenia drzew lipy, ja-
rzębiny i  jabłoni rajskiej (Drzew Wolności). Gatunki bioceno-
tyczne, owocodajne zostały wybrane nieprzypadkowo – sta-
nowią doskonałą bazę pokarmową dla wielu gatunków pta-

ków. Przedstawiciele każdej ze szkół mogli posadzić wspólnie 
drzewko i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku 
wraz z  panią dyrektor, nauczycielami oraz z  przedstawiciela-
mi Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik, Koła 
Gospodyń Wiejskich i  Ochotniczej Straży Pożarnej z  Jamiel-
nika posadzili drzewa i krzewy na nowopowstałej skarpie na 
ulicy Kasztanowej. W  pięknej scenerii „złotej polskiej jesieni” 
posadzone zostały 1 dąb, 2 lipy, 2 jesiony, 1 klon, 5 tuj, 2 cisy 
i 3 jałowce. Zarówno uczniowie jak i dorośli z ochotą i zaan-
gażowaniem zabrali się do pracy. Wszyscy mieli niesamowitą 
satysfakcję z wykonanej pracy. Mamy nadzieję, że posadzone 
przez nas rośliny będą się pięknie rozwijały, ponieważ każde 
zostało zasadzone z  wielką starannością. Na pamiątkę zazie-
leniania miejscowości dzieci i  dorośli otrzymali pamiątkowe, 
ekologiczne gadżety. Drzewka pozyskali pracownicy Gminy 
Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

W  Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w  Limanowej 
w akcji sadzenia drzew brało udział 30 uczniów z klasy V „a” 
Szkoły Podstawowej oraz 30 uczniów klasy II „b” Gimnazjum. 
Spotkanie rozpoczął pan Piotr Ociepka z PCE w Limanowej 

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

adam wasiaK 
dyrektor Generalny lasów 
Państwowych

Od pierwszej edycji Święta Drzewa  
(2003 r.) Lasy Państwowe są 
strategicznym partnerem programu. 
Placówki oświatowe, które przyłączają 
się do programu Święto Drzewa mogą 
liczyć na lokalnych leśników. W ramach 
akcji nieodpłatnie przekazujemy 
sadzonki, zapraszamy też na wycieczki 
i zajęcia poglądowe, odwiedzamy szkoły, 
pokazujemy w terenie, jak sadzi się 
drzewa, służymy radą i pomocą, tak 
by sadzenie różnorodnych gatunków 
drzew i krzewów przyniosło dobre efekty 
w przyszłości. Święto Drzewa angażuje 
przede wszystkim młodzież i podnosi 
poziom świadomości społecznej 
w zakresie przyrody. I właśnie to jest dla 
nas największą korzyścią.
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wygłaszając prelekcję na temat sposobu sadzenia drzew 
i korzyści płynących z terenów zalesionych. W tym roku po-
sadzono 30 jodeł na terenie przyszkolnym. Akcja cieszyła się 
wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży. Brały w  niej 
aktywny udział. Niewątpliwie wydarzenie to przyniosło 
uczniom wiele korzyści. Nie tylko dowiedzieli się w jaki spo-
sób sadzić drzewa, ale i uświadomili sobie znaczenie zieleni 
dla klimatu na Ziemi. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewi-
cza w  Bobolicach aktywnie włączyli  się w  obchody Święta 
Drzewa, które miały miejsce 10 października 2014 r. Współpra-
cując z  pracownikami Zakładu Usług Komunalnych i  Oświa-
towych posadzono ok. 30 drzewek w parku miejskim. W sa-
dzeniu uczestniczyli głównie członkowie Szkolnego Koła LOP. 
Wszystkie klasy (16) posadziły swoje drzewko w  ogrodzie 
szkolnym, którym będą się opiekować oraz obsadzono drzew-
kami  ogrodzenie boiska szkolnego. Posadzone w  tym dniu 
drzewka zakupiono ze środków własnych każdej klasy.

W  Zespole Placówek Oświatowych w  Mszanie Górnej 
posadzono pięć młodych drzewek z  okazji Święta Drzewa. 
Uczniowie tej placówki już kolejny raz mieli okazję uczestni-

czyć w tej akcji. Sadzonki podarowało Nadleśnictwo w Lima-
nowej i Gorczański Park Narodowy. Przedstawiciele tych insty-
tucji: Anna Kurzeja z GPN oraz Michał Kosiarski z Nadleśnictwa 
pomogli fachowo zasadzić rośliny: sosnę zwyczajną, dwa wią-
zy górskie oraz dwa buki zwyczajne. Dla uczniów ZPO była to 
również okazja do poszerzenia swojej wiedzy na temat samej 
akcji oraz techniki sadzenia drzew. Wykazali się przy tym wiel-
kim zaangażowaniem, chęcią i radością z udziału w przedsię-
wzięciu. Czwartoklasiści w grupach przygotowali prezentację 
na temat posadzonych gatunków drzew, które przedstawili na 
lekcji przyrody.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w  Siekierczynie 
w październiku przystąpili po raz kolejny do akcji Święto Drze-
wa. Celem akcji jest inicjowanie działań proekologicznych 
w  środowisku lokalnym. Od lat szkoła współpracuje ze Cen-
trum Ekologicznym przy Starostwie Powiatowym w Limano-
wej i z Nadleśnictwem w Limanowej, które już kilka razy prze-
kazało szkole sadzonki drzew. Dzięki takiej współpracy teren 
wokół szkoły dzisiaj porastają bujne drzewa takie jak: brzozy, 
wierzby, świerki, sosny, modrzewie, jarzębiny, buki, lipy. W dniu 
Święta Drzewa po instruktażu, sadzonki zostały wspólnie zasa-
dzone na terenie szkolnym.

Uczestnicy Święta Drzewa sadzą drzewa i  opiekują się nimi 
pod okiem leśników. Drzewa te są niezwykłym elementem 
edukacyjnym: można je obserwować, uczyć się o nich, wymy-
ślać legendy i historie. Młodsze dzieci przystrajają swoje drzew-
ka i śpiewają im lub recytują wierszyki. Traktują drzewa jak swo-
ich nowych przyjaciół… Sadzenie drzew jest także okazją do 
bliższego przyjrzenia się ich strukturze, a także do spotkań ze 
specjalistami i przedstawicielami „drzewnych zawodów”. 

Jeszcze do niedawna nieco zapomniany i  zaniedbany park 
wiejski w  Strońsku dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi 
zyskał dziś świeższy i bardziej uporządkowany wygląd. Usta-
wiono w nim wpasowujące się w klimat, drewniane ławeczki, 
huśtawki, a  także tablice informacyjne, z  których można do-
wiedzieć się o historii Strońska oraz walorach Parku Krajobra-
zowego Międzyrzecza Warty i Widawki. To właśnie w samym 
centrum wiejskiego parku wyrasta okazały jesion wyniosły, 
który dzięki swym pokaźnym rozmiarom króluje nad inny-
mi drzewami. Budzi on zachwyt nie tylko wśród miłośników 
przyrody, ale również fotografików i  malarzy. Podczas licz-
nych edukacyjnych zajęć terenowych prowadzonych przez 

Sadzenie drzew, zakładanie ogrodów
pracowników Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków 
Krajobrazowych na przykładzie tego jesionu wyniosłego 
dzieci i  młodzież uczą się mierzyć obwód drzewa oraz jego 
wysokość.

W dniu Święta Drzewa na spotkanie z uczniami Szkoły Pod-
stawowej w Jastrzębiu przybył przedstawiciel Nadleśnictwa 
ze Starego Sącza, który przywiózł sadzonki drzew. Leśniczy 
zapoznał uczniów z podstawowymi problemami dotyczącymi 
ochrony lasów. Następnie pokazał i omówił jak należy sadzić 
drzewa. Po instruktażu uczniowie z klasy IV, V i VI z nauczycie-
lami posadzili drzewka wokół szkoły. W  tym roku wsadzono 
11 świerków pospolitych,15 świerków srebrnych i 5 daglezji.

Szkoła Podstawowa w  Laskowej przystąpiła do XII edycji 
programu edukacyjno-ekologicznego Święto Drzewa, który 
poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji 
znaczenia drzew w biosferze. Do akcji przystąpiły dzieci z klasy 
IV a pod opieką Pani wicedyrektor Krystyny Grzegorzek i na-
uczycielki przyrody Pani Joanny Jędrzejek. Gościem specjal-
nym spotkania był Pan Leśniczy Ireneusz Mąka z Nadleśnictwa 
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Limanowa. Uczniowie wraz z organizatorami posadzili na te-
renie przyszkolnym 3 drzewka: jawor, buk oraz świerk, które 
otrzymali od Nadleśnictwa Limanowa. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Li-
pinkach sadzili las w  Leśnictwie Lipowa Góra w  Nadleśnic-
twie Jamy. Na powierzchni 0,4 ha zasadzili około 2000 sadzo-
nek lipy. Uczniowie wraz z nauczycielami założyli także rabatę 
ziołowo – kwiatową przy szkole – sadzili przede wszystkim 
gatunki miododajne oraz zioła, każda roślina ma swoja etykie-
tę z nazwą. Ponadto założone zostały trzy domki dla owadów 
w pobliżu rabaty, które znalazły swoich lokatorów. W tym mini 
ogródku prowadzone były zajęcia polegające nie tylko na 
sadzeniu roślin, ale również ich pielęgnacji. Dzieci z  naucza-
nia indywidualnego mogły rozbudzać swoje zmysły poprzez 
bezpośredni kontakt z  kolorowymi i  pachnącymi roślinami. 
Dodatkowo uczniowie pielęgnowali remizę śródpolną; w tym 
roku potrzebowali pomocy leśników, którzy musieli wykosić 
chwasty, gdyż ich wielkość uniemożliwiała pracę dzieci. 

W  Zespole Szkoły Podstawowej i  Przedszkola im. Jana 
Pawła II w Słopnicach obchodzone było Święto Drzewa. Ce-
lem akcji było inicjowanie działań proekologicznych w środo-

wisku lokalnym oraz uzmysłowienie uczniom, jak ważne jest 
świadome korzystanie z zasobów leśnych. Z tej okazji szkołę 
odwiedzili Pan Józef Bogacz i Pan Stanisław Czyrnek, Leśnicy 
z Nadleśnictwa Limanowa, którzy przeprowadzili pogadankę 
na temat roli drzew w przyrodzie. 26 uczniów klasy IV symbo-
licznie posadziło trzy świerki obok placu zabaw. Uczestnictwo 
w  akcji sadzenia drzew przysporzyło uczniom wiele radości. 
Umocniło w  nich ponadto poczucie odpowiedzialności za 
stan środowiska przyrodniczego naszej planety.

Fundacja PBG, Rafko Grupa PBG, Dwór w  Smólsku – sa-
dzenie drzew odbyło się w trzech lokalizacjach. Nowe drzewka 
posadzono: w siedzibie PBG w Wysogotowie, na terenie Pałacu 
w  Smólsku oraz w  Szymocicach, miejscowości mieszczącej się 
w powiecie raciborskim, gdzie swoją siedzibę ma z kolei RAFAKO. 
W Szymocicach już od wczesnego poranka uczniowie Ośrodka 
Szkolenia Zawodowego w RAFAKO wraz ze swoimi opiekunami 
oraz podopieczni Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach 
sadzili młode sosny. Łącznie na terenie Szymocic, lesie należącym 
do Nadleśnictwa Rudy, posadzono 2000 młodych drzew. 

Korzystając z pięknej jesiennej pogody, 10 października 2014 r. 
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Pan Henryk Szymański 

wraz z  dziećmi i  kadrą Przedszkola im. Krasnala Hałaba-
ły w  Grodzisku Wielkopolskim wspólnie posadzili drzew-
ka Wolności na terenie przedszkola przy ul. Chopina ( Brzoza 
purpurowa) oraz w Centrum Ekologiczno-Edukacyjnym „Pod 
chmurką” w sadzie Młynarza ( Jabłoń odm. Kosztela). Barwny 
korowód, który przeszedł ulicami miasta, wzbudził żywe zain-
teresowanie mieszkańców. Po posadzeniu drzew dzieci uro-
czyście ślubowały dbać o otaczającą przyrodę i postępować 
w zgodzie z naturą. 

W  ramach obchodów Święta Drzewa, obywatele Gminy 
Grodzisk Wielkopolski, którzy w tym roku osiągnęli pełno-
letniość zasadzili drzewa. Przybyłych powitał Burmistrz Gro-
dziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, który nie ukrywał 
zadowolenia z  odzewu tak licznej grupy młodzieży. Na jego 
zaproszenie odpowiedziało 77 mieszkańców. Podzielona na 4 
grupy młodzież posadziła swoje – często pierwsze z  życiu – 
drzewo. W  tym roku, były to Lipy, Dęby i  Klony w  liczbie 89 
sztuk. Po posadzeniu drzew, do palików mocujących pień, 
przytwierdzone zostały pamiątkowe tabliczki z imieniem i na-
zwiskiem sadzącego oraz datą nasadzenia. Sobotnia akcja, 
oprócz aspektu przyrodniczego, miała na celu zwiększenie 
świadomości wśród młodego pokolenia, dotyczącej dbania 

o środowisko naturalne naszej gminy, umacnianie lokalnego 
patriotyzmu i przywiązania do rodzinnych stron.

Klon już przez Słowian uważany był za drzewo o  właściwo-
ściach ochronnych. Powiadają, że drzewo to dodaje odwagi 
i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Liczba drzew, które po-
sadzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Mieroszynie nie 
jest może zbyt imponująca (6 sztuk), ale dla nas liczy się każde, 
pojedyncze nawet drzewo. Będziemy je pielęgnować i dbać 
o ich rozwój przez następne lata.

Po wspólnej zabawie dzieci z  Przedszkola nr 116 w Kra-
kwie udały się pod opieką nauczycielek się do ogrodu przed-
szkolnego, aby posadzić drzewa, które Przedszkole otrzymało 
w ramach akcji od Nadleśnictwa w Niepołomicach. Każda gru-
pa sadziła własne drzewo, dzieci pomagały w przysypywaniu 
i udeptywaniu ziemi wokół drzewka. Po posadzeniu i podla-
niu dzieci z poszczególnych grup ustawiały się dookoła swoje-
go drzew i śpiewały mu piosenki, recytowały wierszyki i opo-
wiadały zabawne sytuacje z życia przedszkola. Na zakończenie 
akcji dzieci przytulały się do drzew rosnących na terenie ogro-
du przedszkolnego, dotykały i  wąchały ich korę a  następnie 
dzieliły się swoimi spostrzeżeniami.
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Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Dęblinie, Gimnazjum nr 
2 w otoczeniu szkoły posadzili 5 drzewek, które nie tylko mają 
walory dekoracyjne, ale symbolizują 25 lat wolności. W akcji 
wzięły udział 4 klasy gimnazjalne, nauczyciele, dyrekcja szkoły 
oraz pilotujący akcję członkowie SK LOP z opiekunem J. Karaś. 
Uczniowie zbierają także makulaturę oraz kartridże, by wspo-
móc akcję „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

Podczas uroczystości w Przedszkolu Samorządowe w Czempi-
niu, przybyli goście mieli zasadzić swoje drzewka, które zobowiąza-
li się doglądać. Na placu zabaw posadzone zostało 5 jarzębin oraz 5. 
Także dzieci, które po raz pierwszy uczęszczają do przedszkola mia-
ły możliwość zasadzenia swojego drzewka. Dzieci zaopiekowały się 
drzewami, które sadziły: ozdabiały drzewa wstążkami oraz śpiewały 
wspólnie „ Sto lat” tym drzewom. Przecież posadzone do tej pory 
drzewa właśnie 10 października corocznie obchodzą swoje święto. 
Prezentem dla posadzonych już drzew było także otoczenie ich ja-
rzębinowymi koralami, które na nich wyrosły. Impreza bardzo uda-
na tym bardziej, że wszystkie drzewa, które posadziliśmy przyjęły 
się w wybranych miejscach na placu zabaw.

W Przedszkolu Publicznym nr 7 w Ostrowcu Świętokrzy-
skim podsumowaniem obchodów tegorocznego Święta 

Drzewa było zorganizowanie w ogrodzie przedszkolnym im-
prezy o charakterze ekologicznym, podczas której zasadzono 
Drzewa Wolności. Wzięły w niej udział przedszkolaki ze wszyst-
kich oddziałów, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście. Kon-
tynuacją i  zwieńczeniem tegorocznej akcji było posadzenie 
kolejnych drzewek – 250 świerków – w okolicy miejscowości 
Jarzeń podczas realizacji innowacji pedagogicznej „Miłośnicy 
przyrody – program rozwijania zainteresowań przyrodniczych 
i działań ekologicznych”. Sadzonki pochodziły z Nadleśnictwa 
Zaporowo.

W  Gminnym Przedszkolu nr 1 w Koziegłowach zorgani-
zowane zostało spotkanie z  przedstawicielem nadleśnictwa 
Łopuchówko – panią leśnik mgr Agatą Gallas, która po wystę-
pie dzieci zabrała głos. Mówiła o nasionach drzew, sposobie 
zbierania, sadzenia i pielęgnacji drzewostanu. Zwróciła uwagę 
na rolę i znaczenie drzew w życiu człowieka i całej planety Zie-
mi. Po spotkaniu wszyscy udali się do ogródka przedszkolne-
go, aby pod fachowym okiem leśniczego posadzić sadzonki 
drzew, które otrzymali z nadleśnictwa. Sadząc drzewka, uświa-
domiliśmy naszym podopiecznym, że pokój na ziemi zależy 
także od tego, czy będziemy w  stanie zachować środowi-
sko naturalne dla przyszłych pokoleń. Po posadzeniu drzew 

na placu przedszkolaki przygotowały metryczki sadzonych 
drzew. Spotkanie zakończyło się uroczystym pasowaniem 
wszystkich dzieci na strażnika przyrody i odczytaniem „Kodek-
su Młodego Ekologa”.

Zajęcia w  Przedszkolu nr 28 im. Małych Astronomów 
w Poznaniu rozpoczęły się od zastanaowienia się „do czego 
potrzebne są drzewa? dlaczego ludzie je sadzą?”. Dzieci po-
znały różne gatunki drzew, próbowały je nazwać, zapoznały 
się z budową drzewa i zastanawiały się „co może być zagro-
żeniem dla drzew?”. Następnie Panie zaprosiły dzieci, aby 
wykorzystując lupy obejrzały naturalne okazy – liście, gałązki 
różnych drzew, sosnowe igły, kasztany żołędzie, szyszki. Oglą-
danie, dotykanie, wąchanie, porównywanie kształtów i  wiel-
kości – najbardziej podobało podopiecznym. Przedszkole 
otoczone jest ogrodem, w którym znajduje się wiele gatun-
ków roślin i  drzew. Ponieważ październiku dzieci poznawały 
drzewa, zajęcia odbyły się w „terenie” czyli w przedszkolnym 
ogrodzie. Wyposażone w lupy i dobre humory dzieci odbyły 
zajęcia przyrodniczo – badawcze. 

Uczniowie trzech klas technikum architektury krajobrazu Ze-
społu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cas-

sino we Wrześni, przy wsparciu kolegów z  klasy 1 technik 
mechanik, założyli fragment lasu w  Leśnictwie Sarnice koło 
Miłosławia. Podczas prac posadzono 2000 sadzonek dębu 
beszypułkowego (Quercus petraea). Drzewa te, aby osiągnąć 
wiek gotowości do zrębu muszą rosnąć ok. 120 lat.
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Jacek Bożek z Klubu Gaja wytłumaczył w Jedynce,  
że drzewa są nam niezbędne do życia. – Wyciszają 
hałas, zmniejszają zatrucie środowiska, polepszają jakość  
życia – wyliczył. Amerykańscy eksperci oszacowali,  
że nie dalej niż 200-400 metrów od budynków 
mieszkalnych powinien być park. – Matki z małymi 
dziećmi, ludzie starsi, nie wyjadą za miasto, oni muszą 
mieć tę zieleń w mieście. Jak mówimy o zieleni, to nie 
mówimy tylko o ptakach i motylach. Mówimy o nas,  
o ludziach – powiedział ekolog.

polskieradio.pl
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Ponadto pan leśnik zapoznał maluchy z rolą drzew w przyro-
dzie, z nazwami wybranych gatunków i etapami ich sadzenia. 
Jednym z elementów tegorocznych obchodów Święta Drze-
wa była również wycieczka do lasu. Spędziły tam miło czas na 
wspólnych zabawach, bezpośrednio poznawały bogactwo 
lasu i barwy jesieni. „Najpiękniejszy kącik przyrody” – pod ta-
kim hasłem w przedszkolu odbył się konkurs, którego jurorami 
byli rodzice naszych wychowanków. 

Uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół w Pieckach zre-
alizowały wcześniej zaplanowaną wycieczkę do lasu. Ucznio-
wie dzielnie maszerowali niosąc przysmaki zwierzętom. Pan 
leśniczy oprowadził dzieci po lesie, opowiadając wiele cieka-
wostek przyrodniczych. Pomógł prawidłowo nazwać zwierzę-
ta na podstawie tropów. Dzieci rozpoznawały gatunki drzew 
i wsłuchiwały się w leśną muzykę. Po drodze zostawiały przy-
niesione pożywienie dla zwierząt. Odwiedziły również swoje 
drzewka posadzone jesienią w 2014 r.

W  Zespole Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II 
w Poznaniu zorganizowana została wycieczkę do Nadleśnic-
twa Czerniejewo, gdzie uczniowie sadzili drzewa – sosny. Na 
terenie leśniczówki odbyli również spotkanie z Panem leśni-

Lekcje, warsztaty, zajęcia terenowe
czym Maciejem Kuczebą, który opowiedział uczniom o  lesie 
i  odpowiadał na pytania. Uczniowie mieli zorganizowane 
podchody, w  czasie których poznawali ścieżkę dydaktyczną 
i  rozwiązywali zadania związane z  wiedzą o  lesie. W  czasie 
tej wycieczki uczniowie odbyli też spotkanie ze strażakami 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Nekla. Dowie-
dzieli się o zasadach bezpiecznego zachowania się w lesie, aby 
nie wywołać pożaru. 

Dzieci z Przedszkola Gminnego w Kamieńcu brały udział 
w zajęciach terenowych, prowadzonych w parku: wielozmy-
słowo obserwowały drzewa, liczyły drzewa liściaste i  iglaste, 
mierzyły grubość, porównywały fakturę kory poszczególnych 
drzew, zbierały liście, igły, nasiona drzew do kącika przyro-
dy. Stworzyły wspólnie Przedszkolny Atlas Drzew, w  którym 
zamieściły liście z  drzew rosnących w  pobliżu przedszkola 
oraz odrysowaną fakturę kory drzewa. Dodatkowo w  kąciku 
przyrody założona została Hodowla drzew liściastych. Przy 
drzewach umieszczone zostały tabliczki z nazwą a nauczyciel-
ki omówiły zasady związane z  pielęgnacją sadzonki danego 
drzewa. Zorganizowane zostały liczne konkursy m.in. konkurs 
na najciekawsze imiona dla drzewek, które posadzone zostały 
10 października w ogródkach przedszkolnych. Największą po-

Obcowanie z  przyrodą jest niezwykle ważnym elementem 
edukacji. Dla najmłodszych najlepszą formą nauki jest ta 
poprzez zabawę. W  ramach programu Święto Drzewa Klu-
bu Gaja uczestnicy biorą udział w lekcjach, warsztatach oraz 
zajęciach terenowych, podczas których obcują z  przyrodą 
bezpośrednio. 

Publiczne Przedszkole w  Poddębicach. „Badamy drze-
wa w  naszym ogrodzie” – pod takim hasłem odbyły się tu 
zabawy badawcze z  wykorzystaniem lup, miarek, poszuki-
wanie drzewa najmniejszego, największego, najniższego 
i najwyższego; określanie grubości, wysokości, porowatości 
kory, dotykanie kory różnymi częściami ciała, wykorzystanie 
atlasów drzew; rozpoznawanie i nazywanie drzew rosnących 
w  ogrodzie przedszkolnym: klon, jarzębina, jesion, brzoza, 
kasztanowiec, orzech włoski, z wykorzystaniem książek przy-
rodniczych. „Słuchamy drzew” to z kolei zabawy słuchowo-
-ruchowe w ogrodzie przedszkolnym – słuchanie szumu liści, 
przytulanie się do drzew. Odbyła się także wycieczka do lasu, 
parku, sadu, ogródków działkowych w  celu rozpoznawania 
różnych gatunków drzew i krzewów, nazywanie drzew, zbie-
ranie kasztanów.

Święto Drzewa na stałe wpisało się w  kalendarz imprez Ze-
społu Szkół w Starej Wsi II. Koło przyrodnicze Ekozakręceni 
przygotowało różnego rodzaju dekoracje na korytarzu. Pod-
czas przerw zorganizowali konkurs w formie zagadek „Jakie to 
drzewo” oraz zachęcali do zabaw ruchowych „Jak się w  lesie 
chwieje drzewo” i  „Jestem małym drzewkiem”. Można było 
również podziwiać wystawę zielników pt. „Drzewa naszych 
lasów”. Ostatnim i najważniejszym punktem obchodów było 
sadzenie drzewek wokół szkolnego placu zabaw pod okiem 
leśniczego pana Jakuba Zygarowicza. Bardzo dziękujemy Nad-
leśnictwu Limanowa za przekazane nam sadzonki 15 sosen, 3 
buków i 2 wiązów. 

W Przedszkolu Publicznym nr 7 w Ostrowcu Świętokrzy-
skim w ramach obchodów tego święta dzieci gościły na za-
jęciach przedstawiciela Nadleśnictwa Ostrowiec. Podczas spo-
tkania prezentowały już zdobyte wiadomości na temat lasu 
i  jego mieszkańców oraz poszerzyły wiedzę i  zdobyły nowe 
wiadomości na temat zagrożeń i  ochrony tego naturalnego 
środowiska, niebezpieczeństw zagrażających środowisku ze 
strony człowieka, właściwych postaw wobec roślin i zwierząt, 
sposób opiekowania się przyrodą przez pracowników leśnych. 
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pularnością cieszyły się imiona: „Pan Zielonka”, „Zielony Opty-
mista”, „Mały Zuch” oraz ”Ginuś”.

W Przedszkolu nr 22 w Koszalinie 10 października odby-
ła się impreza z  okazji Święta Drzewa. Wzięły w  niej udział 
dzieci 5, 6-letnie z naszej placówki. Założeniem było uświa-
domienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i  ich znaczenia 
dla życia człowieka. Przedszkolaki w ciekawych przebraniach 
relaksujący szum drzew. Na koniec spotkania dzieci złożyły 
przyrzeczenie dbania o drzewa (przygotowane przez rodzi-
ców w domu) bawiły się wesoło na podwórku przedszkola. 
Próbowały swoich sił podczas rozwiązywania zagadek, roz-
poznawania i nazywania drzew po wyglądzie, dopasowywa-
ły owoce do liści oraz dowiedziały się, co dają nam Odgady-
wały też odgłosy lasu. Cały czas towarzyszyła nam muzyka 
o  tematyce leśnej oraz relaksujący szum drzew. Na koniec 
spotkania dzieci złożyły przyrzeczenie dbania o drzewa i cały 
ekosystem leśny.

Dzieci z  Przedszkola nr 7 w Świeciu wybrały się na wy-
cieczkę do lasu w Nadleśnictwie Osie. Tego dnia miały okazję 
przyglądać się kornikom, żuczkom leśnym, budkom lęgowym 
oraz innym ciekawym obiektom. Idąc ścieżką podziwiały je-

sienny las, kolorowe liście „spadające deszczem”, wsłuchiwały 
się w dźwięki lasu. Następnie doszły do miejsca piknikowego, 
gdzie każdy z  przyjemnością poczęstował się przepysznym 
przedszkolnym ciastem oraz zajadał przygotowane przez ro-
dziców przekąski. 

Przedszkole nr 8 w Piasecznie położone jest w pięknej le-
śnej otulinie. Teren placówki obejmuje ogród który wyróżnia 
się bogactwem i różnorodnością flory i fauny. Nic wiec dziw-
nego, że Święto Drzewa trwa tutaj cały rok. Nasz leśny ogród 
jest doskonałym miejscem obserwacji, odpoczynku oraz in-
spiracją działań twórczych dla dzieci. Postanowiliśmy, że każ-
da grupa w towarzystwie pani leśnik zasadzi swoje drzewko. 
Pozostałe grupy udały się do lasu skomponować swoje leśne 
perfumy. Umówiłyśmy się z  dzieciakami, że można zbierać 
wszystko to co leży na ziemi z wyjątkiem czerwonych owo-
ców konwalii majowej i grzybów. Wychowankowie z 4 grup 
w towarzystwie nauczycielek rozeszły się przedszkolnym lesie. 
Każdy dostał plastykowy kubeczek w którym układał swoją le-
śną kompozycję. Jedna grupa poszukiwała miejsca dla swoje-
go drzewka. W naszym lesie utworzony został „krąg ciszy” – tu 
relaksujemy się poprzez głęboki oddech, a także doskonalimy 
zmysł węchu. 

Stare drzewa mają piękne historie, wiążą się z nimi różne po-
dania i  legendy. Są one łącznikiem między przeszłością a te-
raźniejszością. Uczestnicy programu Święto Drzewa chronią 
stare drzewa często dając im „drugie życie”. Zapomniane parki 
i drzewa są rewitalizowane by znów być pięknymi. 

Cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu wraz 
z dyrekcją szkoły pragnęła by uznać kasztanowiec pomnikiem 
przyrody za jego wyjątkowy kształt, sędziwy wiek i historycz-
ne związki z naszą szkołą. Dzięki zaangażowaniu społeczności 
szkolnej 25 września 2014 roku podczas sesji Rady Miejskiej 
Torunia uchwalono, że kasztanowiec na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 będzie objęty ochroną. 

Grab z dawnej alei bindażowej, drzewo o charakterystycznym, 
nienaturalnym pokroju, prawdopodobnie najstarsze w  Parku 
„Aleksandria” i  pamiętające Księżną Aleksandrę Hetmanową 
Ogińską, mimo swojego wieku jest bardzo żywotne i ma wciąż 
dobrą kondycję. Podczas wycieczki po  parku zorganizowanej 
przez Koło PKE „Podlasie” w maju 2012 roku, drzewo bardzo 
spodobało się uczestnikom. Młodzi ludzie z pobliskiej szkoły – 
Państwowego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach postanowili, że 

od tej pory będą opiekować się zabytkowym drzewem i wspól-
nie zrobimy wszystko, żeby uzyskało ochronę pomnikową. 

Do parku w  niedzielne popołudnie przychodzą mieszkań-
cy Cesarzowic, aby odetchnąć po całotygodniowej pracy. 
Przechodzą obok samotnie rosnącego drzewa. Wiele razy 
również przechodził tamtędy obecny sołtys wsi Daniel Meusz, 
zastanawiając się, co można zrobić, aby uporządkować teren 
i podkreślić walory oraz świetność platana. Mieszkańcy wio-
ski wspólnie przystąpili do pracy. Wykarczowali chwasty, wy-
równali teren, wytyczyli klomby, ułożyli krawężniki, wykonali 
alejki, posadzili krzewy, umocowali ławeczki. Drzewo zjedno-
czyło wielu ludzi, którzy poświęcili swój wolny czas, swoje siły, 
sprzęt, wylali wiele potu. Efekt jest imponujący. 

Drzewo, którym zainteresowali się uczniowie Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu, zo-
stało posadzone na długo przed wybuchem II wojny światowej. 
Dzięki ich zaangażowaniu w 2005 roku dąb został objęty ochro-
ną pomnikową. W tym roku młodzi przyrodnicy ogłosili konkurs 
pod hasłem „Wybieramy nazwę dla naszego drzewa – pomnika 
przyrody”. Nazwano go „Dębosław Chrobrek”.

Ochrona starych drzew
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Sadzenie drzew może stać się dobrą zabawą jeśli połączymy 
je z  artystyczną działalnością. Uczestnicy programu Święto 
Drzewa organizują przedstawienia i happeningi, które ukazują 
m.in. dobre praktyki, działania ekologiczne, piękno lasu i po-
trzebę zadrzewiania.

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w  Makowie Podhalańskim aktywnie promują 
działania ekologiczne współpracując z  wieloma fundacjami. 
Przykładem tego jest obchodzone corocznie w ośrodku Świę-
to Drzewa. Uczniowie wraz z piątą klasą pobliskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 1. pokazali pantomimę „Drzewo”, gdzie akcja roz-
grywała się w przepięknej scenerii w asyście pięknej oprawy 
muzycznej wykonanej przez uczniów suskiej Szkoły Muzycz-
nej I  stopnia. Następnym punktem programu był pokaz Eko 
Mody, czyli kreacji wykonanych z wykorzystaniem surowców 
wtórnych.

Przedszkole Miejskie nr 32 W  Olsztynie Na uroczystość 
Święto Drzewa zaproszeni zostali goście z  Nadleśnictwa Ku-
dypy z  którymi spotkały się wszystkie dzieci z  przedszkola, 
a  także pracownicy i  rodzice dzieci. Na wstępie zaprezento-

Przedstawienia, happeningi
wana została prezentacja multimedialna dotycząca tematyki 
drzew, ich znaczenia dla środowiska, zachowań służących ich 
ochronie. Dzieci w pięknych zielonych i pomysłowych strojach 
zaprezentowały występy artystyczne. Na koniec w  ogrodzie 
przedszkolnym dzieci, rodzice, pracownicy oraz goście wspól-
nie posadzili 100 świerków, którym nadano imiona dzieci. Ro-
dzice przyłączyli się budując karmniki. 

Sadzimy Drzewa Wolności – pod takim hasłem przebiegało 
tegoroczne Święto Drzewa w  Szkole Podstawowej nr 2 
w Toruniu. W tym roku przygotowane zostały „kapsuły czasu”. 
Uczniowie pisali list do przyszłych pokoleń, w  którym wyja-
śniali, jak rozumieją wolność i co ona dla nich oznacza. Prze-
myślenia na temat wolności przybierały formy krzyżówek, ko-
miksów, rymowanek, plakatów i rysunków. Prace początkowo 
zostały umieszczone na wystawie, a następnie włożone do bu-
telek – „kapsuł czasu” i zalakowane. Zamknięcie „kapsuły czasu” 
miało miejsce podczas uroczystości Święta Drzewa w szkole, 
w obecności wszystkich uczniów i nauczycieli.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w  Sarbinowie, kolejny raz włączyli się do obchodów Świę-
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ta Drzewa. Członkowie Szkolnego Koła LOP wraz z wszystki-
mi klasami, przygotowali bogatą scenografię tematyczną. 
Uczniowie zaprezentowali także opisy darów drzew, piosenkę 
tematyczną oraz szkatułki z  darów drzew, wykonane wspól-
nie z rodzicami. Kolejnym punktem spotkania było ogłoszenie 
zwycięzców Szkolnego Konkursu Przyrodniczo – Plastycznego 
„Szkatułki z darów drzew”. Następnie społeczność uczniowska 
przystąpiła do happeningu „Drzewa wokół nas” i  posadziła 
pięć krzewów oraz Drzewo Wolności, ufundowane przez Nad-
leśnictwo Dębno.

W  Przedszkolu nr 174 „Królewny Śnieżki”  w  Poznaniu 
dzieci uczciły Święto Drzewa sadząc w  ogrodzie przedszkol-
nym Surmię zwyczajną. Grupa „Dobroczynki”  wystąpiła z  in-
scenizacją „O  dębie co żołędzie rozdawał” L.Krzemienieckiej. 
Drogami osiedla przeszedł korowód manifestujący ekologicz-
ne hasła. Każda grupa wykonała pracę plastyczną „Drzewa” 
eksponując ją na przedszkolnej wystawie. Rodzice natomiast, 
mieli możliwość napisania swoich wspomnień na biało czer-
wonych liskach i zamieścić je na Drzewie Wolności. Każdego 
roku w ogrodzie przedszkolnym z okazji Święta Drzewa sadzi-
my kolejne drzewa. Jedno z nich sięgało już drugiego piętra 
ciesząc nas swoim urokiem o każdej porze roku. 

W Przedszkolu nr 7 w Świeciu 10.10.2014 odbyła się uroczy-
stość na której trzy zielone skrzaty zaprosiły dzieci do wspólnej, 
leśnej zabawy. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. 
„Zwierzęta lasów” oraz „Drzewa”. Przedszkolaki z zainteresowa-
niem przyglądały się wiewiórce, sarence oraz innym leśnym lo-
katorom. Wspólnie też zaśpiewały i zainscenizowały piosenki: 
„Jesteśmy jagódki”, „Leśne krasnoludki” oraz „My jesteśmy krasno-
ludki” oraz zabawy ruchowe „Drzewa”, „Wieje wiatr”. Zielone skrzaty 
zwróciły uwagę na zasady zachowania się w lesie oraz na cenną 
rolę drzew w naszym życiu.
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Zbieraj makulaturę ratuj konie
Z  roku na rok akcja „Zbieraj makulaturę ratuj konie” cieszy 
się coraz większym powodzeniem wśród współpracujących 
z  nami szkół. Dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy 
udało się nam uratować już 59 koni! 

Szkoły najbardziej zaangażowane w akcję otrzymują statuetki 
Pegaza. Pieniądze z akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” Klub 
Gaja przeznacza na interwencje, leczenie, pomoc i ratowanie 
koni. Uratowane zwierzęta trafiają do stowarzyszeń i fundacji 
zajmujących się hipoterapią, do gospodarstw oraz schronisk 
dla koni, gdzie mają zapewnione dobre warunki i dożywotnią 
opiekę. Akcja przyczynia się do podniesienia świadomości 
społecznej oraz uwrażliwienia na los zwierząt. 

W  Szkole Podstawowej nr 141 w  Łodzi, w  ramach akcji 
we wszystkich klasach przeprowadzone zostały pogadanki 
dotyczące „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Uczennice kl. IV 
wykonały plakaty informujące o  akcji. Klasy I-III przygotowa-
ły wystawę prac plastycznych „Koń”. W ramach akcji odbył się 
pokaz multimedialny zdjęć wykonanych przez uczniów „Koń 
w  obiektywie”. W  bibliotece szkolnej odbywały się „Poranki 
poezji” oraz wystawa książek o tematyce konnej. Dodatkowo 

uczniowie oraz ich rodziny byli informowani o akcji poprzez 
wiadomości mailowe. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w  Oleśnicy 
po raz kolejny zorganizował zbiórkę makulatury na rzecz rato-
wania koni z transportu na rzeź. Konie wiele znaczą dla dzieci 
z  ośrodka, ponieważ pomagają wielu dzieciakom z  mózgo-
wym porażeniem dziecięcym oraz z autyzmem, zaburzeniami 
zachowania i  niepełnosprawnością ruchową. Koniki urato-
wane od rzeźni, które jeździły kiedyś w hipoterapii i znudziły 
się poprzednim właścicielom, pełnią w placówce rolę wspa-
niałych terapeutów. W zbiórkę zaangażowała się spora grupa 
dzieci, które regularnie przybywały do sklepów spożywczych, 
oczyszczając je z niepotrzebnej makulatury. 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowi-
ca w Trzebnicy makulaturę zbierano na bieżąco przez cały 
rok. Nie organizowano w  tym celu żadnych akcji, ponieważ 
zależało nam na rozpropagowaniu działań w całej szkole, za-
równo wśród uczniów, nauczycieli, jak i pracowników szkoły. 
Panie z  obsługi dostarczały kartony, nauczyciele i  uczniowie 
zaś makulaturę. Na dzień dzisiejszy nikt nie wyrzuca jej do ko-
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sza, bo każdy wie, gdzie i komu może ją oddać. I to jest dla nas 
największym sukcesem

Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” we Wrocławiu w listo-
padzie ogłosiło zbiórkę makulatury. Z dziećmi odbywał się szereg 
zajęć na temat segregacji śmieci, możliwości ich ponownego wy-
korzystania itd. Przez cały rok dzieci wraz z rodzicami mogli przy-
nosić makulaturę. Dzieci wraz z  nauczycielkami w  swoich gru-
pach też pamiętały o tym, aby niepotrzebne kartki, zamalowane 
kolorowanki itp. odkładać w miejsce składowania makulatury.

Jak co roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskie-
go w Opatówku – filia w Wierzchowie we wrześniu rozpo-
częła akcję zbiórki makulatury. Każdy z nas kocha drzewa i ko-
nie, dlatego zależy nam, aby rosły i cieszyły się życiem. A nasze 
oczy mogły podziwiać ich piękno. Jesteśmy mieszkańcami 
wsi, więc staramy się szanować wszystko co nas otacza. Coraz 
więcej mieszkańców miejscowości dołącza się do naszej akcji 
i nie spala makulatury w swoich piecach centralnego ogrze-
wania. A spakowaną makulaturę w paczki przynosi do szkoły. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu wzorem lat 
ubiegłych zbierali makulaturę. Jednak by zwiększyć ilość ze-

branych pieniędzy włączyli w tą zbiórkę rodziców. Regularnie 
co tydzień rodzice piekli pyszne ciasta, które były sprzedawane 
przez uczniów podczas przerw. Pieniądze ze sprzedaży trafiały 
do puszki. Również w tym roku wzbogacili akcję o sprzedaż 
sałatek. 

Przedszkole nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu 
wspólnie z  rodzicami zbierali surowce wtórne – makulaturę. 
Na terenie naszego przedszkola stanął specjalny pojemnik 
na makulaturę, który został nam udostępniony nieodpłatnie 
przez firmę Sur Dra Met z Poznania. Ruszyła akcja informacyj-
na w formie plakatów, ulotek, tablic informacyjnych dla Rodzi-
ców oraz dzieci. Informacje o akcji zostały również zawarte na 
stronie internetowej naszego przedszkola, aby jak najwięcej 
osób zainteresować akcją ratowania koni. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Chrzano-
wie również postanowił przystąpić do akcji „Zbieraj maku-
laturę, ratuj konie”. Ogłoszenie o  akcji zostało umieszczone 
na gazetce szkolnej, a do udziału w zbiórce włączyło się kil-
ka klas oraz nauczyciele. Zbiórka makulatury rozpoczęła się 
w  kwietniu 2015  r., w  czasie kiedy uczniowie uczestniczyli 
w „Terapeutycznych przejażdżkach konnych” w stadninie koni 
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w Bolęcinie. Mogli tam nie tylko korzystać z terapii, ale także 
zaprzyjaźnić się ze zwierzętami i zobaczyć, ile pracy wymaga 
utrzymanie koni. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 w  Krakowie 
(Szkoła Podstawowa nr 56 i Gimnazjum nr 81) rozpoczął 
działania od poszukiwania partnerów wśród okolicznych su-
permarketów, biur ale oczekiwania szybko malały – supermar-
kety same są rozliczane ze zwrotu makulatury, a biura produ-
kują zwykle niszczarkową sieczkę. Udało się pozyskać trochę 
z  biblioteki językowej Uniwersytetu Pedagogicznego i  biu-
rowca „Buma”. W sumie ok. 100 kg. Reszta to zbiórka własna 
rodziców, uczniów i nauczycieli. W klasach stanęły specjalne 
pudła na makulaturę. Zmieniło się nastawienie do wyrzucane-
go papieru i to jest chyba najcenniejsze. 

Akcję Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę ratuj konie” Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Kownackiej w  Starej Niedziałce roz-
poczęła od wywieszenia w szkole plakatów, które powstały na 
bazie plakatów Klubu Gaja. Kolejnym krokiem było roznosze-
nie ulotek z informacją o akcji. Aby utrwalić dzieciom dla kogo 
zbieramy makulaturę, komu pomagamy ulotki były w kształcie 
koni. Ponadto wraz z ulotkami rozdawane były naklejki infor-

mujące o akcji. Aby zachęcić dzieci i młodzież do akcji zorga-
nizowaliśmy w  bibliotece szkolnej dzień konia, przygotowa-
liśmy gazetkę ścienną ze zdjęciami koni, wystawkę książek 
o koniach, uczennice klasy V czytały wiersze o koniach z książ-
ki „W kraju Patataju” W. Chotomskiej, a także projekcja filmów 
oczywiście z konikami w roli głównej.

Akcja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” w  Publicznej Szkole 
Podstawowej im. B. Chrobrego w Wąsoszu została zorga-
nizowana przez Szkolne Koło Ekologiczne. Członkowie koła 
przygotowali plakaty propagujące tą akcję, które następnie 
rozwiesili w  szkole, na witrynach sklepowych oraz tablicach 
i słupach informacyjnych Wąsosza oraz okolicznych wsi. Przy-
gotowali także ulotki i rozpowszechnili informację na witrynie 
internetowej szkoły. Zdając sobie sprawę z niewielkiej kwoty 
jaką można uzyskać ze sprzedaży makulatury, poprosili o po-
moc właścicieli miejscowego sklepu, którzy przychylnie od-
nieśli się do tej inicjatywy i przekazali na rzecz ratowania koni 
dużą ilość makulatury. 

Jesteśmy uczniami klasy I  G Zespołu Szkół Rolniczych 
w Prudniku, wszyscy kochamy konie. Trzeba przyznać, że tyl-
ko to nas łączy. Nasza klasa nie była zgrana do momentu akcji 

„Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Przeprowadziliśmy akcję Góra 
Grosz i zbieraliśmy makulaturę przez co nasza szkoła zyskała 
niewątpliwie na estetyce. Mogliśmy ze sobą przeżyć kilka faj-
nych chwil jednocząc się wokół dobrej idei. 

Już od pierwszych dni akcji społeczność Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu bar-
dzo aktywnie włączyła się w zbiórkę makulatury. Prowadzona 
kampania informacyjna spotkała się z odzewem mieszkańców 
dzielnicy, pracowników pobliskiego biura rachunkowego, 
sklepów, aptek, filii Książnicy Zamojskiej i  innych. Efektem 
podjętych działań był zapełniający się codziennie kilograma-
mi makulatury magazyn. Doskonałą okazją do promocji akcji 
był Dzień Otwarty Szkoły, który gromadzi zwykle tłumy gim-
nazjalistów. Niezwykłą atrakcją stały się specjalnie upieczone 
kruche ciasteczka w  kształcie koni, którymi częstowaliśmy 
przybyłych gości.

Zbiórce makulatury w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w Za-
mościu towarzyszyła akcja informacyjna: gazetki, ulotki, mini 
plakat, pogadanki. W akcję zbiórki makulatury zaangażowa-
li się: wychowankowie, pracownicy bursy wraz z  rodzinami 
i  sąsiadami. Zebraną makulaturę pozyskiwaliśmy np. z oko-

licznych sklepów, z magazynu spożywczego bursy, z prywat-
nych domów. przez ok. 3 miesiące udało się zebrać 560 kg 
makulatury. 

W zbiórce makulatury w  roku szkolnym 2014/2015 
wspólnie zebraliśmy blisko 400 ton tego surowca. 
W akcji wzięło udział 125 szkół a  także firmy i osoby 
prywatne. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy! 

Dzięki akcji wspólnie uratowaliśmy kolejne 4 konie – 
Dancer Wilda, Venę, Parkura i Gasa. Wsparliśmy także 
leczenie i utrzymanie 15 innych koni Klubu Gaja: 
Pegaza, White Lady, Buby, Kasi, Premiery, Samsona, 
Sugara, Drumli, Antałka, Atlantyka, Gai, Normana, 
Magmy, Lukasa i Maksia.
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15. kwietnia 2015, w ramach nagrody w konkursie „Zbieraj ma-
kulaturę, ratuj konie” Klubu Gaja, odbyły się zajęcia edukacyjne 
połączone z  budowaniem drewnianej rzeźby Pegaza. Nad in-
stalacją przez dwa dni pracowali artysta Waldemar Rudyk, edu-
kator Klubu Gaja Jarosław Kasprzyk oraz uczniowie, nauczyciele 
i dyrektor podwarszawskiego Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie.

Pierwszego dnia w szkole odbyły się zajęcia w ramach progra-
mu Święto Drzewa, podczas których uczniowie legionowskiej 
„Jedynki” dowiedzieli się jak mogą chronić klimat oraz wysłu-
chali historii koni uratowanych przez Klub Gaja. Następnie 
w grupach budowali z klocków LEGO makietę zielonego mia-
sta – zrównoważonego, przyjaznego środowisku, z  parkami, 
zielonymi dachami i komunikacja miejską. Drugiego dnia, gdy 
na placu przed budynkiem szkoły stał już szkielet rzeźby, do 
budowy przyłączyli się uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
oraz dyrektor placówki. Pogoda dopisała a młodzież była bar-
dzo zaangażowana w budowę Pegaza. Wszyscy dobrze się razem 
bawiliśmy budując instalację z drewna modrzewiowego. Właśnie 
ze względu na rodzaj drewna jest to najprawdopodobniej naj-
trwalszy Pegaz jakiego do tej pory zbudowaliśmy – komentuje 
Jarosław Kasprzyk z Klubu Gaja. 

Pegaz wylądował w Legionowie
Zespół Szkół nr 1 w  Legionowie uczestniczy w  akcji „Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie” od jej pierwszej edycji w 2003 roku. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu 
coraz większej ilości współpracujących osób i  podmiotów 
w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie „Jedynki” zebrali ponad 
12 ton makulatury. 
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Laureaci konkursu  
Zbieraj makulaturę, ratuj konie 2014/2015
Kategoria za największą ilość makulatury
1. Zespół Szkół nr 1 w Legionowie – gdzie zebrano ponad 14 ton makulatury;
2.  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej przy Zespole Szkół nr 3 w Zamościu 

– w której uczestnicy zebrali ponad 11 ton makulatury;
3.  Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie – gdzie zebra-

no 8,5 tony makulatury.

Kategoria za współpracę i zaangażowanie największej liczby uczestników
1.  Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu – ze szkołą współpracowali 

nie tylko rodzice, ale i mieszkańcy osiedla Głuszyna oraz właściciele osiedlowych sklepów;
2.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu – W ak-

cję włączyli się pracownicy okolicznych sklepów, Biura Rachunkowego, Centrum Ogrodni-
czego przy, Przychodni Rejonowej, Apteki, Filii Książnicy Zamojskiej, Galerii „Twierdza”, Urzędu 
Pocztowego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz mieszkańcy osiedla „Karolówka”;

3.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie – Szkoła Podstawowa nr 56 i Gim-
nazjum nr 81 – oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców do akcji przyłączyli się Nadleśnictwo 
w Zabierzowie, biurowiec „BUMA”, Biblioteka Instytutu Języków Obcych UP w Krakowie.

Kategoria za najciekawsze przeprowadzenie działań
1.  Szkoła Podstawowa nr 6 w Kaliszu – gdzie połączono Dzień Promocji Zdrowia z akcją 

„Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, aby pozyskać fundusze uczniowie sprzedawali zdrowe sa-
łatki, kanapki oraz ciasta przygotowane przez rodziców.

2.  Szkolny Wolontariat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrow-
skiej w  Sieradzu – całoroczna zbiórka makulatury zaowocowała dwoma szkolnymi kon-
kursami, przygotowaniem „makulaturomierza” i  tematycznych zakładek do książek a  także 
podniesieniem świadomości ekologicznej uczniów i nauczycieli;

3.  Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Starej Niedziałce – w której akcja „Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie” okraszona była licznymi „konnymi” atrakcjami m.in.: pogadanką na 
temat jazdy konnej, każdy uczeń który przyniósł makulaturę otrzymywał słodką niespodzian-
kę, na koniec całorocznej zbiórki odbyła się gra na terenie szkoły polegająca na odnalezieniu 
ukrytych koni i odgadnięciu hasła.

Jury postanowiło dodatkowo nagrodzić Dyplomem – Wyróżnieniem następujące 
placówki oświatowe: Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w  Bobolicach, Gimna-
zjum nr 2 im. A. Kamińskiego w Żarach, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Po-
znaniu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy, Publiczną Szkołę Podstawową  
im. B. Chrobrego w Wąsoszu.

Nagrodą Szczęśliwego Rumaka Klub Gaja pragnie szczególnie wyróżnić firmę kurier-
ska TNTExpress Worldwide Poland, która od wielu lat uczestniczy w akcji. W tegorocznej 
edycji akcji   przekazała ponad 70 ton makulatury. Serdecznie dziękujemy za udział w zbiórce 
makulatury firmom DHL, Garbarnia Skotan ze Skoczowa, Drukarnia Abezet Plus z Bielska-Białej, 
a także firmom zajmującym się odbiorem surowców wtórnych, które od lat wspierają akcję – 
Stena Recycling z Warszawy i Eko-Wtór Jakubiec z Bystrej.
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Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób wzrasta nie tylko zalesienie i zadrzewienie kraju 
ale także świadomość ekologiczna zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Najbardziej 
aktywnych uczestników programu Klub Gaja nagradza statuetkami Czarodziejskiego Drzewa. 

Nagrody Czarodziejskiego Drzewa 2015 otrzymują:
–  Fundacja PBG, Rafako Grupa PBG, Dwór Smólsk (woj. wielkopolskie i śląskie) – za 

posadzenie 2150 drzew oraz dotarcie z ideą sadzenia drzew do szerokiej opinii społecznej. 
–  Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach (woj. warmińsko-mazurskie) – 

za posadzenie 2000 drzew oraz wieloletnią współpracę w ramach programu Święto Drzewa.
–  Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni (woj. 

wielkopolskie) – za założenie fragmentu lasu w Leśnictwie Sarnice koło Miłosławia, gdzie 
uczniowie zasadzili 2000 sadzonek dębu bezszypułkowego. 

–  Przedszkole nr 8 w  Piasecznie (woj. mazowieckie) – za różnorodność działań wokół 
drzew i pomysł „kręgu ciszy” w lesie. 

–  Publiczne Przedszkole w Poddębicach (woj. łódzkie) – za różnorodne działania w ra-
mach programu Święto Drzewa i włączenie rodziców do konkursu „Drzewo z duszą”.

–  Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Godzieszach Wielkich (woj. wielkopol-
skie) – za innowacyjne połączenie programu Święto Drzewa z historią i literaturą uczniowską 
„Odą do wolności”.

–  Przedszkole Gminne w Kamieńcu (woj. wielkopolskie) – za różnorodne działania i sze-
roką współprace w ramach programu Święto Drzewa oraz pomysł hodowli drzew liściastych 
w kąciku przyrody. 

–  Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) – za wiele ciekawych dzia-
łań w ramach programu Święto Drzewa i myślenie o przyszłości – stworzenie „kapsuły czasu”.

–  Gmina Grodzisk Wielkopolski (woj. wielkopolskie) – za ideę połączenia wejścia w peł-
noletniość z sadzeniem drzew przez 18-letnich mieszkańców gminy. 

–  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Makowie Podhalańskim (woj. mało-
polskie) – za umiejętność zaangażowania rówieśników z innych szkół i różnorodność działań 
wokół drzew.

–  Nadleśnictwo Zawadzkie (woj. opolskie) – za umiejętne podtrzymywania długotrwałej 
współpracy w ramach programu Święto Drzewa.

W tegorocznej, piątej już, edycji konkursu Drzewo Roku Klubu 
Gaja zwyciężył dąb Bolko z Hniszowa (woj. lubelskie)! To wła-
śnie on będzie reprezentował Polskę w  międzynarodowym 
plebiscycie Europejskie Drzewo Roku 2016!

W  tegorocznym plebiscycie zwycięzca zdobył 5536 głosów, 
niewiele mniej, bo 4549 uzyskała Reliktowa sosna z Sokolicy 
dzięki czemu uplasowała się na drugim miejscu. Trzecie miej-
sce zdobył Grab Jacek uzyskując 1929 głosów. W finale 5. edy-
cji konkursu Drzewo Roku znalazło się 16 drzew z nadesłanych 
115 zgłoszeń z  całej Polski. Podczas głosowania internauci 
oddali ponad 20 500 ważnych głosów. Na stronie plebiscytu 
odnotowano ponad 90 000 odsłon. 

Ogólnopolski konkurs Klubu Gaja – Drzewo Roku propaguje 
postawy ochrony przyrody i  konieczność ochrony jej obiek-
tów, jakimi są drzewa. Zwraca uwagę na ich rolę w  naszym 
życiu, silne związki pomiędzy kulturą i historią danej społecz-
ności, a  drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne 

Dąb Bolko z Hniszowa 
Drzewem Roku 2015!

Nadesłane przez uczestników 
sprawozdania pokazują wielkie 
zaangażowanie oraz dużą 
różnorodność działań – od sadzenia 
drzew i zakładania ogrodów, po 
konkursy, wycieczki do lasu, 
happeningi. W wielu miejscach 
Święto Drzewa to już coroczna 
tradycja. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za udział i wysiłek 
włożony w działania podjęte na 
rzecz sadzenia i ochrony drzew – 
podsumowuje Jolanta Migdał, 
koordynatorka programu Święto 
Drzewa Klubu Gaja. 

Nagrody Czarodziejskiego Drzewa 2015 

znaczenie. Wyłania najważniejsze i najbardziej kochane przez 
społeczności lokalne drzewa w naszym kraju. 

Ambasadorami konkursu są podróżniczka 
i pisarka Elżbieta Dzikowska, reżyser 
i  senator Kazimierz Kutz oraz językoznawca, 
popularyzator wiedzy o  języku polskim 
profesor  Jan Miodek.
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Dąb Zbyszko, Jabłoń Pani Wandy, Jodła Lasumiła, 
Łazarska Wierzba Łącząca, Platan Cesarz, Dębosław 
Chrobrek i reliktowa sosna z Sokolicy – to niektórzy 
kandydaci do tytułu Drzewo Roku 2015 Klubu Gaja. Na 
wybrane drzewo głosować można do końca czerwca. 

pap.pl 
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Zdobywca tytułu Drzewo Roku 2015 dąb Bolko z  Hni-
szowa (woj. lubelskie) – zgłoszony do konkursu przez Urząd 
Gminy Ruda-Huta. O tym, że Bolka jest niezwykle ważny dla 
okolicznych mieszkańców świadczy coroczna dwudniowa 
impreza organizowana w sierpniu z okazji imienin drzewa – 
Bolkowanie. Mimo tego, że szacowany wiek Bolka waha się 
między 400 a 800 lat, hniszowianie zgodnie twierdzą że drze-
wo liczy sobie ich 1000. Jako potwierdzenie podają miejscową 
legendę, według której w  roku 1018 przed przeprawą przez 
Bug, Bolesław Chrobry spędził noc w Hniszowie, odpoczywa-
jąc pod młodym wówczas dębem. Stąd też imię Bolko ma po-
chodzić od zdrobnienia imienia króla Chrobrego. Gmina i  jej 
mieszkańcy starają się by informacje o Bolku i sława potężne-
go dębu rozchodziły się możliwie najszerzej. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie 
Drzewo Roku 2015. To dzięki Państwa głosom Dąb Bolko uzy-
skał tak znakomity wynik i został zwycięzcą. Mam nadzieję, że to 
wspólne zaangażowanie wielu osób przyniesie pozytywne efekty 
w przyszłości – podsumowuje Kazimierz Smal Wójt Gminy 
Ruda-Huta

Zdobywca 2. miejsca – Reliktowa sosna rosnąca na 
szczycie Sokolicy w  Pieninach, w  Krościenku nad Du-
najcem (woj. małopolskie) – zgłoszona do konkursu przez 
Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Du-
najcem. Usytuowana tuż nad przepaścią, to prawdopodobnie 
najbardziej znane drzewo w Polsce. 500-letnia sosna jest już 
symbolem … piękna, siły i zdolności przetrwania.

Zdobywca 3. miejsca – Grab Jacek rosnący w Siedlcach 
(woj. mazowieckie) – zgłoszony do konkursu przez Polski 
Klub Ekologiczny, Koło „Podlasie” w Siedlcach i Państwowe 
Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach. Swoje imię zawdzięcza kowa-
lowi o nadludzkiej sile – Jackowi, który stał się symbolem Sie-
dlec – Atlasem dźwigającym glob ziemski na ratuszu. Po par-
ku „Aleksandria”, w którym rośnie to ostatnie zachowane z alei 
bindażowej z  czasów Księżnej Aleksandry Ogińskiej drzewo, 
przechadzał się król Stanisław August Poniatowski dwukrotnie 
goszczony w Siedlcach.
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Uratowane zwierzęta, siedliska, nowe tereny chronione, 
skuteczniejsze prawo ochrony zwierząt, otoczone opieką 
rzeki, posadzone setki tysięcy drzew – to tylko niektóre 
z  rezultatów działań prowadzonych przez Klub Gaja 
wspólnie z ludźmi, dla przyrody i zwierząt. Razem budu-
jemy Pokolenie EkoXXI. Dołącz do nas!

Weź udział w  Święcie Drzewa – to proste, możesz 
posadzić drzewa, te już rosnące objąć opieką i zachęcać ludzi 
do różnych działań wokół drzew. Do programu mogą włączyć 
się placówki edukacyjne, samorządy, firmy, organizacje 
i wszystkie osoby, które kochają drzewa! 

Zgłoś swoje ulubione drzewo do konkursu Drze-
wo Roku – zgłoszenie może nadesłać każdy, szukamy drzew, 
które ważne są dla ludzi i mają niezwykłą historię.

Zbieraj makulaturę, ratuj konie – dzięki tej akcji 
ograniczamy liczbę drzew, które trzeba wyciąć, aby wypro-
dukować papier. Pieniądze za makulaturę przeznaczamy na 
ratowanie koni skazanych na rzeź, chorych i  zaniedbanych. 
Uratowaliśmy już 59 koni.

Działaj  
z Klubem Gaja

Wszystkich finalistów konkursu Drzewo Roku można znaleźć w aplikacji „Drzewa z kli-
matem” Klubu Gaja przygotowanej na urządzenia mobilne. Przedstawia ona ciekawe 
przyrodniczo, historycznie i  kulturowo drzewa w  Polsce, a  także atrakcje turystyczne 
oraz atlas drzew. Aplikacja adresowana jest do wszystkich miłośników przyrody i  po-
dróżników szukających ciekawych miejsc w naszym kraju. Można pobrać ją bezpłatnie 
w sklepie Google Play i App Store.

Aplikacja „Drzewa z klimatem” Klubu Gaja powstała przy współpracy Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska i Lasów Państwowych, dofinansowana została ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odkryj mobilnie 
niezwykłe polskie drzewa

Aplikacja „Drzewa z klimatem” 
to przykład nowoczesnego, 
atrakcyjnego, nieszablonowego 
pomysłu popularyzacji 
zagadnień dotyczących 
ochrony środowiska w naszym 
społeczeństwie, szczególnie 
wśród jego młodszej części – 
prof. dr hab. Piotr Skubała 
z Katedry Ekologii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. 

Pomagaj Klubowi Gaja – przekaż  swojego po-
datku na nasze działania – KRS: 0000120069. Możesz też 
wpłacić darowiznę. nr konta: 90 2030 0045 1110 0000 0067 
3120. Każda złotówka ma znaczenie.

 Dołącz do nas na Facebooku – bądź na bie-
żąco z  naszymi programami, kampaniami i  akcjami, polecaj 
znajomym nasze działania.
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www.swietodrzewa.pl

Klub Gaja to polska organizacja ekologiczna,  
która buduje Pokolenie EkoXXI. 

12. edycja Święta Drzewa  
– Drzewo Wolności
Dzięki zaangażowaniu w program Święto Drzewa ponad 600 000 osób  

posadziliśmy ponad 740 000 drzew i zebraliśmy 3500 ton makulatury.

www.klubgaja.pl

www.facebook.com/Klub.Gaja
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