
Święto Drzewa – wśród pól



Klub Gaja dla ludzi, 
dla drzew
Jesteśmy polską, nowoczesną organizacją ekologiczną, która 
buduje pokolenie EkoXXI. Od 28 lat zajmujemy się ochroną 
i sadzeniem drzew. W 2003 roku rozpoczęliśmy program edu-
kacji ekologicznej Święto Drzewa. To kompleksowa edukacja 
na temat zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, poparta 
działaniami praktycznymi – sadzeniem i ochroną drzew. 

Jacek Bożek, założyciel  
i prezes Klubu Gaja: Aby zasadzić 
remizy czy nowe zadrzewienia wśród pól 
uprawnych albo na miedzach, trzeba 
wiedzy, zdecydowania i dobrej woli wielu 
ludzi i instytucji. Projekt „Święto Drzewa 
– wśród pól” buduje porozumienia 
i mosty pomiędzy różnorodnymi 
podmiotami. Po raz kolejny chce 
podkreślić, że w ochronie przyrody jak 
i w wielu innych dziedzinach zbudowany 
wspólnie kapitał społeczny staje się 
kluczem do udanych przedsięwzięć. 

Święto Drzewa – 
wśród pól
Tegoroczne Święto Drzewa poświęcone jest roli zadrzewień 
i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicz-
nej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolniczych. 
W ten sposób Klub Gaja chce zachęcić mieszkańców terenów 
wiejskich (gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) do podejmowania 
lokalnych działań na rzecz sadzenia drzew oraz ich ochrony. 

Drzewa i krzewy występujące na obszarach rolniczych stano-
wią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory 
wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody 
i wielkim sojusznikiem rolników.

Co roku 10 października obchodzimy Święto Drzewa. To dobra 
okazja by w tym roku posadzić wśród pól rodzime gatunki 
drzew i krzewów, zorganizować na ten temat happeningi, kon-
kursy, festyny i zaprosić członków społeczności do wspólnego 
świętowania. Dla drzew.

Dzięki programowi Święto Drzewa ponad 600 
tysięcy osób posadziło już ponad 770 tysięcy 
drzew. Przyłącz się! To proste – wejdź na stronę 
swietodrzewa.pl lub wsrodpol.swietodrzewa.pl 
znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy. 

W ramach długofalowego programu Święto Drzewa  
Klub Gaja realizuje projekt „Święto Drzewa – wśród pól”  
dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW 
w Katowicach, w województwach: śląskim, opolskim, 
małopolskim i podkarpackim.

Tegorocznym przesłaniem Święta Drzewa Klubu Gaja jest 
hasło „Święto Drzewa – wśród pól”. W ten sposób chcemy 
zachęcić mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
do sadzenia oraz ochrony zadrzewień i zakrzewień 
śródpolnych. 

Tych, którzy mieszkają na terenach miejskich zapraszamy 
do kontynuacji tradycji Święta Drzewa i sadzenia 
rodzimych gatunków drzew i krzewów jak lipy, jarzębiny 
czy czarne bzy. Posadzone w parkach, ogrodach czy przy 
drogach zapewnią pożytki dla pszczół oraz pokarm dla 
ptaków i innych zwierząt.

Jolanta Migdał, Klub Gaja, 
koordynatorka projektu „Święto 
Drzewa – wśród pól”: Zadrzewienia 
i zakrzewienia śródpolne dają nam 
wiele korzyści, zarówno przyrodniczych, 
gospodarczych, estetycznych jak 
i zdrowotnych. Wśród monotonnych pól 
uprawnych stanowią ostoję dla wielu 
gatunków roślin i zwierząt, spełniają też 
nieocenioną rolę w rolnictwie. Gatunki 
takie jak dzika jabłoń, wiśnia ptasia, dzika 
róża czy dereń jadalny nierozerwalnie łączą  
się z polskim krajobrazem. Od wieków 
wykorzystywane były też w kuchni 
i medycynie – robiono z nich soki, nalewki 
i konfitury. Dlatego chcemy zachęcić  
mieszkańców terenów wiejskich do sadzenia 
i ochrony zadrzewień śródpolnych.

Bartłomiej Topa, aktor, ambasador 
programu Święto Drzewa: Trudno 
wyobrazić sobie spacer po terenach 
wiejskich pozbawionych drzew i krzewów. 
Kępy kwitnących krzewów oddzielające 
miedze czy wierzby rosnące nad 
oczkami wodnymi tworzą niesamowity 
klimat i piękno krajobrazu. Inspirują 
artystów, malarzy i pisarzy. Są związane 
z regionalnymi tradycjami kulturowymi 
i religijnymi. Dlatego dbajmy o nie. 
Sadźmy nowe wierzby, głogi, śliwy tarniny 
czy leszczyny! 



Zadrzewienia 
i zakrzewienia na 
terenach wiejskich
Jako zadrzewienia śródpolne rozumiemy wszelkie rosnące 
drzewa i krzewy znajdujące się na terenach rolniczych. Mogą 
to być pojedyncze drzewa, mniejsze lub większe grupy drzew 
i krzewów, tworzące kępy czy pasy wśród pól i pastwisk, ro-
snące przy zbiornikach i ciekach wodnych lub przy drogach. 
Do zadrzewień zaliczamy także enklawy roślinności wysokiej 
we wsiach czy pojedynczych gospodarstwach.

Miedze, pasy ochronne
Ich obecność w krajobrazie uwarunkowana jest wielowieko-
wą tradycją. Sadzone rzędowo drzewa i krzewy tworzą pasy 
ochronne oraz miedze pomiędzy polami uprawnymi, stano-
wią strefy buforowe wzdłuż cieków wodnych i polnych dróg, 
rozgraniczają łąki i pastwiska. Zadrzewienia śródpolne, łąkowe 
i nadbrzeżne są ważnymi korytarzami ekologicznymi umożli-
wiającymi migrację roślin i zwierząt. 

Drzewa przydrożne, aleje 
Sadzone od jednego rzędu drzew do szerokich wielorzędowych 
pasów biegnących po obu stronach drogi. Drzewa przydrożne 
jak np. stare aleje podkreślały rangę i prestiż dróg dojazdo-
wych, wskazywały przebieg tras zimą, osłaniały przed słońcem, 
wiatrem lub deszczem. 

Kępy i remizy śródpolne i śródłąkowe 
Zapewniają zwierzętom dziko żyjącym korzystne warunki 
żerowe i osłonowe w czasie rozmnażania oraz w okresach 
niekorzystnych warunków pogodowych. Stanowią często 
pozostałość dawnych zbiorowisk leśnych, bądź są zakładane 
celowo jako ostoje dla zwierząt.

Parki dworskie 
Na terenach wiejskich to często jedyne enklawy starych, wy-
sokich, dziuplastych czy próchniejących drzew. Umożliwiają 
bytowanie gatunków, które mają specyficzne wymagania jak 
gacek brunatny, dzięcioł zielony czy pachnica dębowa.

Kępy nad oczkami wodnymi 
Skupiska krzewów i drzew nad małymi zbiornikami wodnymi 
– oczkami śródpolnymi i obszarami podmokłymi są integral-
nie z nimi związane. Oczka wodne to siedliska życia różnych 
gatunków płazów, gadów, ptaków oraz innych zwierząt. 

Stare drzewa 
Do zadrzewień śródpolnych zaliczamy także pojedyncze drze-
wa. To często pomniki przyrody i świadkowie historii. Związane 
z nimi są różne legendy i wierzenia. Często wieszano na nich 
kapliczki z wdzięczności za otrzymaną łaskę, w podzięce za wy-
leczenie z choroby i dla ochrony przed innymi nieszczęściami. 

Listę rodzimych gatunków drzew i krzewów 
polecanych do zadrzewień i zakrzewień śródpolnych 
znajdziesz na www.wsrodpol.swietodrzewa.pl



Dlaczego warto 
sadzić zadrzewienia 
śródpolne
Jedną z przyczyn utraty różnorodności biologicznej na terenach 
rolniczych jest zanikanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych 
co stanowi poważny problem dla przyrody, gospodarki i spo-
łeczeństw, wymagający aktywnych działań w szczególności 
w kontekście zmian klimatu.

Każdy, nawet najmniejszy zagajnik wśród pól czy kępa krze-
wów to ostoja wielu odmian drzew owocowych, ziół, poro-
stów i grzybów, a także miejsce bytowania i ochrony przed 
drapieżnikami dla większości zwierząt, w tym wielu gatunków 
ginących. W zadrzewieniach żyje wiele organizmów zwalczają-
cych szkodniki upraw, a także dzikie owady zapylające.

W rolnictwie, które jest najbardziej narażone na niekorzystne 
zmiany klimatu, największe znaczenie zadrzewień polega na 
pełnieniu różnorodnych funkcji ochronnych. Krajobraz rolniczy 
pozbawiony drzew jest bezbronny wobec niesprzyjających wa-
runków klimatycznych i skazany na degenerację.

Naturalne zapory złożone z drzew i krzewów zabezpieczają 
przed erozyjnym działaniem intensywnych opadów i wiatrów, 
które niszczą zasiewy i powodują zubożenie gleby. Pełnią także 
rolę biologicznego filtra, ograniczając zasięg emitowanych do 
powietrza zanieczyszczeń komunikacyjnych. Drzewa nadbrzeż-
ne działają jak naturalne oczyszczalnie ścieków, chroniąc wody 
powierzchniowe przed spływającymi z pól zanieczyszczeniami. 

Zadrzewienia śródpolne podnoszą wilgotność powietrza 
w warstwie przygruntowej, co ma korzystny wpływ na rozwój 
roślin. Gleba przerośnięta korzeniami drzew ma duże możliwo-
ści gromadzenia i zatrzymywania wody, stanowiąc naturalne 
zbiorniki retencyjne o dużej pojemności, z których w okresach 
suszy uwalniane są do pól uprawnych znaczne ilości wody. 
Zadrzewienia absorbując znaczne ilości ciepła chronią przed 
nagłymi zmianami temperatury, polepszając lokalne warunki 
klimatyczne.

Nie mniej ważna jest funkcja społeczno-kulturowa śródpolnych 
drzew i krzewów. Wzbogacając krajobraz, podnoszą walory wy-
poczynkowe i rekreacyjne miejscowości umożliwiające rozwój 
ekoturystyki. Odpowiednio dobrane gatunki drzew i krzewów 
stanowią bogate źródło surowców, takich jak jadalne wysoko-
witaminowe owoce, nasiona, zioła, pożytki pszczele .

Każdy, nawet najmniejszy zagajnik wśród pól 
czy kępa krzewów to schronienie dla owadów, 
ptaków i innych zwierząt. Zadrzewienia 
śródpolne umożliwiają przetrwanie gatunków 
zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych 
oraz przyczyniają się do wzrostu różnorodności 
biologicznej i zielonej infrastruktury. 



Dlaczego zarośla 
śródpolne 
drastycznie zanikają?
Choć zadrzewienia i zakrzewienia mają tak kluczowe znaczenie 
dla produkcji rolnej, są sprzymierzeńcami rolników w zmaga-
niach o lepsze plony, łagodzą skutki zmian klimatu takie jak 
susze, powodzie czy podtopienia, podnoszą walory wypo-
czynkowe i turystyczne terenów wiejskich oraz gwarantują 
zachowanie bioróżnorodności, ich rola jest wciąż niedoceniana. 

Na przestrzeni ostatnich lat z powodu scalania gruntów i pro-
wadzenia monokultury upraw, intensywnej produkcji rolnej, 
powszechnej wycinki drzew (po 1990 roku) oraz rozwoju in-
frastruktury nastąpił drastyczny spadek zadrzewień śródpol-
nych. Jednocześnie spadła ilość nowych nasadzeń. Powoduje 
to spadek bioróżnorodności, utratę walorów przyrodniczych 
i kulturowych, a także zwiększa zagrożenia związane ze zmia-
nami klimatu dotykające produkcję rolną. 

Zarośla śródpolne często traktowane są jako przeszkody utrud-
niającj prace mechaniczne w polu. Istnieje przekonanie, że 
zabierają uprawom rolnym wodę, składniki pokarmowe i dostęp 
do światła. Niestety, nadal często służą jako wysypisko śmieci. 

CZy WieSZ że:
Grecki medyk Hipokrates traktował czarny bez 
jako rodzaj podręcznej apteczki. W swych dziełach 
opisał lecznicze działanie wszystkich elementów 
krzewu, zalecając je jako środki na przeczyszczenie, 
moczopędne i uśmierzające ból. W kuchni cenione są 
kwiaty czarnego bzu, smażone w cieście naleśnikowym 
to pyszny deser. Ale uwaga – surowe części rośliny 
zawierają substancje toksyczne, które rozkładają się 
pod wpływem suszenia i gotowania.

Krok po kroku 
jak zorganizować 
„Święto Drzewa – 
wśród pól”
1. Krok – zgłoś swój udział
To proste – wejdź na stronę swietodrzewa.pl lub wsrodpol.
swietodrzewa.pl znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy. 
Święto Drzewa jest dla wszystkich, bez względu na wiek, miejsce 
zamieszkania, wykształcenie czy światopogląd. Do programu 
mogą włączyć się placówki edukacyjne, samorządy, organizacje, 
instytucje, firmy i wszystkie osoby, które kochają drzewa!

2. Krok – ku ludziom
Zaproś do współpracy innych członków społeczności – ro-
dzinę, znajomych, uczniów z innych placówek oświatowych, 
miłośników przyrody, ośrodki kultury, biblioteki, organizacje 
społeczne, wspólnoty religijne czy firmy. Nawiąż współpra-
cę z samorządem, zaproś wójta, burmistrza, prezydenta do 
wspólnych działań. Każdy, może sadzić i ochraniać drzewa. 
Współpraca jest kluczem do sukcesu.



3. Krok – skontaktuj się Nadleśnictwem
Nawiąż współpracę z najbliższym Nadleśnictwem – leśnicy po-
mogą, przekażą sadzonki, nauczą, jak posadzić drzewo, żeby się 
przyjęło. Lasy Państwowe to partner strategiczny Święta Drze-
wa. Nie zapomnij potem podziękować wszystkim partnerom.

4. Krok – zdobądź wiedzę
Poznaj swoją małą ojczyznę – odwiedź łąki, pastwiska, parki, 
lasy, przejdź przez swoją miejscowość i zobacz, jakie rosną 
drzewa i krzewy w twojej okolicy i jakie pełnią funkcje. Zachę-
camy do wycieczek, spacerów, a także do rozmów, dyskusji ze 
specjalistami na temat roli drzew w życiu ludzi, zwierząt i na-
szej planety. Drzewa są niezwykłym elementem edukacyjnym: 
można je sadzić, pielęgnować i obserwować, uczyć się o nich. 

5. Krok – sadź i chroń 
W tym roku zachęcamy do sadzenia rodzimych gatunków 
drzew i krzewów na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich. Zarośla śródpolne stanowią siedliska i ostoje wielu ga-
tunków roślin, grzybów i zwierząt, są miejscem życia ptaków, 
płazów, ssaków i owadów. Sadzenie drzew i krzewów, ich 
pielęgnacja to kształtowanie miejsca, w którym żyjemy. Tych, 
którzy mieszkają w miastach zapraszamy do kontynuacji tradycji 
Święta Drzewa i sadzenia drzew i krzewów oraz do otaczania 
opieką drzew już rosnących. 

6. Krok – w stronę zabawy 
Bądź twórczy – człowiek najlepiej uczy się przez zabawę, or-
ganizuj happeningi, przedstawienia, festyny, konkursy, wystawy 
wokół drzew i dla drzew. Wybierz się na wycieczkę czy zaję-
cia w terenie, podczas których bezpośrednio można obcować 
z przyrodą. Drzewa mogą inspirować do wspólnych bardzo 
różnorodnych działań.

7. Krok – pielęgnuj tradycję
Podtrzymuj tradycję – Święto Drzewa jest programem długofa-
lowym, włączaj się i działaj co roku. W przedszkolach i szkołach 
Święto Drzewa jest pielęgnowane z pokolenia na pokolenie, 
jak tradycja. W jego organizację włączają się kolejne roczniki 
uczniów. W wielu miejscach Święto Drzewa na stałe wpisało 
się w kalendarz imprez ekologicznych.

8. Krok – informuj o działaniach
Przekonaj media do swoich działań – informuj o swoich planach 
jak największą liczbę osób, powiadom o tym odpowiednio 
wcześnie lokalną prasę, radio i telewizję. Bądź aktywny tak-
że w mediach społecznościowych. Podziel się informacjami 
o swoich działaniach na Feacebooku Klubu Gaja. 

Pamiętajcie! Posadzone drzewa i krzewy 
zarejestrujcie w LiCZNiKU DRZeW na 
www.swietodrzewa.pl 

„Święto Drzewa – wśród pól” to także wspólne 
działania wokół drzew – festyny i pikniki, 
konkursy artystyczne i literackie, przedstawienia, 
koncerty i happeningi.



10. Krok – zgłoś się do nagrody 
Pamiętaj, najaktywniejszych nagradzamy. Zgłoś swoje działania 
do konkursów, formularze zgłoszeniowe znajdziesz je na stro-
nach www.swietodrzewa.pl i www.wsrodpol.swietodrzewa.pl 
w zakładkach KONKURSY. Formularze przesyłajcie e-mailem: 
swietodrzewa@klubgaja.pl lub pocztą na adres: Klub Gaja, ul. 
Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice (najlepiej nagrane na płytę CD).

Leśnicy pomogą
Od początku realizacji Święta Drzewa Klubu Gaja uczestnikom 
pomagają Lasy Państwowe. Leśnicy uczą, jak posadzić drzewo, 
przekazują wiedzę o gatunkach drzew i ich roli w życiu czło-
wieka i przyrody, a także w miarę możliwości sadzonki drzew. 
Warto skorzystać z ich pomocy. Wspólnie z Klubem Gaja starają 
się wpływać na świadomość ludzi, że las jest dobrem, które 
warto szanować. Niektóre nadleśnictwa same organizują Świę-
to Drzewa, zapraszając do udziału liczne placówki oświatowe, 
organizacje oraz instytucje. 

„Lasy Państwowe. Zapraszamy” pod takim hasłem Lasy Pań-
stwowe przypominają, że lasy w Polsce są otwarte i dostępne 
dla wszystkich. Więcej informacji na temat kampanii na stronie: 
http://www.lasy.gov.pl

Konrad Tomaszewski, Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych:  
Jako leśnicy cieszymy się, że możemy 
wspierać organizację Święta Drzewa,  
od jego 1. edycji w 2003 r. Uważam,  
że Święto Drzewa jest wspaniałą 
inicjatywą Klubu Gaja, ponieważ 
angażuje przede wszystkim młodzież 
i dzieci, a także  podnosi poziom 
świadomości społecznej w zakresie 
przyrody. Ten dzień to dobra okazja,  
żeby przypomnieć społeczeństwu jak 
ważne są drzewa. Dają nam tlen, drewno, 
a pochłaniając CO2 przyczyniają się do 
rozwiązania problemu zmian klimatu. 
Sadźmy więc drzewa!

Lasy Państwowe są partnerem strategicznym programu 
Święto Drzewa. Co roku inspirują nadleśnictwa 
do nieodpłatnego przekazania sadzonek drzew 
uczestnikom Święta Drzewa oraz do współpracy 
poprzez merytoryczną pomoc leśników.



Konkursy projektu 
„Święto Drzewa – 
wśród pól”
Konkurs „Dzikie poznajemy i … jemy”
Tym konkursem chcemy zachęcić uczestników do wykorzystania 
w kuchni produktów pochodzących z jadalnych drzew i krzewów 
śródpolnych i pokazać, jakie korzyści przynosi to dla naszego 
zdrowia. Z nadesłanych najciekawszych autorskich przepisów ku-
linarnych (preferujemy wegetariańskie i wegańskie), uwzględnia-
jących co najmniej jeden produkt pochodzący z dziko rosnących 
jadalnych drzew i krzewów śródpolnych wyłonimy laureatów. 
Konkurs skierowany jest do uczestników z województw: ślą-
skiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Formularz 
zgłoszeniowy i regulamin konkursu znajduje się na stronie www.
wsrodpol.swietodrzewa.pl oraz www.swietodrzewa.pl w zakład-
ce Konkursy. Na Wasze przepisy z dzikich roślin jadalnych 
czekamy do 30 listopada 2016 roku.

Ambasadorem konkursu „Dzikie poznajemy i… jemy” 
jest Łukasz Łuczaj, znany etnobotanik, autor książek 
o dzikich roślinach jadalnych. Prowadzi program 
telewizyjny „Dzika kuchnia Łukasza Łuczaja”. 

Konkurs „Święto Drzewa – wśród pól”
W tym roku nagradzamy za włączenie się w sadzenie i ochronę 
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Wybierzemy najciekawsze 
działania w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Konkurs skie-
rowany jest do uczestników z województw: śląskiego, opolskie-
go, małopolskiego i podkarpackiego. Formularz zgłoszeniowy 
i regulamin konkursu znajduje się na stronie www.wsrodpol.
swietodrzewa.pl oraz www.swietodrzewa.pl w zakładce Kon-
kursy. Na formularze zgłoszeniowe do konkursu czekamy 
do 31 maja 2017 roku.

Młode liście lip są bardzo smaczne. Mają ciekawy, 
słodkawy smak. Można je wykorzystywać tak, jak 
sałatę. Najsmaczniejsze są liście lipy dobnolistnej. 

Napar z suszonych kwiatów lipy stosowany jest 
w ziołolecznictwie, to np. bardzo skuteczny środek 

napotny przy przeziębieniach.

CZy WieSZ że:
Grzyb zwany uchem brzozowym rośnie głównie na 
pniach czarnego bzu. Jest uważany za przysmak 
w kuchni azjatyckiej, w szczególności chińskiej. Należy 
do najpopularniejszych grzybów jadalnych i jest 
składnikiem wielu azjatyckich potraw.

CZy WieSZ, że:
Owoce jarzębiny służą od wieków do celów 
leczniczych. Ze względu na znaczną zawartość 
witaminy C i prowitaminy A owoce jarzębiny 
zaliczane są do środków witaminowych. Robi 
się z nich m.in.: dżemy, konfitury czy nalewki, 
w tym słynny jarzębiak.

Zapraszamy wszystkich uczestników 
programu Święta Drzewa do kontynuacji 
działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew 
oraz do udziału w corocznych konkursach. 
Więcej informacji na stronie  
www.swietodrzewa.pl w zakładce Konkursy.



Aktywna edukacja  
z Klubem Gaja
Działania edukacyjne Klub Gaja kieruje do jak najszerszego 
kręgu odbiorców – od przedszkolaka, poprzez młodzież, 
dorosłych – do seniora. Istotne jest, aby proponowane za-
jęcia, warsztaty, wystawy czy wydarzenia plenerowe związane 
z ochroną środowiska wzbudzały zainteresowanie, emocje, in-
spirowały do działania. Edukacja poprzez zabawę czy działania 
artystyczne wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Organizujemy imprezy edukacyjne  
– pikniki, eventy, happpeningi 
Propozycją aktywnej edukacji ekologicznej w ramach projektu 
„Święto Drzewa – wśród pól” są działania Klubu Gaja podczas 
popularnych imprez na terenach wiejskich – Święcie Tarniny 
w Kosorowicach, Festiwalu Derenia w Bolestraszycach, Gmin-
nym Święcie Plonów w Mesznej czy Dożynkach w Istebnej. 
edukatorzy Klubu Gaja prowadzą atrakcyjne interaktyw-
ne zabawy i gry plenerowe związane z rolą zarośli śród-
polnych w ochronie bioróżnorodności i przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu.

Prowadzimy warsztaty,  
zajęcia, debaty 
Kreatywne zajęcia „Lego wśród pól” – są jedną z propozycji 
dla dzieci, które wspólnie budują z klocków Lego makietę pól 
uprawnych z zaroślami śródpolnymi. Klocki zapewniają nieogra-
niczoną możliwość budowania, rozwijając wyobraźnię dziecka. 
Warsztat etnobotaniczny – zachęca do poznawania dzikich 
roślin jadalnych. Uczestnicy poznają bogactwo zastosowań ga-
tunków roślin jadalnych i leczniczych związanych z zaroślami 
śródpolnymi w medycynie i kuchni.

Organizujemy  
wystawy edukacyjne
interaktywna wystawa „Święto Drzewa – wśród pól” składa 
się z mobilnych modułów, każdy z nich zawiera interaktywną 
zabawę manualną (przesuwaki, obrotowe koła, karteczki) oraz 
stanowisko odsłuchowe – wiersz Czesława Miłosza „Do leszczy-
ny” w interpretacji aktora Bartłomieja Topy. Otwarcie wystawy 
połączone jest z prezentacją projektu i dobrych praktyk sadzenia 
i ochrony zadrzewień śródpolnych.

Zapraszamy do współpracy samorządy, domy kultury, 
biblioteki i placówki oświatowe.



Pomagaj
Klubowi Gaja
Twoja finansowa pomoc ma ogromne znaczenie, dzięki niej 
możemy skutecznie działać i jesteśmy niezależni. 

Uratowane zwierzęta, siedliska, nowe tereny chronione, skutecz-
niejsze prawo ochrony zwierząt, otoczone opieką rzeki i inne 
akweny, ochronione przed wycinką drzewa oraz posadzone 
setki tysięcy nowych drzew – to tylko niektóre z rezultatów 
działań prowadzonych przez Klub Gaja wspólnie z ludźmi, dla 
przyrody i zwierząt. 

Możesz pomóc nam finansowo, liczy się każda złotówka. 
Ważne są zarówno regularne wpłaty – stałe polecenie zapłaty, 
jak i jednorazowa pomoc. Darowizny możesz wpłacać na konto: 
90 2030 0045 1110 0000 0067 3120.

Masz ochotę na wycieczkę, której trasa wiedzie przez łąki i pola, 
od drzewa do drzewa. Po drodze możesz poznać przyrodę, 
zabytki, ciekawe miejsca w miasteczkach i wsiach na terenie 
Polski. Wędrując możesz spotkać interesujących ludzi oraz po-
znać gatunki drzew i krzewów, charakterystyczne dla terenów 
rolniczych i polnych. Nie zapomnij pobrać na smartfon czy 
tablet aplikacji mobilnej Klubu Gaja „Drzewa z Klimatem”, która 
w atrakcyjny sposób łączy wędrowanie, przygodę i edukację.

Aplikacja „Drzewa z klimatem” Klubu Gaja przygotowana na 
urządzenia mobilne, przedstawia ciekawe przyrodniczo, histo-
rycznie i kulturowo drzewa w Polsce, a także atrakcje turystycz-
ne oraz atlas drzew. Aplikacja adresowana jest do wszystkich 
miłośników przyrody i podróżników szukających ciekawych 
miejsc w naszym kraju. 

„Drzewa z Klimatem” 
– wśród pól

Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie Google 
Play, App Store oraz Windows Store.

Dzięki aplikacji mobilnej „Drzewa z Klimatem” i jej poszerzeniu o za-
drzewienia sródpolne użytkownicy smartfonów i tabletów będą 
mogli za pomocą praktycznego atlasu rozpoznać gatunki drzew 
i krzewów rosnących na terenach wiejskich, a także zdobyć wiele 
cennych informacji na temat drzew, różnorodności biologicznej 
i ochrony klimatu – komentuje Jolanta Migdał, koordynatorka 
projektu „Święto Drzewa – wśród pól”.

Możesz przekazać nam  swojego podatku. Wystar-
czy, jeśli w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiedniej 
rubryce wpiszesz nasz KRS: 0000120069.

Dołącz do nas w mediach społecznościo-
wych – bądź na bieżąco, udostępniaj znajomym nasze banery, 
teksty, zdjęcia, promuj nasze akcje i kampanie.

Twórz z nami pokolenie ekoXXi – społeczność, której bliskie 
są sprawy środowiska naturalnego i ochrony zwierząt. Każ-
dy może zostać wolontariuszem Klubu Gaja. Zbieraj z nami 
podpisy pod petycjami, rozdawaj nasze materiały, zaproś nas 
z wykładem lub wystawą, polecaj nasze kampanie i programy.



iSBN 978-83-61608-34-9

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

www.klubgaja.pl

KRS: 0000120069

Współpraca 

Dofinansowanie projektu „Święto Drzewa – wśród pól”

PartnerzyPartnerzy strategiczni

Patronaty

dla przyrody i zwierząt

Święto Drzewa – wśród pól

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach. Za jego 
treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Katowicach, Krakowie i  Krośnie, Uniwersytet Śląski w  Katowicach, Zespół Szkół 
Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego 
Witosa w Nawojowej, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno (Ekologiczny Uniwersytet Ludowy), Stowarzyszenie Kulturalne Dębina.

Gmina
Jodłownik

Powiat
Cieszyński

Gmina
Krościenko Wyżne

Starostwo Powiatowe
w Limanowej

Gmina
Tarnów Opolski

Patronat Honorowy: Andrzej Buła 
Marszałek Województwa Opolskiego

Patronat Honorowy: Jacek Krupa  
Marszałek Województwa Małopolskiego

WOJEWODA 
PODKARPACKI

WOJEWODA OPOLSKIWOJEWODA ŚLĄSKI

wsrodpol.swietodrzewa.pl swietodrzewa.pl

Klub Gaja dziękuje za użyczenie zdjęć  
Arturowi Taborowi, Marcinowi Karettcie  
i Zbigniewowi Wilczkowi
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