
10 lat z klimatem!   Święto Drzewa



Święto Drzewa stało się tradycją 
angażującą coraz więcej ludzi 
chętnych do sadzenia i ochrony 
drzew. Do programu przystępują 
placówki oświatowe, instytucje 
państwowe, przedsiębiorstwa 
i organizacje pozarządowe. 
W ciągu ostatnich 5 lat  
w Święcie Drzewa uczestniczyło 
blisko 280 tys. osób z Polski  
i ze świata. Tak duże 
zaangażowanie społeczne cieszy 
tym bardziej, że stwarza szansę  
na  podniesienie świadomości 
ekologicznej i zwrócenie uwagi 
ludzi na istotne problemy 
dotyczące zmian klimatu.
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Myśląc symbolicznie o 10-leciu 
programu Święto Drzewa, 

zastanawiam się, czy nasze 
drzewko dobrze się zakorzeniło, 

czy rośnie szczęśliwie wśród 
innych, zazielenia się co roku, 

przynosi korzyści ludziom 
i przyrodzie? Myślę, że tak. I bardzo 

Wszystkim za to dziękuję.

Wstęp

JaCEK BożEK, 
założyciel i prezes 

Klubu gaja

Dziesięć lat dla drzewa to bardzo niewiele. Można powiedzieć, że to dopiero po-
czątek jego długiego życia. Nam, ludziom, ta perspektywa pokazuje, jak ważny jest 
czas w planowaniu takich przedsięwzięć, jak program edukacji ekologicznej. Świę-
to Drzewa na pewno nie zostało zaplanowane z myślą o dziesięciu latach, lecz 
o wiele, wiele dłużej, czego Państwu i sobie gorąco życzę. 

Dziesiąta edycja Święta Drzewa to znakomita pora do składania życzeń, ale też 
bardzo wielu podziękowań. Należą się one wszystkim, którzy kiedykolwiek i w ja-
kikolwiek sposób przyłożyli rękę do tego programu, ponieważ oznacza to, że przy-
łożyli rękę do jego kształtu, poparli jego ideę. To bardzo proste przesłanie: chrońmy 
i sadźmy drzewa, które są ogromnym skarbem nas wszystkich.

Jubileuszowa inauguracja Święta Drzewa to czas na podsumowanie i ocenę tego, 
co wspólnie zrobiliśmy przez te wszystkie lata. Nie chcę oceniać tego za pomocą 
liczb. One znajdują się w środku tego okolicznościowego raportu, który trzymacie 
Państwo w rękach. Chciałbym podkreślić to, czego nie da się policzyć i właśnie, 
dlatego jest takie cenne, a jednocześnie trudne do opisania. Mam nadzieję, że przede 
wszystkim są to emocje związane z radością i poczuciem spełnienia, które towa-
rzyszą każdemu człowiekowi, gdy uda mu się wykonać cenne zadanie. Wierzę rów-
nież w to, że Święto Drzewa nauczyło nas współpracy, do której potrzebne są – 
tolerancja, zrozumienie i bardzo cenne cechy w dzisiejszych czasach – kreatywność, 
pracowitość, dalekowzroczność. 

Inną, równie ważną dla mnie wartością, która wynika z pomysłowości i zaangażo-
wania uczestników programu, jest różnorodność działań i wydarzeń, które Państwo, 
wraz z nami, proponujecie w ramach Święta Drzewa. Sadzimy drzewa z młodzieżą 
i dziećmi, leśnikami, samorządowcami i politykami, artystami i uczonymi, wielkimi 
i rodzinnymi firmami. Z każdym, kto rozumie problem globalnego ocieplenia i chce 
przyczynić się do zmniejszenia skutków zmian klimatu. A może myśli tylko o este-
tyce najbliższego otoczenia, która subtelnie, ale jednak wpływa na jakość życia. 
Przecież dzięki programowi Święto Drzewa powstało wiele przyszkolnych ogrodów, 
zazieleniły się place zabaw, nadrzeczne bulwary, przydrożne skwery, do świetności 
przywrócono wiele parków i zieleńców. W konkursie na Drzewo Roku wybieramy 
drzewa wyjątkowe, ale także pokazujemy ludzi lub całe wspólnoty, dla których 
drzewo jest czymś więcej. Zbieramy makulaturę nie tylko z troski o zasoby leśne, 
ale także po to, by pomóc pokrzywdzonym koniom i ludziom, którzy ich potrze-
bują. Tworzymy przedstawienia, happeningi, filmy, scenariusze lekcji tematycznych 
– wszystko po to, by nie tylko sadzić i chronić drzewa, ale także szeroko mówić 
o tym, dlaczego to robimy. Mam nadzieję, że z tego samego powodu nasze pla-
katy, broszury, książki i poradniki cieszą się dużym zainteresowaniem. I tak, syste-
matycznie, budujemy pokolenie Eko XXI wieku. Robimy to wszystko i wiele, wiele 
więcej z ludźmi – uczestnikami programu Święto Drzewa, ale także dla ludzi, i dla 
zwierząt. 



2 Klub Gaja i …
Klub Gaja to polska, nowoczesna organizacja ekolo-
giczna, któ ra angażuje społeczności do działań na rzecz 
środowiska i po szanowania praw zwierząt. Zachęcamy 
do rzeczywistej, a nie pozornej aktywności dla przyrody. 

W  ostatnich 5 edycjach Święta Drzewa, wspólnie 
posadziliśmy w Polsce i na świecie ponad 315 000 
drzew i zebraliśmy blisko 1 500 ton makulatury.

… drzewa
Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej 
produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Lasy 
naszej planety zaspokajają połowę zapotrzebowania 
na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go 
rocznie około 26 milionów ton. W ciągu doby hektar 
lasu pochłania tyle dwutlenku węgla, ile wydziela go 
w tym czasie 200 osób. Lasy pokrywają prawie trzecią 
część lądów kuli ziemskiej. Są środowiskiem życia, co 
najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin 
i zwierząt, a dla niektórych z nich – jedyną ostoją. Od 

MaRCin KoRolEC 
Minister Środowiska
Klub Gaja i Ministerstwo Środowiska 
łączy wspólny cel – chcemy 
wzmacniać świadomość ludzi na 
temat znaczenia drzew i lasów, 
szczególnie w świetle adaptacji do 
zmian klimatu. Drzewa dają nam 
tlen, chronią przed wichurami 
i powodziami, są ostoją 
bioróżnorodności. Jednym z celów 
Ministerstwa Środowiska jest 
zwiększenie poziomu zalesienia kraju 
do 30% w roku 2020. Programy 
edukacyjne, jak Święto Drzewa 
pomagają w podnoszeniu 
świadomości społecznej na temat 
korzyści płynących z takich działań. 
Konkurs Drzewo Roku nie tylko 
objąłem honorowym patronatem, 
ale sam wziąłem udział w głosowaniu. 
Już teraz zachęcam do 
zaangażowania się w kolejne edycje.

KRyStyna SzUMilaS 
Minister Edukacji 
narodowej

Bardzo ważne jest, żeby młodzi 
ludzie byli uwrażliwiani na piękno 
przyrody i problemy jej niszczenia 
– nie tylko w rodzinie, czy w szkole, 
ale także poprzez wydarzenia 
w społeczności lokalnej. Właśnie 
przykładem takiej aktywnej 
działalności jest Święto Drzewa, 
które nie tylko wpływa na poziom 
świadomości ekologicznej, czy 
upowszechnianie wiedzy 
o przyrodzie i propagowanie 
zachowań korzystnych dla 
środowiska naturalnego – to także 
nabywanie wiedzy bazującej na 
przeżyciach. Przyrody uczymy się 
najlepiej od niej samej. 
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obecności i stanu zdrowotnego lasów zależy różnorodność 
biologiczna środowiska naturalnego. To także lasy zmniej-
szają powodzie i zachowują wodę na czas suszy, zatrzymu-
jąc ją w glebie i powoli uwalniając. 

Duże skupiska drzew pochłaniają zanieczyszczenia i oczysz-
czają wody opadowe, bo poprzez liście i szpilki wychwytu-
ją i neutralizują substancje toksyczne – dwutlenek węgla, 
dwutlenek siarki i metale ciężkie, jak ołów, kadm, miedź, 
cynk. Wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat, gdzie 
powietrze jest bardzo czyste pod względem bakteriologicz-
nym i przesycone tlenem – koniecznym do odżywiania 
i regeneracji wszystkich komórek organizmu.

W miastach, drzewa regulują klimat otoczenia łagodząc 
nagłe zmiany temperatury. Redukują także prędkość wiatrów. 
Ponieważ przeciętnie jedno kilkudziesięcioletnie drzewo, 
w ciągu sezonu wegetacyjnego oddaje do atmosfery kilka-
set litrów wody, drzewa w znaczący sposób przyczyniają 
się do zwiększenia wilgotności powietrza. Spełniają nieza-
stąpioną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej 
ekosystemów miejskich. Szczególnie te stare, dziuplaste, są 
w miastach ważnym miejscem dla owadów, ptaków i ssa-
ków. Świerkowy żywopłot koło ulicy, potrafi oczyścić po-
wietrze z 70 procent szkodliwych substancji.

Drzewa są także ozdobą, oazą spokoju i odpoczynku, war-
tością, która podnosi cenę nieruchomości, bo ją uatrakcyj-
nia. Dla wielu mieszkańców miast są ważnym, a nierzadko 
jedynym miejscem edukacji przyrodniczej. 

Wszystkie z przytoczonych zjawisk podnoszą jakość nasze-
go życia. Dlatego cieszmy się i świętujmy czas zaintereso-
wania każdym drzewem, czas sadzenia nowych drzew!

Hanna  
gRonKiEWiCz-Waltz  
Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy
Współpraca m.st. Warszawy z Klubem Gaja rozpoczęła 
się wkrótce po Szczycie Klimatycznym ONZ w Poznaniu 
w 2008 r. Już po raz czwarty włączamy się w program 
Święto Drzewa. Zaangażowanie Warszawy pokazuje 
mieszkańcom stolicy, jak ważna jest dbałość 
o otaczającą nas wszystkich zieleń. Nie wszyscy wiedzą, 
że w Warszawie co roku sadzonych jest kilkanaście 
tysięcy drzew. Program Święto Drzewa zwraca uwagę 
na znaczenie zadrzewiania naszych miejsc 
zamieszkania, pobudzając do działania na rzecz 
otaczającej nas zieleni. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza 
ze względu na nasz ambitny plan, zgodnie z którym do 
2020 r. chcemy zredukować emisję CO

2
 w Warszawie 

o 20% w porównaniu do 2007 r. Doskonale zdajemy 
sobie sprawę, że bez zaangażowania wszystkich 
instytucji i mieszkańców nie uda nam się tego 
zrealizować. Dlatego angażujemy się w programy takie, 
jak Święto Drzewa.
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Życie Warszawy  10.10.2003 r.
Drzewa mają swoje święto. Dziś po raz 
pierwszy obchodzić będziemy Święto 
Drzewa. Święto ma propagować 
w społeczeństwie troskę o drzewa. 

Gazeta Wyborcza  10.10.2003 r.
Uczniowie ponad tysiąca polskich szkół 
posadzą dziś drzewa. 
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JUREK oWSiaK 
Prezes Fundacji Wielkiej 
orkiestry Świątecznej 
Pomocy

Tak jak my prowadzimy program nauki 
pierwszej pomocy i dzieciaki biorą to 
sobie do serca, tak samo ja pamiętam 
podobne akcje sadzenia z czasów 
dzieciństwa. To we mnie zostało. 

Jeśli mam hasło: sadzimy drzewa to ja 
jestem. Może na inne akcje nie 
przyjechałbym, bo mam do tego 
dystans, ale na takie wydarzenie tak, bo 
wiem, że to ekologia nieurzędowa czy 
plakatowa, lecz realna.

Święto Drzewa 
10 lat pomysłów, rozwoju 
i nauki
Święto Drzewa to aktywna edukacja społeczna o zmianach klimatycznych w kon-
tekście ochrony drzew. Zachęcamy do sadzenia i ochrony drzew, szczególnie na 
terenach zurbanizowanych gdzie zieleń musi rywalizować z infrastrukturą, lecz 
obie strefy można połączyć bez szkody dla ludzi i środowiska. W całej Polsce 
Święto Drzewa ma swoją inaugurację 10 października.

Święto Drzewa cieszy, rozwija i  uczy. Poprzez całoroczne wykłady i warsztaty 
w przedszkolach, szkołach i uczelniach, wystawy w miejscach publicznych oraz 
udział w dużych wydarzeniach (Dzień Ziemi i Piknik z klimatem w Warszawie,  
Woodstock w Kostrzynie) inspirujemy do poznawania wartości przyrodniczych, 
ekonomicznych i kulturowych związanych z sadzeniem i ochroną drzew. Święto 
Drzewa to bogata oferta edukacyjna, od pogadanek, happeningów i konkursów 
artystycznych po badania terenowe. Od spotkań z naukowcami po leśne koncerty. 
To także poradnictwo Klubu Gaja, którego celem jest ochrona drzew na rzecz wła-
ściwej pielęgnacji i opieki, a jeśli to możliwe – odstąpienia od planowanej wycinki.

Obok sadzenia drzew, poznawania przyczyn i skutków zmian klimatu, kolejną ideą 
Święta Drzewa jest współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budo-
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JUlia PiEtRUCHa 
aktorka, ambasadorka 
Klubu gaja

O sadzeniu drzew słyszałam jako 
dziecko, dlatego fajnie jest teraz 
samemu brać w tym udział, 
zwłaszcza, że robię to pierwszy 
raz w życiu. Dobrze, że towarzyszy 
temu tak duże zainteresowanie 
medialne. Kiedy akcja zostanie 
rozpropagowana i nagłośniona 
będzie przynosiła jeszcze większe 
owoce. Chciałabym dawać 
przykład innym. 

wania kapitału ekologicznego i społecznego. Program był 
rekomendowany przez Instytut Spraw Publicznych do bi-
bliotek i ośrodków kultury. Jest także szeroko rozpowszech-
niany przez media (TVP 1, TVP 2 i regionalne oddziały TVP; 
Polskie Radio PR 1, 3, 4 oraz stacje regionalne PR; najwięk-
sze agencje informacyjne: PAP i IAR; największe dzienniki: 
Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i magazyny Newsweek Pol-
ska, Forbes). 

Uczestnikami programu są najmłodsi, ich rodzice i dziadkowie, 
młodzież, samorządy lokalne, placówki kultury, duże firmy i małe 
spółki rodzinne, organizacje pozarządowe i branżowe, wspól-
noty religijne, jednostki specjalistyczne, a nawet zakłady karne.  
Organizatorom najważniejszych, najliczniejszych i najciekaw-
szych realizacji, zgłoszonych do konkursów Święta Drzewa 
(Czarodziejskie Drzewo; Zbieraj makulaturę, ratuj konie; Drzewo 
Roku, Ucz się z klimatem) przyznawane są nagrody – podzię-
kowanie za ogromną pracę i wyjątkowe zaangażowanie. 

MagDalEna 
PoPłaWSKa,  
aktorka, ambasadorka 
Klubu gaja

Kiedy zostałam właścicielką 
działki, chciałam spełnić swoje 
marzenie i zasadziłam orzecha 
– symbol rodzinnego domu. 
Drzewo się nie przyjęło, ale cieszę 
się, że spróbowałam. Jeśli 
mieszkamy w miastach i mamy 
za oknami drzewa, doceńmy  
to. Podróżuję po świecie 
i oglądam miasta, w których jest 
głównie beton, a nie zieleń. 
Tymczasem kontakt z przyrodą, 
nawet taki chwilowy, jakby 
nieświadomy, w drodze do pracy 
czy szkoły, ma dla człowieka duże 
znaczenie. W moim życiu – 
ogromne.

wiadomosci.onet.pl  PaP, 14.07.2011 r.
Głównym celem Święta Drzewa nie jest wcale demonstrowanie 
liczby posadzonych drzew. Chcemy raczej pokazać, że mają 
istotny wpływ na jakość naszego życia, powstrzymują 
dramatyczne zmiany klimatyczne, które dokonują się na naszych 
oczach. Z  tych oraz wielu innych powodów nie powinniśmy ich 
niszczyć i wycinać – powiedział Jacek Bożek. 



6 Święto Drzewa 
z Lasami 
Państwowymi
Lasy Państwowe – 428 nadleśnictw w kraju – to or-
ganizacja od ponad 80 lat chroniąca, użytkująca 
i kształtująca majątek narodowy czyli polskie lasy. Ze 
względu na szeroko rozumianą edukację ekologiczną, 
co roku Lasy Państwowe inspirują nadleśnictwa do 
nieodpłatnego przekazania sadzonek zgłaszającym się 
uczestnikom programu Święto Drzewa. Nadleśnictwa 
podejmują współpracę z placówkami oświatowymi i czę-
sto koordynują lokalne działania na swoim terenie. Co 
roku, także Lasy Państwowe służą pomocą swoich spe-
cjalistów – leśników, w zakresie edukacji ekologicznej.

9. Święto Drzewa było elementem obchodów Mię-
dzynarodowego Roku Lasów ogłoszonego przez ONZ 
pod hasłem Lasy dla ludzi. Był to sygnał dla opinii 
publicznej, że odpowiedzialność za działania na rzecz 
lasów spoczywa na wszystkich ludziach.
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aDaM WaSiaK 
Dyrektor generalny 
lasów Państwowych

To oczywiste, że w organizacji 
takiego święta nie może zabraknąć 
leśników. Leśnicy, jako specjaliści od 
drzew, od 1. edycji Święta Drzewa 
w 2003 r. odgrywają w nim 
kluczową rolę: koordynują akcje na 
terenie nadleśnictw, często 
podejmują współpracę ze szkołami. 
Nie tylko służą fachową pomocą 
przy sadzeniu, ale również chętnie 
opowiadają o życiu drzew, lasu 
i jego mieszkańcach. Lasów w Polsce 
przybywa m.in. dlatego, że leśnicy,  
co roku sadzą ponad 500 milionów 
drzew. Święto Drzewa angażuje 
przede wszystkim młodzież i podnosi 
poziom świadomości społecznej 
w zakresie przyrody. I właśnie to jest 
dla nas największą korzyścią.

Tygodnik Przegląd nr 44, 2004 r.
Niezwykłym zbiegiem 
okoliczności, gdy w Polsce 
obchodzono Święto Drzewa, 
w Norwegii przyznawano jedną 
z najbardziej prestiżowych 
nagród pokojową Nagrodę 
Nobla. Dostała ją kenijska, 
ekolożka, Wangari Maathai. 
Święto Drzewa zorganizowane 
zostało przez Klub Gaja wspólnie 
z Lasami Państwowymi. 



Dobre praktyki Święta Drzewa 
w lasach Państwowych
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Katowi-
cach od 2010 roku jest współorganizatorem inauguracji 
Święta Drzewa w Katowicach i ofiarodawcą sadzonych 
wówczas drzew. To dzięki niej 10. inauguracja Święta Drze-
wa odbędzie się w Nadleśnictwie Opole. Zasadzonych zo-
stanie 10 000 drzew na 10 lat Święta Drzewa. 

Nadleśnictwo Bielsko co roku sadzi las edukacyjny Święta 
Drzewa. Przy współpracy Klubu Gaja i wieloletnich partnerów 
programu – LeasePlan Fleet Management, Troton, Eco Servi-
ce posadzono już ponad 60 000 drzew. Podczas 9. edycji 
Święta Drzewa Klub Gaja, Nadleśnictwo Bielsko, PTTK, gminy 
Bielsko-Biała i Wilkowice, doprowadziły do wyremontowania 
i ponownego otwarcia w Nadleśnictwie Bielsko ponad 100-let-
niego alpinarium na Szyndzielni. Nasza współpraca jest coraz 
lepsza. Zdarza się, że staję w obronie ekologów, bo uważam, że 
niektóre ich przedsięwzięcia są naprawdę bardzo dobre. Czasa-
mi są sprawy, które wymagają kompromisu i po tylu latach 
współpracy widzę, że dla nich zasady związane z ochroną przy-
rody i zrównoważonym rozwojem są rzeczywiście priorytetowe 
– powiedział Nadleśniczy Hubert Kobarski.

Nadleśnictwo Krynki w 7. edycji Święta Drzewa zaanga-
żowało we wspólne sadzenie drzew 44 szefów misji dyplo-
matycznych akredytowanych w Polsce. Posadzono szpaler 
lip. Raz do roku dyplomaci spoza Unii Europejskiej zwiedzają 
różne regiony Polski. My chcieliśmy żeby zostawili po sobie ja-
kiś ślad w przyrodzie Podlasia. Zaproponowałem, aby każdy 
z nich posadził drzewo. Sprawiło im to ogromną radość i sta-
ło się najlepszą pamiątką – powiedział Nadleśniczy Waldemar 
Sieradzki. Rok później młodzież z Zespołu Szkół Samorzą-
dowych w Krynkach, Gimnazjum im. Powstańców Stycznio-
wych i Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Naro-
dowych w Szudziałowie posadziła z nadleśnictwem Drzew-
ka dla pokoju.

Nadleśnictwo Bierzwnik co roku wspiera Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Bierzwniku przekazując sadzonki drzew. 
Leśnicy biorą także udział w samych uroczystościach Świę-
ta Drzewa i zapraszają do lasu na wycieczkę przedszkolaki 
wraz z rodzicami.

Nadleśnictwo Zawadzkie do sadzenia drzew, na terenie 
Leśnego Parku im. Zasłużonych Leśników zaprosiło szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, samorzą-
dowców, a przede wszystkim 19. Drużynę Harcerską Nieprze-
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tartego Szlaku Leśni Ludzie. Tworzą ją wychowankowie Domu 
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych 
Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem. Posadzo-
no 70 sadzonek jabłoni rajskiej i czereśni ptasiej. 

Nadleśnictwo Kudypy zaprasza na Święto Drzewa do 
Leśnego Arboretum w Kudypach Koło Towarzystwa Przyja-
ciół Lasu Las Kudypski i Caritas Archidiecezji Warmińskiej 
opiekujące się hospicjum w Olsztynie. Co roku zgromadze-
ni sadzą Drzewko dla pokoju.

Nadleśnictwo Stary Sącz w 2010 roku do udziału w pro-
gramie zaprosiło osiem szkół powiatowych. Posadzono 
350 drzewek. W akcji wzięło udział 600 uczniów. Sami pra-
cownicy nadleśnictwa posadzili 50 cisów pospolitych. 

Nadleśnictwo Chojnów od kilku lat gości pikniki rodzin-
ne firmy LeasePlan Fleet Management, podczas których 
pracownicy wraz z rodzinami, a także zaproszeni goście, 
partnerzy firmy i przedstawiciele Klubu Gaja sadzą drzewa. 
Nadleśnictwo wspiera także placówki oświatowe, które 
podczas całodniowych wycieczek poznają rolę ekosystemu 
jakim jest las, słuchają opowieści o drzewach i zwierzętach.
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zygMUnt 
łUKaSzCzyK 
Wojewoda Śląski

Przed nami 10. edycja Święta 
Drzewa, w którą zaangażowana 
jest cała Polska. Jestem przekonany, 
że również w tym roku kampania 
okaże się wielkim sukcesem. 
Nieoceniona w tym zasługa Klubu 
Gaja i jego zaangażowanie 
w ochronę środowiska. Upór 
w dążeniu do celu i ogromne chęci 
procentują rokrocznie coraz większą 
frekwencją osób aktywnie 
uczestniczących w Święcie Drzewa. 
Tematyka związana z ochroną 
przyrody i edukacją ekologiczną jest 
szczególna dla naszego 
uprzemysłowionego regionu, gdzie 
zagrożenie dla naturalnego 
środowiska jest szczególnie wysokie.

Święto Drzewa 
10 lat wspólnej 
pracy
Zasadnicze założenia Święta Drzewa to współpraca 
i kreatywność. Decydują o tym gdzie, z kim, dla kogo 
oraz w jak atrakcyjny sposób będziemy mówić o po-
trzebie sadzenia i ochrony drzew oraz podejmować 
działania w obu tych sferach. 

Wszystkich uczestników Święta Drzewa, w każdym 
miejscu w Polsce, wspierają Lasy Państwowe, które 
poprzez dyrekcje regionalne i nadleśnictwa dzielą się 
sadzonkami i fachową wiedzą. Dzięki Urzędowi Mia-
sta Stołecznego Warszawy Święto Drzewa jest co 
roku inaugurowane w prestiżowym miejscu, z udzia-
łem znanych osobistości. W Katowicach uroczystość 
współorganizuje Biblioteka Śląska łącząc sadzenie 
drzew z polską i światową kulturą. Firma LeasePlan 
Fleet Management co roku do Święta Drzewa za-
prasza kilkuset swoich pracowników wraz z rodzinami 
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aUgUSta H. 
giSlaDotiR – 
Koordynatorka Święta 
Drzewa w  islandii

Na wyspie, na której prawie nie 
ma drzew, przekonywano nas, że 
sadzenie się nie powiedzie. Po 
kilku latach naszego działania 
widać już efekty. Drzewa rosną 
i mają się dobrze. Wśród 
sadzonych w tym kraju drzew 
przeważają brzozy, które ze 
względu na klimat nie wyrastają 
wysoko.
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Jan WołEJSzo 
Prezes spółki troton

Nasz zakład leży w Ząbrowie, na 
wzniesieniu opadającym w stronę 
najpiękniejszej polskiej rzeki 
Parsęty. Kiedyś było tu dzikie 
wysypisko śmieci. 
Uporządkowaliśmy je 
i posadziliśmy setki drzew. Dzięki 
temu miejsce, w którym 
pracujemy i żyjemy stało się 
przyjazne, a my po prostu dobrze 
się w nim czujemy. W programie 
Święta Drzewa Klubu Gaja 
bierzemy udział nieprzerwanie od 
2007 roku. Wierzymy, że dzięki 
naszemu wysiłkowi, a także 
pozostałych uczestników tego 
programu, takich miejsc jak 
Ząbrowo będzie więcej. 

i partnerów, pomaga także sadzić nowe drzewa w Be-
skidach. Spółka Troton opierając się na idei Święta 
Drzewa wzorowo dba o najbliższe otoczenie przedsię-
biorstwa. Firma uratowała stary sad i sadzi drzewa nad 
Parsętą, zachęcając tym do podobnych działań innych, 
także wspomaga sadzenie drzew w Beskidach. Firma 
Eco Service od lat przyczynia się do ochrony drzew 
poprzez recykling kartridży. Program, szczególnie sa-
dzenie drzew w intencji światowego pokoju, wspiera 
również Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publiczne-
go. Idea dotarła do 35 krajów, w tym dalekiej Islandii 
gdzie przez trzy lata prowadziła go społeczna organi-
zacja – Skógrćktarfélag Grindavíkur, z którą w Polsce 
i Islandii Klub Gaja posadził prawie 6 000 drzew.

Poszczególne edycje Święta Drzewa wspierane finan-
sowo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach umożliwiły rozwój programu na tak wielką 
skalę. Przeniesienie dobrych praktyk programu do Is-
landii było możliwe dzięki wsparciu udzielonemu przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Wsparcie Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich dopomogło w rozwoju 
obywatelskich działań w ramach Święta Drzewa.

SłaWoMiR 
WontRUCKi  
Prezes leasePlan Fleet 
Management Polska
Coraz więcej mówi się o ekologii 
i wpływie flot na środowisko. 
Dokładamy wszelkich starań, aby za 
tymi słowami szły konkretne 
działania. Podczas ostatniego 
Święta Drzewa wraz z klientami 
LeasePlan i Klubem Gaja posadziliśmy 
4 tys. nowych drzew, a w ciągu  
6 lat współpracy z Klubem Gaja 
w sumie już ponad 42 tys. drzew. 
Organizowane co roku akcje 
zalesiania są stałym elementem 
polityki proekologicznej firmy. 
Stanowią one część usługi 
ekologicznej GreenPlan, która 
pozwala rekompensować emisję 
CO

2
 flot samochodowych, właśnie 

poprzez sadzenie drzew. 
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10 Święto Drzewa  
dla świata
Od 2007 roku program Święto Drzewa bierze udział 
w kampanii zainicjowanej przez ONZ Miliard drzew dla 
Planety. W kolejnych latach, w miarę osiąganych wy-
ników – nasadzeń nowych drzew na całym świecie, 
celem kampanii jest posadzenie 14 miliardów drzew, 
by zmniejszać przyczyny i skutki zmian klimatycznych. 
Do wyników tej akcji dopisywane są drzewa sadzone 
podczas Święta Drzewa. To już ponad 315 000 drzew!

Klub Gaja, propagując program Święto Drzewa, brał 
udział w wydarzeniach towarzyszących światowej 
konferencji klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 roku 
(COP 14) i w Kopenhadze w 2009 roku (COP 15). W Po-
znaniu, na Placu Wolności do kolejki wiklinowych 
postaci (autorstwa Agnieszki Gradzik i Wiktora Szosta-
lo) obejmujących jedyne na placu drzewo dołączali 
obserwatorzy i uczestnicy konferencji i poznaniacy. Był 
to najdłuższy w historii Klubu Gaja, 12-dniowy hap-
pening, a stowarzyszenie było jedną z nielicznych 
polskich organizacji prezentujących tu swoje dokona-
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Święto Drzewa 
zorganizowano i Drzewa 
dla pokoju posadzono  
w 34 krajach. Są to:  
Anglia, Austria, Argentyna, 
Boliwia, Brazylia, Czechy, 
Dania, Egipt, Ekwador, 
Francja, Hiszpania, 
Holandia, Indie, Irlandia, 
Islandia, Izrael, Japonia, 
Kenia, Kolumbia, Litwa, 
Nepal, Niemcy, Pakistan, 
Peru, Rosja, Rumunia, 
Słowacja, Sri Lanka, 
Szkocja, Szwecja, Tajlandia, 
Turcja, USA, Węgry. Święto 
Drzewa propagowano 
także w Australii.

aCHiM StEinER  
zastępca Sekretarza 
generalnego onz 
i Dyrektor Wykonawczy 
UnEP

Życzę wielu sukcesów w realizacji 
programu Święto Drzewa 
i gratuluję zmobilizowania 
uczestników z 34 krajów na 
świecie do udziału w sadzeniu 
drzew w intencji pokoju.
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nia. Uczestnikom i obserwatorom COP 15 w Kopenhadze 
Klub Gaja rozdał 10 000 certyfikowanych nasion dębów 
z Puszczy Białowieskiej, z instrukcją jak je posadzić. Wyda-
rzenie, pod hasłem Zasadź dobry klimat wsparła firma Le-
sePlan Fleet Management i Biuro Nasiennictwa Leśnego. 

W latach 2008–2010 jednym z partnerów zagranicznych 
Święta Drzewa była organizacja Skógrćktarfélag Grindavíkur 
(The Forest Nursrey Klub) w Grindaviku w Islandii. Dzięki tej 
współpracy w Polsce i w Islandii zasadzono blisko 6 000 
drzew, m.in. w stolicy Islandii, Rejkiaviku. Islandczycy wzię-
li udział w inauguracji 6. Święta Drzewa w Warszawie, w sa-
dzeniu sosny w Nadleśnictwie Chojnów (Leśny Kompleks 
Promocyjny Lasy Warszawskie) i w sadzeniu 4 000 drzew 
w Nadleśnictwie Babki k. Poznania. W 2009 r. inauguracja 
Święta Drzewa odbyła się w Islandii.

Informacja o  Święcie Drzewa znalazła się w  albumie 
o  kampanii Miliard Drzew dla Planety wydanym przez 
Agendę ONZ ds. Ochrony Środowiska – UNEP.

In
di

e

Dziennik Zachodni  5.09.2006 r.
Święto Drzewa to także akcja sadzenia drzew, 
którą ekolodzy zarazili całą Polskę, a nawet 
eksportowali poza jej granice.
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Święto Drzewa 
po raz pierwszy!
Program Święto Drzewa narodził się w 2003 roku. 
Pierwsza inauguracja miała miejsce 10 października 
w Bielsku-Białej. Poprzedziła ją konferencja prasowa 
w Warszawie. Słowo święto w nazwie programu na-
wiązywało do innego udanego projektu Klubu Gaja 
– Święto Wisły, w który w latach 90. zaangażowało się 
ponad 100 polskich miast. 

Miejscem inauguracji 1. Święta Drzewa w 2003 roku 
był ogród przed ówczesną siedzibą Klubu Gaja – wil-
lą Bajka w Bielsku-Białej. Siedem rododendronów i pięć 
azalii zasadzili m.in. znani społecznicy – Mira Stani-
sławska-Meysztowicz, szefowa Fundacji Nasza Ziemia; 
Jurek Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy i artyści – Paweł Golec, Tomasz Sikora i Krzysz-
tof Kokoryn. W ten sposób w Bielsku-Białej zainicjo-
wano przedsięwzięcie pod hasłem Park Gwiazd. Do 
podobnych działań zachęcano inne samorządy w ca-
łej Polsce. Kilka miesięcy wcześniej, 16 kwietnia z udzia-
łem ówczesnego Ministra Środowiska – Czesława 
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Dziennik Zachodni  11.10. 2003 r.
Inauguracja parku gwiazd była 
jednym z elementów 
odbywającego się z  inicjatywy 
Klubu Gaja w całej Polsce 
pierwszego Święta Drzewa, 
w którym udział wzięli uczniowie 
1038 szkół. Sadzili drzewa, 
zbierali makulaturę, 
przygotowywali wystawy, lekcje 
tematyczne, organizowali festyny.

Gazeta Wyborcza  10.10.2003 r.
Uczniowie z ponad tysiąca 
polskich szkół posadzą dziś 
drzewa. Święto Drzewa Klub 
Gaja organizuje pod patronatem 
Ministra Środowiska we 
współpracy m.in. z Lasami 
Państwowymi, które dadzą 
szkołom sadzonki. Drzewka 
będą sadzić też znane osoby np. 
Jurek Owsiak i bracia Golcowie.
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Śleziaka, posłów i pracowników Lasów Państwowych, drze-
wa z okazji 1. edycji Święta Drzewa, posadzono w alei  
lipowej w Puszczy Piskiej. Rok wcześniej została dotkliwie 
zniszczona przez huragan. 

Partnerem strategicznym programu stały się Lasy Państwo-
we. Każda szkoła mogła zwrócić się o pomoc do najbliż-
szego nadleśnictwa, aby ustalić liczbę i gatunek sadzonych 
drzew, a przede wszystkim odpowiednie miejsce do nasa-
dzeń. Od początku leśnicy chętnie przyjmowali zaproszenia 
do szkół na okazyjne prelekcje i zapraszali uczniów na lek-
cje plenerowe kończące się wspólnym sadzeniem drzew. 

Szczególną propozycją Klubu Gaja była akcja Zbieraj ma-
kulaturę, ratuj konie. Dzięki niej dzieci mogły uczyć się 
selektywnej zbiórki odpadów, a jednocześnie przyczyniać 
się do ratowania koni przeznaczonych na rzeź. 

W całej Polsce ideę Święta Drzewa podchwyciło ponad 
1 000 szkół, samorządów, domów kultury. Sadzenie 
drzew łączyły z  innymi działaniami, takimi jak spotka-
nia, wykłady czy wystawy. 

PaWEł golEC  
lider golec uorkiestry

Z wielką radością pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia dla Klubu Gaja z okazji 10. rocznicy  
Święta Drzewa.

„Jest to szczególny znak czasu, że właśnie w naszej 
epoce zrodził się – jako reakcja na niebezpieczeństwo 
„zagłady środowiska” – wielki ruch kulturowy, mający 
na celu ochronę i rewaloryzację środowiska 
naturalnego. Na tę potrzebę należy uwrażliwić 
zwłaszcza ludzi młodych. Roztropne korzystanie 
z natury trzeba uznać za istotny element ich 
wychowania. Kto chce naprawdę odnaleźć samego 
siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą, bo 
oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio 
w ciszę kontemplacji.” Jan Paweł II,  
Santo Stefano di Cadore 11 VII 1993

Jestem dumny z tego, że mogłem brać udział 10 lat 
temu w tak zacnym programie sadzenia jak i ochrony 
drzew. To co robi Klub Gaja jest ponadczasowe.

Z góralskimi pozdrowieniami
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Chcemy drzew  
dla pokoju
2. Święto Drzewa
Happeningi i prezentacje inicjatyw ekologicznych warszaw-
skich szkół wzbogaciły inaugurację 2. Święta Drzewa w Nad-
leśnictwie Chojnów pod Warszawą. W uroczystości wzięli 
udział m.in. Minister Środowiska – Jerzy Swatoń i Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Barbara Labuda. Warszaw-
skie placówki, które zaangażowały się artystycznie w spo-
tkanie to szkoły nr 314, 340, 344 i Liceum Ogólnokształcą-
ce nr 46.

Nowym przesłaniem programu zostało sadzenie drzew 
w  intencji pokoju na świecie. Był to sygnał do nawiązy-
wania przez szkoły współpracy międzynarodowej, która 
zaczęła promować Święto Drzewa w innych krajach. 

Program został także poszerzony o ustanawianie drzew 
– pomników przyrody, odnajdywanie drzew – świadków 
historii i  zakładanie przyszkolnych ogrodów.

Dziennik Zachodni  22.07.2004 r.
Hasło Święto Drzewa po holendersku, turecku, 
serbsku... im więcej tłumaczeń, tym lepiej. 
Wszystko po to, by mógł powstać plakat 
z możliwie dużą liczbą przekładów hasła Święto 
Drzewa. Jego wydanie przygotowuje Klub Gaja. 
Poster ma trafić do najodleglejszych zakątków 
całego świata.
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w mieście
3. Święto Drzewa
Ogołocony pień na Placu Zamkowym w Warszawie był wy-
mownym elementem scenografii happeningu na 3. inau-
gurację Święta Drzewa. Spróchniałą topolę wycięto już pół 
roku wcześniej, dlatego happening Klubu Gaja zwracał 
uwagę na potrzebę zasadzenia w sercu stolicy nowego 
drzewa. Przechodnie otrzymywali sadzonki drzew. Do akcji 
spontanicznie przyłączyła się grupa uczniów z Niemiec, 
którzy przywieźli sadzonkę miłorzębu japońskiego z Hiro-
szimy, by posadzić ją w miejscu warszawskiego getta. W nie-
długim czasie po akcji na placu, zgodnie z zapowiedziami, 
zasadzono nowe drzewo. Wiele lat później właśnie na nim 
Klub Gaja i kolumbijska artystka Esperanza Cortes wykonali 
wspólny happenig pod hasłem Ojo (z hiszp. oko). 

Do udziału w  tej edycji programu zaproszono 2  000 
szkół i  500 ośrodków edukacyjnych oraz organizacji 
z całej Polski. Podkreślano rolę drzew w dolinach rzecz-
nych i na terenach zurbanizowanych.

Życie Warszawy  11.10.2005 r.
Happening na pl. Zamkowym obserwowali turyści 
z Niemiec. Pomysł zasadzenie przy Zamku Królewskim 
drzewa na tyle im się spodobał, że szybko włączyli się 
do akcji. Godzinę później obdarowani przez ekologów 
sadzonkami drzew pojechali zwiedzić pozostałości 
getta przy ul. Złotej. Tam chcieli posadzić otrzymane 
w prezencie drzewa.
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Oddajemy drzewa 
sztuce
4. Święto Drzewa 
Wernisaż instalacji Tree Hugger Project – Obrońcy drzew był 
głównym punktem 4. inauguracji Święta Drzewa w Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Auto-
rzy pracy artystycznej, Agnieszka Gradzik i Wiktor Szostalo 
wzięli udział w konferencji prasowej w Qchni Artystycznej 
na Zamku Ujazdowskim. Uczestniczyli w niej również – 
przedstawiciele Lasów Państwowych, firmy LeasePlan Fleet 
Management, Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego. 

Inauguracja Święta Drzewa miała miejsce w centrum Polski 
– w Warszawie, ale także po raz pierwszy na południu kraju 
– w Wilkowicach, w województwie śląskim, gdzie znajduje 
się siedziba Klubu Gaja oraz na północy – w Ząbrowie. 

W uroczystości w Wilkowicach wziął udział Mieczysław Rączka 
– wójt gminy, przedstawiciele lokalnych władz i szkół. Od-
słonięto ekspozycję Obrońcy drzew – zaloty, również autor-
stwa artystycznego tandemu z USA, Gradzik – Szostalo. G
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Wyplatane z gałęzi, kilkumetrowe rzeźby, obejmowały drze-
wa w uścisku. W ten sposób sztuka dopełniła inne przed-
sięwzięcie Klubu Gaja w wilkowickim parku – ścieżkę edu-
kacyjną Poznaj swój park. W Ząbrowie odsłonięto ekspozycję 
Obrońcy drzew – Pani Wiosna na terenie firmy Troton – part-
nera programu, w obecności prezydenta Kołobrzegu – Hen-
ryka Bieńkowskiego, parlamentarzystów, społeczności lokal-
nej i uczniów. 

Szkoła Podstawowa w Olsztynie wraz z Nadleśnictwem Zło-
ty Potok w województwie śląskim otrzymały wyróżnienie 
za posadzenie 3 000 sosen. Szkołę Podstawową w Wałdowie 
wyróżniono za założenie ogrodu Ptasia ostoja i zasadzenie 
2350 owocujących drzew i krzewów. Świętem Drzewa 
i ochroną starych drzew zaczyna interesować się coraz wię-
cej społeczności. Przykładem była Szkoła Podstawowa w Kar-
czycach w województwie dolnośląskim, która do rejestru 
pomników przyrody zgłosiła jednocześnie 12 drzew! Edu-
kacyjne możliwości programu dostrzegł także samorząd. 
Centrum Edukacji Ekologicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu 
Świętokrzyskim zainteresowało Świętem Drzewa 24 placów-
ki oświatowe. 

Do programu zaproszono 3  000 szkół oraz 500 samo-
rządów i organizacji w całym kraju. 
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Sadzimy miliard drzew  
dla planety
5. Święto Drzewa
Święto Drzewa dołączyło do światowej kampanii Miliard drzew dla Planety zaini-
cjowanej przez ONZ. Ideę polskiego programu Klubu Gaja poprał oficjalnie Achim 
Steiner – zastępca Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektor Wykonawczy UNEP. 
Miejscem inauguracji 5. edycji Święta Drzewa 10 października 2007 roku była 
Warszawa. Na Polu Mokotowskim goście inauguracji posadzili cztery ambrowce 
i tulipanowca, który obrano za drzewo życzeń. Jego konary ozdobiły życzenia do 
drzew nadsyłane przez szkoły z całego kraju. Inauguracyjne drzewa zasadzili 
wspólnie przedstawiciele partnerów Święta Drzewa oraz młodzież i goście z wy-
różnionych szkół, instytucji i organizacji. Spotkania, lekcje terenowe i sadzenie 
drzew organizowano w całej Polsce.

Po raz pierwszy przyznano statuetki Czarodziejskiego Drzewa m.in. Zespołowi 
Szkół w Marzęcicach za posadzenie 1919 drzew i 165 krzewów oraz za pomysł 
Drzewa Przyjaźni oraz Stowarzyszeniu Pomocy Ludzie Ludziom za posadzenie 100 
drzew wspólnie z bezdomnymi.

Podczas 5. Święta Drzewa posadzono ponad 36 200 drzew. W  programie 
wzięło udział ponad 57 300 osób.

Gazeta Wyborcza  12.10.2007 r.
Drzewo to najdoskonalsza forma. jaką 
stworzyła natura: symbol zakorzenienia 
w ziemi i zwrócenia się ku niebu. Ale 
drzewa trzeba sadzić mądrze. Dlatego 
robimy to w ramach zorganizowanej 
akcji – wyjaśniał Jacek Bożek.
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Drzewa dla Polski i… Islandii 
6. Święto Drzewa
Dobre praktyki Święta Drzewa przenosimy poza granice kraju. Partnerem progra-
mu zostaje islandzka organizacja Skógrćktarfélag Grindavíkur (The Forest Nursrey 
Klub) w Grindaviku. 10 października 2008 roku trzy dekoracyjne jabłonie posa-
dzono w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Warszawie. Gośćmi honorowymi 
byli Minister Środowiska – Maciej Nowicki i Dyrektor Generalny Lasów Państwo-
wych – Marian Pigan oraz Agusta Gisladottir z The Forest Nursrey Klub Grindavik 
(Islandia), Lucky Chetri z Empowering Women of Nepal (Nepal), Sally Naylor z Club 
Gaia UK (Wielka Brytania), Roberto Epple z European Rivers Network (Francja) 
i Orri Vigfasson z The North Atlantic Salmon Fund (Islandia) oraz przedstawiciele 
partnerów Święta Drzewa. Obok jabłoni powstało Drzewo Życzeń. Marzenia 
uczniów z Beskidów, zapisane na kolorowych szablonach dziecięcych dłoni, umie-
ścił na jego gałązkach malarz Ernest Zawada. Odbyła się także premiera filmu 
Święto Drzewa, który otrzymali uczestnicy programu w całym kraju.

Zespół Szkół w Marzęcicach nagrodzono za posadzenie 3 330 drzew w tym 1 250 na 
Wileńszczyźnie i pomysł Drzewka Rodziny, Nadleśnictwo Bogdaniec za posadzenie  
2 500 drzew w ramach projektu Jedno drzewko na jednego mieszkańca Gminy Witnica. 

Podczas 6. Święta Drzewa posadzono ponad 73 600 drzew. W  programie 
wzięło udział ponad 61 400 osób.

Forbes nr 12, 2008 r.
Już po raz szósty zainaugurowano 
w Polsce Święto Drzewa –  
10 października w Warszawie 
organizatorzy: Klub Gaja, LeasePlan, 
Lasy Państwowe i Ashoka, wspólnie 
z mieszkańcami posadzili pierwsze trzy 
drzewa – jabłonie ozdobne.



20 2009

Pr
ze

ds
zk

ol
e 

Ko
ni

cz
yn

ka
 w

 M
os

in
ie

H
ap

pe
ni

ng
 K

lu
bu

 G
aj

a 
O

d 
dr

ze
w

a 
do

 d
rz

ew
a 

Od drzewa  
do drzewa
7. Święto Drzewa
Happeningiem Od drzewa do drzewa Klub Gaja zainaugurował 

7. edycję Święta Drzewa 9 października 2009 roku. Rozwieszo-

ne pomiędzy drzewami, unoszone przez wiatr, fotografie ilu-

strowały kilkadziesiąt wydarzeń z ponad 20-letniej historii Klu-

bu Gaja związanych z ochroną, obroną i sadzeniem drzew. 

Zaopatrzone w różnorodne cytaty literackie, poetyckie, a także 

dotyczące pielęgnacji, ochrony i znaczenia drzew w życiu czło-

wieka, widzowie zabrali ze sobą na pamiątkę. Wśród nich cytat 

ze słynnego Drzewa Czesława Miłosza: A dziecko otwiera oczy 

i widzi pierwszy raz drzewo / I jak chodzące drzewa są dla nas 

ludzie... Na skwerze obok Placu Żelaznej Bramy w Warszawie 

kilkadziesiąt osób wspólnie posadziło trzy lipy. Uroczystość 

zamknął koncert fortepianowy Katarzyny Musiał.

Drzewa zasadzili wspólnie m.in. Minister Ochrony Środowiska 

– Maciej Nowicki i Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy – Jurek Owsiak. Wydarzenie poprzedziła konferen-

cja prasowa w siedzibie Business Centre Club, w której wzięli 

BUSINESSMAN.PL  nr 11/2009 r.
W pałacu Lubomirskich, siedzibie BCC wręczono 
Certyfikaty Partnerom Święta Drzewa, Nagrody 
Czarodziejskiego Drzewa oraz Pegaza. Po części 
oficjalnej przepiękny koncert fortepianowy zagrała 
Katarzyna Musiał.



21

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
w

 D
ub

en
in

ka
ch

N
ad

le
śn

ic
tw

o 
Bi

er
zw

ni
k

udział: przedstawiciele partnerów i współorganizatorzy Święta 

Drzewa. W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w tegorocz-

nej inauguracji Święta Drzewa Przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego, prof. Jerzy Buzek stwierdził: Gorąco popieram 

wszelkie „zielone” akcje gdyż Ziemię mamy jedną i jako nasze 

wspólne dobro powinniśmy o nią dbać.

Nagrodzona Czarodziejskim Drzewem, Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim zasadziła 16 000 

drzew. Nagrodę Czarodziejskiego Drzewa otrzymuje LeasePlan 

Fleet Management za posadzenie 3 150 drzew podczas pikni-

ku rodzinnego dla pracowników. Centrum Edukacji Ekologicz-

nej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, również laure-

at Czarodziejskiego Drzewa, zaangażowało do programu 2 700 

uczniów. Szkoła Podstawowa w Nądni została nagrodzona za 

współpracę i podpisanie układu partnerskiego o współpracy 

z Urzędem Miejskim w Zbąszyniu.

Podczas 7. Święta Drzewa posadzono ponad 78 600 drzew. 
W programie wzięło udział ponad 42 600 osób.Newsweek  12.10.2008 r.

Zapraszamy na 6. Święto Drzewa – program edukacji 
ekologicznej Klubu Gaja. Inauguruje je międzynarodowa, 
coroczna akcja sadzenia drzew, organizowana 10 
października. Nasze przesłanie Zasadźmy drzewo dla 
pokoju dociera już do 35 krajów na świecie. Akcji 
patronuje Newsweek Polska.
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i ważnych wydarzeń 
8. Święto Drzewa
Po raz pierwszy inauguracja Święta Drzewa odbywa się i w stolicy kraju – War-
szawie i w Katowicach – stolicy najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski 
– Górnego Śląska. 

W Warszawie 8 października 2010 roku Alicja Kapuścińska, aktorka Julia Pietrucha, 
laureaci i partnerzy programu Święto Drzewa, wiceprezydent m.st. Warszawy, 
Andrzej Jakubiak i Klub Gaja wspólnie zasadzili drzewa na Polu Mokotowskim. 
Trzy klony stanęły obok Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego. Drzewo, które wraz 
z córką Rene Meisner zasadziła Alicja Kapuścińska ochrzczono mianem Drzewa 
Kapuścińskich. 

W Katowicach, na skwerze przed Biblioteką Śląską pną się w górę wierzba, buk 
i dąb. Wierzba to pamiątka Roku Chopinowskiego i 200. rocznicy urodzin najwy-
bitniejszego polskiego kompozytora, dąb przypomina o obchodach 600. roczni-
cy bitwy pod Grunwaldem, buk – bitwę pod Byczyną. Drzewa sadziły znakomi-
tości regionu: reżyser Magdalena Piekorz, pisarz Wojciech Kuczok i dyrektor Bi-
blioteki Śląskiej prof. Jan Malicki. Obecny był także Kazimierz Szabla, dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 
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aliCJa KaPUŚCińSKa 
wdowa po pisarzu 
Ryszardzie Kapuścińskim

Jestem wzruszona, bo jest to dla 
mnie szczególne miejsce – ścieżka, 
którą mój mąż latami chodził na 
spacery. Przedtem, mieszkał tuż 
obok, w białym domku, nieopodal 
Biblioteki Narodowej. Kiedy 
zaproszono mnie do udziału 
w inauguracji Święta Drzewa 
w tym miejscu, natychmiast się 
zgodziłam. Jestem ogromną 
zwolenniczką zieleni i drzew, 
i z bólem serca obserwuję 
wszystkie wycinki.
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Święto Drzewa zdobywa nawet Adama Małysza – mi-
strza świata w skokach narciarskich. To ważna postać 
w projekcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczyr-
ku-Salmopolu czyli uczczeniu 500 rocznicy Reformacji 
utworzeniem Ogrodu Reformacji z 5 000 drzew. Reali-
zacja zdobywa nagrodę Czarodziejskiego Drzewa, po-
dobnie jak Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej, któ-
ra posadziła 2 600 krzewów ligustru i Centrum Eduka-
cji Ekologicznej Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, 
które zaangażowały w program 3 000 dzieci z 24 pla-
cówek.

Nagrodę Specjalną Czarodziejskiego Drzewa, za wielo-
letnią współpracę otrzymało Nadleśnictwo Bielsko.

Podczas 8. Święta Drzewa posadzono 43  100 
drzew. W  programie wzięło udział ponad 43  300 
osób. 
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MagDalEna PiEKoRz 
reżyser

Bardzo spodobała mi się idea 
sadzenia drzew. To świetny 
pomysł na pokazanie jak bardzo 
ważna jest ekologia nie tylko 
u nas, ale na całym świecie.  
To jest piękne, symboliczne 
i proste, bo drzewo zawsze było, 
jest i będzie symbolem, i pokoju, 
i siły przyrody. Bardzo się cieszę,  
że w tym uczestniczę.

WoJCiECH KUCzoK, 
pisarz

Moja miłość do drzew stoi 
w kontrapunkcie do mojej miłości 
do książek – przedmiotów 
przecież jednak papierowych, bo 
tylko takie jestem w stanie czytać. 
W jednej z moich książek jest 
rozdział poświęcony dzikiej 
wycince lasu, co spotyka się 
z pewną zemstą ducha gór. Jeśli 
chodzi o ulubione gatunki drzew, 
to te, które kojarzą mi się z moimi 
konkretnymi przeżyciami. Na 
pewno należą do nich te, które 
tworzą drzewostan Tatr, czyli 
limby, świerki, sosny. Widok z okna 
na las iglasty to dla mnie rodzaj 
błogostanu, bo wiem, że jestem 
gdzieś w górach. 
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ambasadorów
9. Święto Drzewa
Tysiąc metrów nad poziomem morza odbyła się jed-
na z trzech inauguracji 9. edycji Święta Drzewa. Szczyt 
góry Szyndzielni, Katowice i Warszawa – to miejsca 
gdzie wspólnie z gośćmi posadzono kolejne drzewa. 

W Warszawie, z udziałem aktorów Magdaleny Popław-
skiej, Julii Pietruchy i Bartłomieja Topy, obok Ścieżki 
Ryszarda Kapuścińskiego na Polu Mokotowskim po-
sadzono kasztanowce, dąb i platan. W uroczystości 
wzięli także udział Alicja Kapuścińska, Andrzej Jakubiak 
– zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Jacek Micha-
łowski – szef Kancelarii Prezydenta RP; Janusz Zaleski 
– wiceminister środowiska i Jarosław Jankowski – dy-
rektor Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarzą-
dowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W Katowicach Święto Drzewa zainaugurowali rzeźbiar-
ka Lidia Sztwiertnia, pisarz Wojciech Kuczok i profesor 

BaRtłoMiEJ toPa, 
aktor, ambasador  
Klubu gaja

Sadzenie drzew to pomysł na 
zrównoważenie tego, co robimy 
z przyrodą. Myślę, że w Polsce 
sadzi się sporo drzew. Robią to 
najczęściej nadleśnictwa, 
a z inicjatyw społecznych 
wyróżniłbym Klub Gaja. Jeśli rzecz 
rozpatrywać poprzez 
indywidualne postawy, to 
wszystko zależy od tego, czy 
jesteśmy wrażliwi, czy zwracamy 
uwagę na to gdzie i jak żyjemy. 
Działalność Klubu Gaja inspiruje 
ludzi do refleksji. Może mój udział 
w tym programie sprawi, że ktoś 
posadzi o jedno drzewo więcej, 
albo zmieni swoje myślenie. 
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Gazeta Wyborcza  11.10.2011 r.
Platan, dąb i pięć kasztanowców 
zasadzono wczoraj przy ścieżce 
edukacyjnej Ryszarda 
Kapuścińskiego na Polu 
Mokotowskim, tuz obok dwóch 
domków fińskich. W  jednym 
z nich w  latach 40. i 50. 
prawdopodobnie mieszkał 
pisarz. Nasadzenia odbyły się 
z okazji Święta Drzewa 
organizowanego przez Klub Gaja.
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Jan Malicki. Zasadzono cztery lipy i świerka upamiętniające 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury dla Wisławy Szym-
borskiej, Czesława Miłosza, Władysława Reymonta i Henryka 
Sienkiewicza i Szweda, Tomasa Tranströmera. Przed sadze-
niem młodzież przedstawiła prezentacje o polskich nobli-
stach. Na uroczystości obecni byli także: wiceprezydent 
Katowic – Marcin Krupa; wicewojewoda śląski – Piotr Spy-
ra; wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach – Rafał Adamus oraz 
nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice – Tadeusz Norman. 

W Beskidzie Śląskim na Szyndzielni, Święto Drzewa połą-
czono z otwarciem wyremontowanego 100-letniego, alpi-
narium. Dzięki współpracy Bielska-Białej i Wilkowic, Klubu 
Gaja, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
i Nadleśnictwa Bielsko ogród, w którym znajduje się 180 
gatunków wyremontowano i uporządkowano. Na uroczy-
stości obecni byli: Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej; 
Bogdan Gieburowski, zastępca dyrektora Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Katowicach; Hubert Kobarski, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko; Jerzy Jurczak, prezes 
bielskiego oddziału PTTK i wolontariusze Klubu Gaja z ca-
łego regionu.

Czarodziejskim Drzewem nagrodzono m.in. Zespół Szkół 
Specjalnych im. Juliana Tuwima w Stargardzie Szczecińskim 
– za posadzenie 8 000 drzew; Szkołę Podstawową nr 1 
w Kożuchowie i Nadleśnictwo w Nowej Soli – za posadze-
nie 4 000 drzew i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu – za 
zaangażowanie największej liczby – 3 000 uczestników. 
Złote Czarodziejskie Drzewo dostał LeasePlan Fleet Mana-
gement Polska.

Po raz pierwszy przeprowadzono konkurs na Drzewo Roku. 
Zwyciężył Dąb Grot z Dęblina z województwa lubelskiego. 
Promocja albumu, w którym przedstawiono wszystkich 16 
finalistów plebiscytu, odbyła się w Bibliotece Śląskiej w Ka-
towicach. 

Podczas 9. Święta Drzewa posadzono rekordową licz-
bę drzew – 83 500.  W programie odnotowano rekor-
dową – ponad 71 300 – liczbę uczestników.

wiadomosci.onet.pl  Polska the times, 14.10.2011 r.
Ogród botaniczny ponad 1024 metry nad poziomem morza. 
Brzmi niewiarygodnie. A  jednak! We czwartek w samo południe 
zostało ponownie otwarte dla zwiedzających unikatowe, ponad 
stuletnie alpinarium. 



26 Dobre praktyki Święta 
Drzewa w edukacji
Drzewka Rodzinne Szkoły Podstawowej w Marzęcicach, która do programu 
zaangażowała całe rodziny uczniów namawiając do tego, by sadzeniem drzewa 
czcić uroczystości rodzinne. Z Marzęcic program trafił też do Domu Dziecka i szkół 
na Litwie gdzie z Polski zawieziono 1 000 sadzonek brzozy i sosny. W 2011 roku 
placówka posadziła m.in. 800 dębów na 12 arach Leśnictwa Grabiny. Tereny, na 
których sadzi się drzewa zawsze są najpierw sprzątane ze śmieci. Przeprowadzo-
no także spis drzew i krzewów zasadzonych na prywatnych posesjach. Łącznie 
to 1 664 roślin! 

Ekoton i remiza Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim. Szkoła posprzą-
tała śmieci z 100 ha lasu w Leśnictwie Słupno. Na zrębie uczniowie utworzyli tzw. 
ekoton (strefa pomiędzy dwoma ekosystemami). Posadzili 900 drzew i krzewów 
na powierzchni 3,20 ha. Dereń, róża i jarząb pełnią tu funkcje ochronne i pokar-
mowe. Szkoła opiekuje się także remizą śródpolną w Ciachcinie, którą współtwo-
rzyła i aleją kasztanową. Przy wszystkich przedsięwzięciach szkoła współpracuje 
z Nadleśnictwem Płock, Leśnictwem Słupno i strażą leśną.

Lekcje plenerowe Szkoły Podstawowej nr 27 w Toruniu gdzie tradycyjnie Świę-
to Drzewa to dzień wolny od lekcji w klasach, a przeznaczony tylko na zajęcia 
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Klub Gaja w ostatnich  
5 latach przeprowadził 
ponad 260 spotkań 
i wykładów dotyczących 
sadzenia i ochrony drzew. 
W zajęciach uczestniczyło 
blisko 7 000 osób z całego 
kraju.

Rzeczpospolita  11.10.2006 r.
Uczniowie podstawówek 
zasadzą drzewa przy szkolnych 
ogrodach, wezmą udział 
w konkursach plastycznych 
i  fotograficznych związanych 
z ochroną środowiska.
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w terenie. Wcześniej uczniowie przygotowują się do kon-
kursów ekologicznych o drzewach. W dniu Święta Drzewa 
samodzielnie sadzą rośliny. 

Ścieżka wrażliwości Przedszkola Publicznego nr 7 
w Ostrowcu. Do promocji Święta Drzewa przedszkole za-
prosiło wiceprezydenta miasta. Wraz z dziećmi przeszedł 
ulicami miasta propagując ochronę lasów, zakładanie przy-
szkolnych i przydomowych ogrodów. Punktem kulminacyj-
nym był otwarty piknik ekologiczny. Frekwencji sprzyjało 
ogłaszanie imprezy w kościołach. Za elektroodpady i su-
rowce wtórne uczestnicy pikniku otrzymali sadzonki drzew 
od Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Odważni prze-
chodzili bosymi stopami przez Ścieżkę wrażliwości z szyszek, 
igieł sosnowych, trocin, piasku i mchu.

Dla seniorów w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni. Szko-
ła do programu zaangażowała uczniów wraz z ich dziadkami. 
Dla seniorów sadzenie drzew z wnukami okazało się świetnym 
sposobem na wspólne i aktywne spędzanie czasu. U niektó-
rych ta sytuacji wywoływała łzy wzruszenia.

Wizytówki drzew codziennych Szkoły Podstawowej  
nr 307 w Warszawie. Na drzewach pobliskiego osiedla ucznio-
wie powiesili ich wizytówki, aby przechodnie mogli zapoznać 

się z nimi bliżej. Mieszkańcy zachęcani są także do udziału 
w zbiórce makulatury, którą mogą zostawiać w szkole.  Szko-
ła organizuje lekcje plenerowe i warsztaty o drzewach w Po-
wsinie i Łazienkach Królewskich. Wciąż podejmuje sposoby 
zainteresowania tą tematyką. Ostatnio nawiązała współpra-
cę z Nadleśnictwem Chojnów gdzie uczniowie posadzili 100 
buków.

Rehabilitacja klimatyczna Zespołu Szkół Specjalnych przy 
Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej. Na 
Kubalonce w Beskidzie Śląskim obchody Święta Drzewa 
przebiegały pod hasłem: Drzewa też leczą. Na terenie par-
ku wokół szpitala posadzono 30 drzew, w tym drzewko dla 
pokoju – jodłę koreańską uważaną za drzewo zdrowia. Dzię-
ki współpracy z Nadleśnictwem Wisła zorganizowano zaję-
cia w stacji terenowej Karpackiego Banku Genów w Wyrch-
czadeczce. Dzieci-pacjenci uczyły się rozpoznawać gatunki 
drzew i określać ich wiek. Były to jednocześnie zajęcia 
z rehabilitacji klimatycznej.

Drzewa na wysypisku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Gołdapi. Szkoła obsadziła świerkami 
wysypisko śmieci. Obszar wysypiska w Kośmidrach wymaga 
ochrony z drzew, których w tym miejscu było mało – dla-
tego taką właśnie lokalizację działań wskazali uczniom 

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
nr

 2
 w

 T
or

un
iu



28

urzędnicy Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych 
Urzędu Miejskiego. Dwieście sadzonek przekazało Nadle-
śnictwo Gołdap. Dzieciom pomagali leśnicy. Akcja była 
także okazją do poznania różnych gatunków drzew i ich 
znaczenia dla człowieka.

Święto drzew i architektury Zespołu Szkół Budowlanych 
im. K.K. Baczyńskiego z Chorzowa. Projekt będzie rozwijał 
się przez kilka lat, tak, aby zrealizować koncepcję, która wy-
grała konkurs na zagospodarowanie terenów szkolnych. 
Laureatka uczennica szkoły – Zuzanna Kałwak zapropono-
wała m.in. ogród japoński i różany, ogródek doświadczalny, 
kompozycje drzew z elementami dominującymi i zielony 
dach z trzech formowanych drzew liściastych. Każdy z tych 
zakątków będzie swoistą zieloną pracownią dydaktyczną.

Na kolanach pod bukiem w Szkole Podstawowej im. Ju-
liana Tuwima w Lipinkach. W 2009 roku uczniowie zasadzili 
2 000 buków, w tym Drzewo dla pokoju, a dorodną lipę 
przy szkole wpisano do rejestru pomników przyrody. Lipa 
ma swoje imię – Lipinianka Julianka – wybrane w konkur-
sie. Zabiegi o uznanie jej pomnikiem przyrody trwały aż 
dwa lata. Uczniowie zaangażowali się także w zbiórkę 10 
kg bukwi (nasion buka). Jest to wyjątkowo żmudna i ciężka 
praca. Na kolanach staraliśmy się jednak uczciwie wykonać 
zadanie – napisano w sprawozdaniu. W 2010 r. zorganizo-
wano warsztaty z wikliny, wspólnie posadzono dąb, a dru-
gą sadzonkę przekazano Warsztatom Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie.

Szeroka współpraca Szkoły Podstawowej w Nądni, która 
dla Święta Drzewa pozyskała wielu partnerów: Nadleśnictwo 
Wolsztyn, Zakład Gospodarki Komunalnej w Zbąszyniu, wsie 
Nądnia, Nowa Wieś Zbąska, Nowa Wieś i wszystkie szkoły 
z gminy Zbąszyń. Współpracę między szkołą i urzędem miej-
skim w Zbąszyniu przypieczętowano umową obejmującą 
posprzątanie przez uczniów terenów zielonych, powierzenie 
opieki nad drzewem i skwerem Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej, uroczyste zasadzenie Drzewa Pokoju i prelekcję 
o ochronie drzew w Zbąszyńskim Ośrodku Kultury. Była też 
debata środowiskowa z udziałem radnych. Przy miejskich 
Łazienkach posadzono sadzonkę Dębu Chrobrego.

Drzewka życzliwości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bierzwniku, który zainicjował warsztaty Las to nasze wspól-
ne dobro dla dzieci i ich rodziców. Dorośli zaoferowali posa-
dzenie drzew w rodzinnych miejscowościach przedszkolaków. 
Wszyscy wzięli udział w wycieczce do lasu i wspólnych tam 
zabawach. Sadzenie 50 jarzębin i 10 świerków było możliwe 
dzięki współpracy z Nadleśnictwem Bierzwnik. Świerki otrzy-

mały tytuły Drzewek życzliwości, jako wyraz wdzięczności dla 
lokalnych firm wspierających edukację ekologiczną.  Dyrek-
torzy przedsiębiorstw otrzymali także pamiątkowe tablice 
w kształcie liścia dębu. Zaproszenia na Święto Drzewa trafi-
ły też do policji, straży i zakładu gospodarki wodnej. 

Drzewka ekumeniczne Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół 
w Lelkowie. Sadzonki – przekazane przez Nadleśnictwo 
Zaporowo – posadzono przy kościele oraz cerkwi. Do pra-
cy przyłączyli się rodzice i dziadkowie uczniów. Nawiązano 
również współpracę z urzędem gminy.

Szkolna ostoja przyrody Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Debrznie, który w 2010 roku Święto Drze-
wa obchodził od października do końca listopada, z wszyst-
kimi uczniami i całym gronem pedagogicznym. Na koryta-
rzu powstało Drzewo marzeń – marzenia opisywano na 
własnoręcznie ozdabianych i przywieszanych listkach. Z Nad-
leśnictwem Człuchów zorganizowano warsztaty fotograficz-
ne. Współpraca z Nadleśnictwem Złotów umożliwiła zasa-
dzenie 250 drzew w szkolnej ostoi przyrody i w parku obok 
szkoły. Były także prace porządkowe wokół placówki i  Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.  
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Gazeta Pomorska  15.10.2003 r.
Święto Drzewa to nie tylko jednorazowe święto, ale cały 
program edukacyjny, którzy stworzyli ekolodzy z Klubu Gaja. 
To oni namówili uczniów do sadzenia drzew. Pomysł akcji 
podchwycono w Grudziądzkim Zespole Szkół Specjalnych. 
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Drzewa przydrożne Gimnazjum nr 1 w Izdebkach, które 
dzięki współpracy z Leśnictwem Izdebki sadzi drzewa w pa-
sie drogowym na tzw. serpentynach. Placówka zaprosiła do 
udziału także Brzozowski Portal Internetowy, który przygo-
tował relację filmową z wydarzenia. Akcję sadzenia świerków 
wzdłuż drogi rozpoczęto siedem lat temu. Wpisała się na 
stałe w kalendarz szkolny. 

Leśny rowerowy rajd pokoleń Przedszkola Samorządo-
wego w Ujeździe to już cykliczna impreza z okazji Święta 
Drzewa. Na ostatni rajd stawiło się około 120 uczestników 
w wieku od 3 do 67 lat. Las przemierzało osiem drużyn. 
Oprócz zadań na punktach kontrolnych musiały być wni-
kliwymi obserwatorami przyrody, naprawić karmnik dla 
saren, zaprojektować stołówkę dla ptaków. Na mecie wy-
słuchano pogawędki leśniczego na temat ochrony lasów 
i konieczności sadzenia drzew. Na zakończenie posadzono 
20 sosen i brzóz.Sz

ko
ła

 P
od

st
aw

ow
a 

im
. J

an
a 

Pa
w

ła
 II

 w
 L

ub
ie

ni
ow

ie

Ze
sp

ół
 S

zk
ół

 w
 C

ze
la

dz
i

Echo Stąporkowa  listopad 2007 r.
10 października 2007 roku już po raz czwarty obchodziliśmy 
Święto Drzewa. Uroczystość przygotowali: Klub Gaja i Koło 
Ekologiczne z PSP i PG w Niekłaniu oraz wychowanków 
świetlicy. W obchodach Święta Drzewa uczestniczyli 
przedstawiciele Nadleśnictwa Stąporków, którzy przekazali 
szkole sadzonki.

Dziennik Nowogardzki  19.10.2004 r.
Dokonaliśmy pomiaru sosny pospolitej. Uznaliśmy, że drzewo to 
posiada szczególną wartość przyrodniczą i odznacza się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi wśród innych drzew. 
(...) Kolejnym naszym krokiem będzie podjęcie działań 
zmierzających do zarejestrowania znalezionego tu pomnika 
przyrody. (Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie).



30 Dobre praktyki 
Święta Drzewa 
w organizacjach 
Drzewa literackie Biblioteki Śląskiej w Katowicach, która od 

2010 roku jest współorganizatorem inauguracji Święta Drzewa 

w Katowicach. Do tej pory na skwerze przed tą największą 

biblioteką na Górnym Śląsku, posadzono drzewa – symbole: 

wierzbę – na pamiątkę Roku Chopinowskiego i 200. rocznicy 

urodzin najwybitniejszego polskiego kompozytora; dąb, który 

przypomniał o obchodach 600. rocznicy bitwy pod Grunwal-

dem, buk – na pamiątkę bitwy pod Byczyną oraz cztery lipy 

upamiętniające Nagrody Nobla w dziedzinie literatury dla Wi-

sławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Władysława Reymonta 

i Henryka Sienkiewicza. Sadzeniem świerka uczczono szwedz-

kiego noblistę – poetę, Tomasa Tranströmera.

Drzewa bezdomnych Stowarzyszenia Pomocy Ludzie Ludziom 

z Wrocławia. Stowarzyszenie do programu zaangażowało oso-

by borykające się z problemem marginalizacji społecznej i bez-

domnością. Dzięki kilkuletniej współpracy ze spółką ogrodniczą 
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Eko-terra podopieczni stowarzyszenia sadzili drzewa i krzewy. 

Jednocześnie był to element ich terapii – okazja do rozmów 

o czynieniu dobra, do integracji między sobą oraz poznawania 

ludzi z zewnątrz. 

Drzewa wspólnoty Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego 

Pakla z Międzyrzecza. Organizacja do programu zaangażowała 

Nadleśnictwo Międzyrzecz. W sadzeniu 2 500 drzew wzięło 

udział ponad 50 osób: członkowie Pakli, słuchacze Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku, osadzeni z aresztu śledczego i mieszkań-

cy miasta. Sadzono młode buki i brzozy, a trzy z nich ustano-

wiono Drzewami Pokoju. W nagrodę każdy mógł wziąć dla 

siebie kilka sadzonek drzewek. Osadzeni z aresztu planowali 

posadzić drzewka na terenie rekreacyjnym przy areszcie śled-

czym w Międzyrzeczu. Akcję poprzedziła szeroka kampania 

promocyjna.

Drzewa Reformacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Szczyrku-Salmopolu, która dla swojego projektu pozyskała 

mistrza świata w skokach narciarskich, Adama Małysza i jego 

trenera, Hannu Lepistoe. Drzewa w Ogrodzie Reformacji sa-

dzili też wszyscy burmistrzowie Beskidzkiej 5 czyli Brennej, 

Wisły, Szczyrku, Istebnej i Ustronia. Ogród reformacji obsa-

dzony został m.in. cisami, które przywieźli mieszkańcy Cisow-

nicy, brzozami z Brzozówki, dębami z Dębowca i lipami z Li-

powca. Parafia ewangelicka z Katowic zasadziła jabłoń. Miesz-

kańcy Zetel w Niemczech przywieźli 500 buków. Uczniowie 

liceum im. M. Reja w Bielsku-Białej posadzili 500 jodeł, buków 

i modrzewi. Inicjatywę sadzenia drzew połączono z wiesza-

niem ptasich budek lęgowych.

Drzewa na placu zabaw XIV Drużyny Harcerskiej w Wyci-

słowie, która pozyskała do współpracy mieszkańców Wycisło-

wa, Ochotniczą Straż Pożarną i sołtysa. Drzewa i krzewy za-

sadzono na placu zabaw tworzonym przez gostyńskie stowa-

rzyszenie Dziecko dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-

ności.

Drzewa kulturalne Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kul-

turalnej w Mrągowie. W 2009 roku, już po raz trzeci, Święto 

Drzewa przygotowało w ramach Forum Ochrony Przyrody Ma-

zurskiej. Inicjatywę wsparły Zielone Dzieciaki Zosi Wojciechowskiej, 

Mazurski Park Krajobrazowy z Krutyni, Młodzieżowy Dom Kul-

tury i Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Sadzeniu klona, 

zafundowanego przez firmę Remondis, towarzyszyła orkiestra 

dęta z Mrągowa. Muzycy odegrali hymn Unii Europejskiej i po-

mogli posadzić drzewo, które w symboliczny sposób zostało 

objęte przez dzieci dłońmi. Specjalne drzewko dla pokoju – 

jesiona wyniosłego – otrzymała 10. Leśna Drużyna Harcerska. 

Zorganizowano także wystawę i warsztaty.
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32 Dobre praktyki 
Święta Drzewa 
w samorządach
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest współorga-

nizatorem Święta Drzewa w stolicy Polski od 2007 roku 

wskazując miejsca i gatunki drzew sadzonych podczas 

ogólnopolskiej inauguracji, w której biorą udział osobi-

stości świata polityki, kultury i mediów. W Warszawie 

trudno sadzi się drzewa ze względu na ciągłą rozbudowę 

infrastruktury drogowej, a także ochronę zabytków. Nie 

znaczy to jednak, że zasoby zieleni w stolicy się nie po-

większają. Piętnaście procent obszaru miasta to lasy. 

W ostatnich latach stolica sadzi około 20 tys. drzew rocz-

nie, a nawet rozdaje drzewka mieszkańcom. Z Urzędem 

m.st. Warszawy Klub Gaja brał udział w imprezie Zakorzeń 

się w Warszawie rozdając bezpłatnie mieszkańcom stolicy 

bożonarodzeniowe choinki, które można było zasadzić.

Powiatowe Centrum Ekologiczne Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powia-
towego w Limanowej organizuje Święto Drzewa wraz 

PiotR JEDlińSKi 
Prezydent Miasta 
Koszalin

Święto Drzewa przyjęło się 
w koszalińskich placówkach 
oświatowych, jako impreza 
ekologiczna, która pozostawia po 
sobie drzewka sadzone wspólnie 
przez uczniów i nauczycieli. 
Uczniowie sadzą drzewa i dbają 
o nie, bo to są „ich drzewa”, które 
za kilka lat będą nadal i będą im 
przypominały o szkolnych latach, 
wspólnych działaniach 
ekologicznych i pobycie w tej 
szkole.
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MatUSiEWiCz 
Marszałek Województwa 
Śląskiego

Z przyjemnością obejmuję 
honorowym patronatem Święto 
Drzewa. Wiek XX przyczynił się do 
pogłębiającej się degradacji 
środowiska naturalnego, dlatego 
jednym z najważniejszych 
problemów współczesnego świata 
jest jego ochrona. Umiejętność 
właściwego współżycia ludzi 
z przyrodą należy zaszczepiać od 
najmłodszych lat, m.in. poprzez 
akcje mające na celu promowanie 
zasad zrównoważonego rozwoju, 
podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej 
i kształtowanie postaw 
ekologicznych.
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z nadleśnictwami Lima nowa i Stary Sącz oraz Gorczańskim 

Parkiem Narodowym. Z młodzieżą, drzewa sadzą przed stawiciele 

powiatowych władz samorządowych, pracownicy Wy działu 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wójtowie, dyrek-

torzy szkół, księża i nauczyciele. Akcji towarzyszą prelekcje 

o ekologii, zajęcia, apele, kon kursy związane z sadzeniem drzew 

i segregacją odpadów. Sadzenie drzew odbywa się we wszyst-

kich szkołach z całego powiatu. Każde Święto Drzewa rozpo-

czyna się inauguracyjnym spotkaniem nauczycieli z władzami 

powiatu i partne rami projektu. Od początku w powiecie po-

sadzono ponad 3 500 drzew, angażując rocznie setki chętnych, 

z których najmłodszym uczest nikiem był 2-letni Dominik Go-

liński ze żłobka w Limanowej. 

Urząd Miasta w Łaziskach Górnych objął opieką 17 drzew- 

pomników przyrody i zadbał o nasadzenia nowych drzew. 

Pierwsze drzewo – obok magistratu – zasadził zastępca bur-

mistrza wraz z uczniami i urzędnikami. W sumie posadzono 

304 drzewa i zaangażowano 1 485 osób. Gmina zajęła się 

ochroną kasztanowców i przebudowała jeden z miejskich par-

ków, by wyeksponować najcenniejsze przyrodniczo stare drze-

wa. Wzbogacono też biocenozę parkową, zorganizowano 

konkurs Łaziskie kasztanobranie, który przyniósł 15 ton kaszta-

nów na dokarmianie zwierząt.

Gmina Bralin przystępując pierwszy raz do Święta Drzewa od 

razu zmobilizowała do wspólnego działania swoje szkoły i przed-

szkola, a także zaprosiła Nadleśnictwo Syców, Starostwo Po-

wiatowe w Kępnie, gminnych radnych, Ochotniczą Straż Po-

żarną i sołtysów. Najmłodsi sadzili drzewa w przedszkolnym 

ogrodzie, starsze dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym 

Co drzewo chce powiedzieć współczesnemu człowiekowi? Drzewa 

posadzono na placu zabaw i wokół kościoła ewangelickiego 

i szkoły. Radni i sołtysi sadzili drzewa w różnych miejscowościach 

gminy. Akcję opisało Życie gminy Bralin.

Urząd Miasta w  Ostrowcu Świętokrzyskim – Centrum 
Edukacji Ekologicznej zaangażowało w program Święto 

Drzewa wszystkie placówki oświatowe w gminie: 9 przedszko-

li, 12 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, do których w sumie 

uczęszcza 8 tys. uczniów i przedszkolaków. W każdej placówce 

powołano koordynatorów ds. edukacji ekologicznej. Posadzono 

2 000 drzew, krzewów i roślin ozdobnych; zorganizowano pik-

niki i akcje edukacyjno-ekologiczne. 

Urząd Miasta i  Gminy Witnica wspólnie z Nadleśnictwem 

Bogdaniec zaangażowały społeczność lokalną w coroczną akcję 

sadzenia drzew w liczbie odpowiadającej aktualnej liczbie miesz-

kańców gminy. W 2008 roku posadzono 2 500 drzew w ramach 

projektu Jedno drzewko na jednego mieszkańca Gminy Witnica.

Urząd Miasta w Koszalinie do programu angażuje placówki 

edukacyjne, ale i samych urzędników z prezydentem miasta. 

W 5. edycji programu było to aż 35 podmiotów, w tym zakład 

karny i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. W akcję włączają 

się koszalińskie firmy, głównie Przedsiębior stwo Gospodarki 

Komunalnej i lokalne media. Środki fi nansowe na potrzeby tej 

inicjatywy zabezpieczane są w Gmin nym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co roku jednostki oświatowe 

organizują występy artystyczne, konkursy, happeningi. Sadzone 

są dziesiątki drzew. W 2007 r. umożliwiono mieszkańcom i go-

ściom Koszalina składanie przyrodniczych życzeń. W wystawio-

nej w ratuszu specjalnej księdze można było zapisać życzenia 

dla Ziemi, dla drzew, dla przyrody.

Sołectwo Wycisłowo organizując Święto Drzewa może liczyć 

na OSP Wycisłowo, Urząd Miasta i Gminy Borek Wielkopolski, 

Nadleśnictwo Piaski, XIV Drużynę Harcerską Wycisłowo wraz 

z opiekunką, a jednocześnie radną – Różą Jędrosz, która jest 

rzeczywistym inicjatorem akcji. W 2009 roku zasadzono drzewa 

i krzewy na powstającym w wiosce placu zabaw. Obsadzono 

również teren rekreacyjny dla dorosłych. Sadzonki przekazali 

rodzice z Wycisłowa. Drzewka zakupił też Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Borek Wielkopolski. Posadzono 

Drzewko Pokoju – kasztanowiec. W 2011 roku na placu zabaw 

posadzono dąb szypułkowy.
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34 Dobre praktyki  
Święta Drzewa w biznesie
LeasePlan Fleet Management jest partnerem programu Święto Drzewa od 
2006 roku w ramach swojego programu GreenPlan. Co roku dla swoich klientów 
i partnerów biznesowych organizuje akcje sadzenia drzew. Lata współpracy z Klu-
bem Gaja zaowocowały ponad 42 000 nowych drzew, z czego 12 000 pracow-
nicy firmy i jej klienci, posadzili własnoręcznie, natomiast pozostałe zasadzono 
w Beskidach. W ten sposób LeasePlan rekompensuje emisję dwutlenku węgla 
związaną z wykorzystywaniem samochodów. Wielkość emisji i liczba drzew są 
wyliczane w trybie rocznym, na podstawie danych dotyczących floty klienta – 
przebiegu i właściwości danego auta. Każda flota, zaprojektowana z myślą o śro-
dowisku, generuje niższe koszty paliwa i eksploatacji pojazdów.

Troton partner programu, uczestniczy w Święcie Drzewa od 2006 roku, gdy w urato-
wanym sadzie, przed siedzibą firmy w Ząbrowie, w ramach inauguracji Święta Drzewa, 
powstała rzeźba Obrońcy Drzew – Tree Hugger. W 2007 roku firma zaangażowała się 
w ochronę lasów beskidzkich sadząc przez te lata 25 000 drzew. Troton zagospodaro-
wuje także teren wokół firmy, na którym założono park. Spółka jest jednym z liderów 
producentów i dystrybutorów materiałów lakierniczych w Polsce i Europie Środkowej. 

Eco Service jest partnerem Święta Drzewa od 5 lat. Drzew, sadzonych w Beski-
dach w ramach Święta Drzewa, jest coraz więcej m.in. dzięki użytkownikom tuszy 

MaRCin aDaMSKi 
Prezes firmy Eco Service

Święto Drzewa to dla nas bardzo 
ważny, honorowy projekt 
i cieszymy się że możemy w nim 
uczestniczyć! Zajmujemy się 
zbiórką i sprzedażą zużytych 
kartridży, w ten sposób setki 
milionów ton zużytych 
materiałów eksploatacyjnych na 
całym świecie nie zanieczyszcza 
środowiska a jest ponownie 
wykorzystywane.
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i tonerów, którzy włączyli się do prowadzonej przez spółkę 
zbiórki zużytych kartridży. To realna pomoc dla środowiska 
naturalnego. Z jednej strony przybywa nowych drzew, z dru-
giej ogranicza się ilość śmieci. W ubiegłym roku Eco Servi-
ce zebrał i przekazał prawie 3,5 mln kartridży do odzysku.

TNT Express, który prowadzi usługi kurierskie i obsługę spe-
cjalistyczną nieprzerwanie od 2007 roku uczestniczy w akcji 
Zbieraj makulaturę, ratuj konie, która jest częścią Święta Drze-
wa. W 2012 roku spółka zebrała dla akcji ok. 25 ton zużytego 
papieru. Współpraca Klubu Gaja i TNT Express została opisa-
na w dorocznym raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce za 
rok 2008. TNT upowszechnia program Planet Me, którego 
celem jest kształtowanie proekologicznych zachowań.

Firma Green Project jest najmłodszym partnerem Święta 
Drzewa, w którym uczestniczy prowadząc dwie akcje. Zbie-
raj kartridże, ratuj konie jest propagowana w szkołach, a Od-
daj kartridże, posadź drzewo, sadź drzewa jest przeznaczona 
dla biur. Ogłoszona w roku szkolnym 2011/12 zbiórka kar-
tridży przyniosła efekt w postaci 6 148 zużytych kartridży 
nadających się do recyklingu. Zostały one przetworzone 
w pełnowartościowe materiały. 

Spółka Eko-Wtór Jakubiec z Bystrej, zajmująca się odbiorem, 
transportem i skupem surowców wtórnych, to firma, która 
od 2011 roku wspiera akcję Zbieraj makulaturę, ratuj konie 
w ramach Święta Drzewa. Użyczając kontenery, przewożąc 
makulaturę i przekazując uzyskane z niej pieniądze, firma 
przyczyniła się do wykupienia m.in. klaczy Drumli. Hiper-
market Auchan w Bielsku-Białej na stałe wpisał akcję Zbie-
raj makulaturę, ratuj konie do swojego kalendarza. Miesz-
kańcy Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego, ży-
wieckiego, a nawet obywatele terenów przygranicznych 
w Czechach, dwa razy w roku mogą czynnie włączać się 
w akcję ratowania koni z Klubem Gaja wrzucając makula-
turę do kontenera ustawionego przed hipermarketem. 
Dzięki zbiórce makulatury, przeprowadzonej wspólnie z Au-
chan i spółką Eko-Wtór Jakubiec uratowaliśmy konia Błyska.

Tysiąc drzew, tak, by powstał przyzakładowy ogród w Bi-
skupicach Podgórnych podjęła się zasadzić firma LG Elec-
tronics Wrocław (fabryka AGD). W spółce powołano grupę 
projektową do rozwiązań redukujących emisję dwutlenku 
węgla w firmie i u jej dostawców. Ogród w Biskupicach 
przyczyni się nie tylko do redukcji, ale także do zwiększenia 
bioróżnorodności terenu na przestrzeni przemysłowej. 

Rodzinna firma GELG z Wronek (zajmuje się obróbką meta-
lu) posadziła 550 drzew i Drzewo dla pokoju. zapraszając do 
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udziału w Święcie Drzewa stowarzyszenia – Biznes Wroniecki, 
Inicjatywę Firm Rodzinnych oraz trzy inne lokalne spółki. 

Krakowskie mikro – przedsiębiorstwo pracownia k. (ar-
chitektura przestrzeni dla dzieci) w Święto Drzewa zorga-
nizowała wycieczkę dla dzieci i ich… drzewka. Zanim 
sadzonka trafiła do ziemi – w Olszowicach pod Krakowem 
– dzieci pokazały drzewku park, Wisłę, podróż tramwajem 
i autobusem. 

Grupa Kapitałowa PBG z Wysogotowa nawiązała współ-
pracę z Nadleśnictwem Grodzisk w Lasówkach. Leśniczy 
pomógł w zaplanowaniu terenów zielonych, w wyborze 
gatunków drzew i pracach do wykonania. Nadleśnictwo 
przekazało 150 sadzonek, które zasadziło 80 pracowników. 
Firmowy piknik Święto lasu zainaugurował prezes spółki, 
który posadził pierwsze drzewko. 

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie 
posadziło 48 drzew na terenie miejskim, u zbiegu ulic Tu-
rowicza i Milana. To śliwy wiśniowe pisardi, wiązy holender-
skie i graby kolumnowe. 

Kurier Radia Bielsko  maj 2012 r.
Od 18 do 20 maja przed hipermarketem 
Auchan w Bielsku-Białej po raz kolejny 
trwała będzie akcja Klubu Gaja Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie. Pieniądze uzyskane 
ze zbiórki makulatury zostaną przeznaczone 
na ratowanie koni.



36 Konkurs  
Drzewo Roku
Konkurs Drzewo Roku promuje postawy poszanowania dla 
przyrody w najbliższym otoczeniu i wyszukuje przykłady 
silnych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej spo-
łeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szcze-
gólne znaczenie. Nie szukamy drzew najstarszych, najwyż-
szych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. 
Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowie-
ścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. 
To propozycja, podobnie jak Święto Drzewa, dla osób in-
dywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów admini-
stracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji 
społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot miesz-
kańców. Każdy z nich może zgłosić do konkursu wybrane 
drzewo, niezależnie od tego, w jakim znajduje się miejscu. 

Z nadesłanych zgłoszeń finałowe drzewa wybiera jury zło-
żone z biologa, fotografa, dziennikarza i przedstawicieli 
Klubu Gaja. Przy ocenie brane są pod uwagę takie kryteria 
jak: historia związana z drzewem, znaczenie drzewa dla 
danego miejsca, osoby lub grupy osób, które je nomino-
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Drzewem Roku 2011 został Dąb 
Grot w Dęblinie w województwie 
lubelskim, zgłoszony przez 
nauczycielkę Jolantę Karaś i uczniów 
klasy 2 Gimnazjum nr 2 w Dęblinie.
Grot jest związany z XIX-wieczną 
historią budowy dęblińskiej 
twierdzy. Przypisuje mu się moc 
spełniania marzeń. Zainteresowanie 
dla drzewa rozwijał dyrektor jednej 
z miejscowych szkół – Stanisław 
Gelo. Fakt, że drzewo przetrwało 
dwie wojny skomentował: Trudno 
jest drzewu pozostać pomnikiem 
wśród ludzi.

Dziennik Zachodni  20.06.2011 r.
16 drzew wybrano z pośród 85 
zgłoszeń z całej Polski. W plebiscycie 
oddano już blisko 6 000 głosów. Kto 
jest faworytem? Wierzymy, że któreś 
z drzew z naszego regionu bo w 16 
znalazły się aż 3 śląskie drzewa.
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wały, charakterystyczne cechy drzewa. Laureat kon- 
kursu wybierany jest przez internautów, na stronie 
http://swietodrzewa.pl. Zwycięzca otrzymuje statuetkę 
Drzewa Roku i jest polskim kandydatem w konkursie 
na Europejskie Drzewo Roku. 

Na 1. konkurs w 2011 roku zgłoszono 85 drzew. Do 
finału wybrano 16. Oddano na nie blisko 14 000 głosów, 
a stronę odwiedzano ponad 38 500 razy. W 2012 roku, 
do konkursu zgłoszono 290 drzew. Do finału zakwali-
fikowano 11. W plebiscycie oddano prawie 31 000 
głosów. Odnotowano blisko 106 000 odsłon strony fi-
nalistów. 

W 2. konkursie Klub Gaja postanowił zainteresować jego 
finalistami poszukiwaczy skarbów, którzy biorą udział 
w zabawie zwanej geocaching. Skarbem są niespodzian-
ki, materiały promocyjne lub inne rzeczy. W przypadku 
finalistów konkursu Drzewo Roku to opisy ich historii, 
informacje o konkursie i o Klubie Gaja. To, co najcen-
niejsze w wypadku tego skarbu– to same drzewa!
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Drzewem Roku 2012 został platan 
w Kozach w województwie śląskim, 
zgłoszony przez Urząd Gminy 
w Kozach. Drzewo, w zabytkowym 
XVIII-wiecznym parku w centrum 
miejscowości, stało się przesłaniem 
Honorowego Wyróżnienia Platan  
dla osób, które mają szczególny 
wpływ na rozwój Kóz. Pod jego 
koroną odbywają się uroczystości, 
konkursy, koncerty, zawody, a  latem 
przygrywa orkiestra. 

wiadomości.gazeta.pl  PaP, 22.11.2011 r.
Do konkursu Klubu Gaja Drzewo Roku 
zgłoszenie może nadesłać każdy – od 
obywatela po Parlament od 
przedszkolaka po emeryta, od górnika po 
artystę – zachęcają ekolodzy. 
Najważniejszym kryterium wyboru są 
wywoływane przez drzewo emocje.
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Klub Gaja uratował już  
50 koni. Siedem pierwszych 
wykupiono w  latach 
2000–2003, w tym konia 
Pegaza, który do dziś żyje 
w Wilkowicach 
w Beskidzie Małym gdzie 
znajduje się siedziba 
Klubu Gaja. W  latach 
2003–2006 uratowano 
kolejne 12 koni. 

Zabieraj makulaturę,  
ratuj konie
Jednym z najpowszechniejszych zastosowań drewna jest produkcja papieru. Rocz-
nie każdy człowiek zużywa ok. 240 kilogramów tego produktu. Do wytworzenia 
takiej ilości potrzeba czterech drzew, albo... 270 kilogramów makulatury. Jednocze-
śnie jest to najlepsze rozwiązanie w efektywnej redukcji odpadów, w których papier 
stanowi poważną część – jedna tona papieru zajmuje trzy metry sześcienne miej-
sca na składowisku śmieci. Każde tysiąc kilogramów makulatury, która trafiła do 
produkcji papieru, pozwala zaoszczędzić 17 drzew, trzy metry sześcienne przestrze-
ni na wysypisku śmieci, blisko 30 tys. litrów wody i 40 procent energii.

Zbiórka makulatury jest dla Klubu Gaja działaniem edukacyjnym, społecznym 
i ekonomicznym. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży makulatury wraz z kwotami 
z 1% podatku i darowiznami wykorzystywane są na wykup zwierząt przeznaczo-
nych na rzeź, chorych i zaniedbanych, znalezienie i przewiezienie ich do nowego 
domu, wsparcie ich utrzymania, terapię, leki i opiekę weterynaryjną oraz moni-
toring. Konie Klubu Gaja trafiają często do organizacji, które dzięki nim prowadzą 
hipoterapię chorych dzieci i dorosłych. Zwierzęta pracują też w małych gospo-
darstwach lub w agroturystyce.

1. edycję zbiórki makulatury wyróżniono 3. nagrodą konkursu W harmonii 
z przyrodą firmy Hewlett-Packard.
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Piąta rzeźba Pegaza stanie przed 
Prywatnym Punktem 
Przedszkolnym Gapcio 
w Warszawie, który zebrał 
najwięcej, bo 5 137,5 kg 
makulatury w roku szkolnym 
2011/12.

Dobre praktyki w zbiórce makulatury
Z  firmami, sąsiadami i  biblioteką do akcji przyłączył się Punkt Przedszkolny 
Gapcio w Warszawie. Najpierw gazetami i starymi książkami przedszkole zasypa-
li rodzice, potem przyłączyła się warszawska firma Enaf , firma ochroniarska, są-
siedzi, Biblioteka Publiczna na Ursynowie, właściciel kiosku ruchu, Przedszkole 
Publiczne 401 w Warszawie i rodzice jednej z byłych wychowanek Gapcia. Punkt 
przyjmował makulaturę, a na własnoręcznie przygotowanych plakatach opisywał 
historię kilku uratowanych przez Klub Gaja koni. Akcję zakończyła gala. Każdy 
z uczestników zbiórki otrzymał pamiątkowy dyplom i emblemat. 

Szeroka akcja promocyjna zaowocowała świetną współpracą kilkunastu pod-
miotów, które udało się namówić Gminnemu Przedszkolu w Makowie. Ulotki 
i plakaty trafiły do sklepów, szkół i urzędu gminy oraz do lokalnej prasy. Do pla-
cówki makulaturę przynosili mieszkańcy, Gimnazjum św. Wojciecha i Szkoła Pod-
stawowa im. J. Twardowskiego w Makowie oraz pracownicy urzędu gminy, którzy 
zadbali o samochód do transportu surowca. Makulatura zbierana była również 
podczas Gminnego Dnia Dziecka.  

Specjalne zaproszenia do udziału w akcji przesłał wszystkim szkołom gimna-
zjalnym na swoim terenie Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (PKPK). Dzięki 
temu akcją zainteresował się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie. Po 
zamieszczeniu przez PKPK informacji w Urzędzie Miasta w Knyszynie do zbiórki 
przyłączyli się także mieszkańcy. Służba PKPK zapewniła odbiór i transport zebra-
nych surowców.
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Ze wszystkimi pracownikami szkoły zbierali makulaturę 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Toszku. Zużyty papier gro-
madzili także dziadkowie dzieci, grono pedagogiczne, panie 
– sekretarki, dyrektorki, kucharki i sprzątaczki. Przyłączyli się 
też lokalni przedsiębiorcy – firma Intermet i drukarnia. Część 
makulatury wykorzystano do zrobienia kartek świątecznych 
sprzedawanych na festynie. 

Wydarzenie informacyjne przed urzędem miasta zorgani-
zowali uczniowie Zespołu Szkół w Krzywiniu. Dwugodzinny 
happening pokazał mieszkańcom jak poprzez segregację od-
padów mogą pomóc bezbronnym zwierzętom. Akcja została 
nagłośniona w każdej miejscowości gminy, a w szkole zorgani-
zowano dyżury do odbioru surowców i wystawę na temat koni.

Wspólnie z osiedlem zbiera makulaturę Szkoła Podstawo-
wa nr 307 w Warszawie. Przez kilka lat udziału w akcji spo-
łeczność szkolna zdążyła przyzwyczaić do niej mieszkańców 
pobliskiego osiedla. Zapamiętali ideę akcji i chcąc pomagać 
zwierzę tom sami dopytują się, kiedy będzie organizowana 
kolejna zbiórka. Makulaturę zbierają także uczniowie, ich 
rodzice i pracownicy szkoły.

Zbiórka makulatury jak tradycja – tak do akcji Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie podchodzi się od lat w Szkole Podsta-

wowej nr 2 w Toruniu. Ostatnio uczniowie postanowili, że 
oprócz pomocy potrzebującym rówieśnikom, część pieniędzy 
pozyskana ze zbiórki makulatury trafi do Klubu Gaja na ra-
towanie koni. Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej makula-
tury otrzymali sadzonki drzewek.

Dyplomy dla najlepszych w zbiórce makulatury wręcza 
się uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu. Zużyty 
papier zbierają uczniowie wszystkich klas, ale ostatnio w ak-
cji przodują najmniejsi i najmłodsi, czyli uczniowie klas 1–3. 
W akcję zaangażowani są również ich rodzice. Wszystkie 
wyróżniające się w zbiórce dzieci otrzymały na koniec roku 
pamiątkowe dyplomy. Makulatura zbierana była w świetlicy 
szkolnej i bibliotece raz w tygodniu w piątki. 

Jedna z najoryginalniejszych nagród dla polskich szkół 
– rzeźba mitycznego konia Pegaza – wykonywana z drew-
nianych odpadów, gałęzi i wikliny to niezwykłe wyróżnienie 
w akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie. Najlepsi w zbiórce, któ-
rzy mogą poszczycić się rzeźbą wykonaną własnoręcznie przez 
uczniów, Waldemara Rudyka to: Gimnazjum nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Mysłowicach, Zespół Szkół Integracyjnych 
w Wałbrzychu, Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie, Przed-
szkole Niepubliczne Iskierka w Krakowie, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach 

Uratowane przez Klub Gaja 
konie: Drumla – z akcji 
Zbieraj makulaturę, ratuj 
konie i Atlantyk – z nowej 
akcji Zbieraj kartridże, ratuj 
konie służą do hipoterapii 
dzieci w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.



Co roku nasza planeta traci 13 mln ha lasów. Degradacji podlegają też zadrze-
wienia na terenach zurbanizowanych. Tymczasem rola drzew jest niezastąpiona, 
bo produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla i, jako największe rośliny na 
Ziemi, robią to najskuteczniej! Ponadto regulują temperaturę otoczenia, reduku-
ją prędkość wiatrów, przyczyniają się do zwiększenia wilgotności powietrza, 
zatrzymują wodę w glebie. Są ozdobą, miejscem życia wielu organizmów i zwie-
rząt. Dają człowiekowi miejsce wypoczynku. 

Klub Gaja chroni i sadzi drzewa od początków swojego istnienia – od 25 lat!  
Od 10 lat specjalnym programem Święto Drzewa zachęca do tych działań dzieci, 
młodzież i dorosłych. Wspólnie, w ostatnich 5 latach posadziliśmy ponad  
315 tysięcy drzew, zebraliśmy blisko 1 500 ton makulatury.

Przyłącz się do nas:
•	 Weź	udział w programach i akcjach Klubu Gaja na rzecz ochrony przyrody: 

– Święto Drzewa – to inicjatywa zachęcająca do sadzenia drzew, zakłada-
nia ogrodów i parków, otaczania opieką drzew – pomników przyrody. Do 
programu mogą włączyć się placówki edukacyjne, samorządy, organizacje 
i wszystkie indywidualne osoby, które kochają drzewa! Dla Was organizu-
jemy konkurs Drzewo Roku!

– Zbieraj makulaturę, ratuj konie – ta akcja polega na zbiórce zużytego 
papieru. Dzięki recyclingowi makulatury ograniczamy liczbę drzew, które 
trzeba wyciąć, aby wyprodukować papier. Jednocześnie pieniądze za ma-
kulaturę przeznaczamy na ratowanie koni skazanych na rzeź, chorych i za-
niedbanych. Uratowane wierzchowce pomagają w hipoterapii i w małych 
gospodarstwach. Zachęcaj do tego innych!

– Oddaj kartridże, posadź drzewo – dzięki współpracy Klubu Gaja z fir-
mą Green Project oddajesz kartridże i przyczyniasz się do nasadzeń no-
wych drzew. Zebrane zużyte kartridże i urządzenia są utylizowane, a nie-
które ich elementy, po naprawie, będą służyć ponownie. Do akcji może 
włączyć się każde biuro!

•	 Przyłącz	się	do	Pokolenia	Eko	XXI	wieku – tworzymy społeczność, której 
bliskie są sprawy środowiska naturalnego. Bądź z nami w kontakcie na  
Facebooku. Polecaj znajomym nasze programy, kampanie i akcje. Zaangażuj 
swoją firmę, czy placówkę edukacyjną, do której uczęszcza Twoje dziecko! 

•	 Pomagaj	chronić	i sadzić	drzewa przekazując Klubowi Gaja  Swojego 
podatku. Wystarczy wpisać w PIT nasz KRS: 0000120069. Możesz też wes-
przeć nas darowizną lub zlecić	stałe	polecenie	zapłaty. Każda złotówka 
ma znaczenie. Dzięki Tobie możemy skutecznie działać.

Nr konta: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Chroń drzewa!
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Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach IS
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Klub Gaja to polska, nowoczesna organizacja ekologiczna,  
która buduje Pokolenie Eko XXI wieku.

www.klubgaja.pl

Honorowy patronat nad 10-leciem Święta Drzewa  
Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej

10 lat Święta Drzewa

www.facebook.com/Klub.Gaja
www.facebook.com/Swieto.Drzewa


