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Drodzy Czytelnicy!

Leśna baza
na polanie /// str. 24

Właśnie oddajemy do Waszych rąk kolejny numer magazynu "Marki Warmii i Mazur | Marki Podlasia". I jak zwykle
— prezentujemy same interesujące osobowości, ciekawe
rozmowy i intrygujące tematy.

Ale nie tylko.
Warmia i Mazury to także przepyszne specjały, przygotowane w kuchni, która poszczycić się może naprawdę
piękną, wielowiekową tradycją. To w niej, jak w buzującym
nad ogniem tygielku, mieszają się niczym najprzedniejsze
składniki — wszystkie narody i ludzie, których los posłał
właśnie w nasze strony.
Nie zapominajmy też o naszych sąsiadach: o Podlasiu, które kulinarne tradycje ma równie bogate i przez żołądek
umie trafić do nie jednego i do nie dwóch serc na tej ziemi…

Fot. shishkin137 — stock.adobe.com

Wielkimi krokami zbliża się do nas lato. A jeśli lato — to
wakacje i odpoczynek. A jeśli Warmia, Mazury i lato — to
jeziora…!

Sezon na wielkich jeziorach
otwarty /// str. 30

Nasz region słynie też z pięknych lasów — a razem z nimi
z wybornych malin, jagód, grzybów i ziół… No, mówiłam.
Warmia i Mazury oraz sąsiednie Podlasie — znaczą naprawdę same pyszności!
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Fot. forma82 — stock.adobe.pl

A kiedy już najemy się wszystkich warmińskich, mazurskich i podlaskich pyszności — możemy wyruszyć na jeziora. Śniardwy i Mamry znają wszyscy, a my zachęcamy
też do zwiedzania także tych mniejszych i mniej znanych
akwenów oraz okolic wokół nich. Warmia i Mazury, Podlasie to przecież wciąż żywe pomniki historii z czasów
dawnych plemion pruskich Prus Wschodnich, a nawet po
Krzyżakach.

Las wielofunkcyjny marką Polski
i regionu /// str. 38
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MARKA

NA TRUDNE CZASY
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A co jeszcze gorsze, kiedy już wróci ta przez nas wszystkich upragniona normalność w kontekście pandemii oraz
stabilizacja wskaźników giełdowych — ani firma, ani jej wizerunek i marka wcale nie ruszą tak z kopyta i nagle, jak
nagle zamarły. Bo budowanie wizerunku marki to bieg na
długi dystans, zgoła maratoński!

Wizerunek firmy nie powstaje
z dnia na dzień. Natomiast — niestety
— z dnia na dzień, choćby z powodu
zarazy lub galopującej inflacji latami
budowany obraz firmy w oczach
klientów i generalnie społeczeństwa
— może z hukiem lec w gruzach!

Marka — ale po co?
Każdy przedsiębiorca, zarządca, a nawet burmistrz czy prezydent miasta wiedzą, że wizerunek firmy czy miasta to w
naszych czasach rzecz niezwykle istotna. Tylko odpowiednio wypracowany i utrzymywany wizerunek pozwala na
skuteczne zachęty kontrahentów, inwestorów i klientów
detalicznych, co z kolei przekłada się na wysoką konkurencyjność i popyt produktów lub usług, a za nimi — na
wysokie zyski. Te z kolei dają większą stabilność finansową
i stanowią lepsze zabezpieczenie na wypadek sytuacji nagłych, kryzysowych — ot, choćby pandemii. Albo wojny.
Albo galopującej inflacji. Albo krachu na giełdzie.
Firma o sprawdzonym wizerunku, ciesząca się zaufaniem
klientów znacznie szybciej wprowadzi też na rynek zupełnie nowe produkty. Do takiej firmy lgną
będą także wartościowi i wykwalifikowani pracownicy.
Wszyscy razem z czasem zaczynają też budować zaufanie
konsumentów i partnerów biznesu do firmy. Szybko pojawia się mocna pozycja na rynku oraz przewaga nad konkurencją. A wszystko to z dbałości o wizerunek.

Wizerunek firmy — składniki
Budowanie wizerunku firmy to proces wymagający stałego
i konsekwentnego działania, przy czym za jego realizację w
takim samym stopniu odpowiada szef firmy, jak i wszyscy
pracownicy. To ich wspólne działania z czasem przekładają
się (lub nie) na sposób, w jaki firmę postrzegają ludzie z
zewnątrz i jak wielkim zaufaniem są ją w stanie obdarzyć.
I mam tu na myśli nie tylko bezpośrednich klientów lub
kontrahentów, ale też konkurencję, media, a nawet samych pracowników. No, i wiadomo, że proporcja jest jedna: im lepszy ten wizerunek, tym większy sukces firmy i jej
pracowników. A ponieważ żyjemy w czasach silnej konkurencji rynkowej — najczęściej to właśnie wizerunek firmy
decyduje o zdobyciu zaufania rynku.
9
Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Co konkretnie wpływa na wizerunek firmy?
1. Przede wszystkim nazwa — tak naprawdę to od niej zaczyna się budowa dobrego wizerunku. Bo to od niej zależy, czy w świadomości konsumentów firma zaistnieje
w dokładnie taki sposób, jaki założyli sobie jej twórcy.
Dlatego nazwa powinna być łatwa do wymówienia i
krótka do zapamiętania. Powinna też budzić skojarzenia z profilem działalności firmy. Z drugiej strony, nazwa
powinna być na tyle uniwersalna, by w innym obszarze
językowym nie budzić negatywnych lub niestosownych
skojarzeń. To ważne, bo bywa, że zwłaszcza na początku
działalności firmy właściciele nie zakładają, by z czasem
poszerzyć teren działania o inne kraje.

3. Kolejny ważny element wizerunku to domena, która
powinna pochodzić od nazwy firmy lub mocno do niej
nawiązywać. Pamiętajmy, że im krótszy adres, tym mniej
miejsca na interpretację czy pomyłki. Poza tym o wiele
łatwiej go zapamiętać i przekazywać dalej — od klienta
do klienta — a o to nam przecież chodzi.
4. Niebagatelne znaczenie ma też logo firmy wraz całą
identyfikacją wizualną. A poza tym sposoby, w jakie firma komunikuje się z otoczeniem i cała szeroko pojęta
kultura organizacji.

Fot. snowing12 — stock.adobe.com

2. Kolejny element, który przed nadaniem nazwy należy
wziąć pod uwagę — to adres witryny www. Zanim zdecydujemy się na ostateczną wersję, warto sprawdzić,
czy wybrana propozycja posiada wolną domenę, bo
dopiero wtedy firma ma szansę zaistnieć na wirtualnym
rynku. No, i warto wybrać nazwę bez tzw. polskich znaków — nie będzie problemów przy podawaniu adresu
strony lub poczty email.

Krach
Tak jak wizerunku firmy w jeden dzień nie zbudujemy —
tak dokładnie z godziny na godzinę możemy go stracić.
A odbudowa znów może potrwać dłuższy czas… Wcześniejsza pandemia, a teraz wojna na Ukrainie i wynikające
z nich konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze — to jest
w ogóle eksperyment, którego przed nami nigdy nikt nie
przećwiczył. Nic dziwnego, że i rządy państwa, ale i przedsiębiorcy niejednokrotnie przypominają dzieci błądzące we
mgle, a cała sytuacja — operację na żywym organizmie bez
jakiegokolwiek doświadczenia i teoretycznego zaplecza.
Choćby takie podróżowanie i biznes lotniczy. Mało kto
wie, że w ramach jednego tylko zamkniętego lotniska traci
nie tylko samo lotnisko, ale też przewoźnicy, zarządcy parkingów, a nawet najemcy powierzchni, którzy prowadzą
sklep bezcłowy lub lotniskową restaurację.
Obecna sytuacja gospodarcza świata jest jeszcze i w tym
aspekcie zła, że ekonomiści prognozują długotrwały kryzys i bez większego znaczenia jest profil działalności firm,
choć wiadomo, że najciężej będzie tym, których działalność przyhamowały lub kompletnie zatrzymały wcześniejsze obostrzenia, a w tej chwili kolejne nakładane na Rosję
embarga oraz problemy z dostawami gazu, paliw i ich stale
rosnącymi cenami.

Skuteczna zmiana zasad
Czasem będzie więc potrzebna zmiana zasad gry. Bo to, co
dotychczas przynosiło sukces, choćby skuteczna komunikacja — dziś może już nie działać. Dziś wygrają świadomi
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i rozważni w słowach. Zmian wymagają też często same
produkty i usługi, a co za tym idzie — cele reklamowe oraz
kanały komunikacji. Dziś o wiele większy nacisk położymy
na bezpieczeństwo w kontekście pandemii — niż na nowy
produkt w ofercie czy udogodnienia na parkingu sklepu.
Dziś zadbamy też o fakt, by nie identyfikowano nas z rosyjskim rynkiem. I w ogóle wszystko trzeba dopasować do
obecnych potrzeb. Choć z pewnością komunikacji markengowej wstrzymywać nie wolno — bo nasza marka odejdzie po prostu w cień, wyparta przez czujniejszych od nas,
a potem jej odbudowa i dłużej potrwa, i będzie droższa.
Pamiętajmy też, że działania podejmowane dziś nie dają
nam zwrotu zainwestowanych środków tu i teraz — na
zwrot tej inwestycji trzeba będzie trochę poczekać. Ale już
dziś warto obmyślać strategie na budowanie relacji z potencjalnymi klientami, tworzenie komunikacji wspierającej
naszych odbiorców w nowej rzeczywistości i prezentującej
wspólną odpowiedzialność oraz zaangażowanie. I dbałość
o bezpieczeństwo.
Inspiracja płynie czasem z obserwacji — zwłaszcza tych
najlepszych. Dlaczego zatem nie postudiować dokładniej
strategii marke ngowych gigantów handlu czy biznesu?
Jak to robią inni, bardziej doświadczeni — szczególnie teraz, w czasie krótko po pandemii i z wojną u bram? Jak
komunikują się ze swoimi klientami, jak pozyskują nowych?
Jak ich doświadczenia i praktyki zastosować dla własnej
marki? Co zmienić w komunikacji i jak przekuć te zmiany
w sukces?
Magdalena Maria Bukowiecka
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WARMIA
PRZEZ
ŻOŁĄDEK
DO
SERCA

Kuchnia warmińska niekonieczne jest dietetyczna, ale
z pewnością rewelacyjna w smaku. Musiała dawać siłę
mieszkańców Warmii, którzy musieli zjeść obfite śniadanie, aby móc iść w pole na wiele godzin i mieć energię do
pracy. Jak wyliczyła dr inż. Jadwiga Spiel z Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, całodzienna dawka energii oscylowała na poziomie 3,5 tys. kcal. Przy dzisiejszych 2-2,5
tys. kcal na głowę to spora różnica.
— Kuchnia jest tłusta, ale w porównaniu z dzisiejszymi
fas oodami nie wypada źle — zauważa Jadwiga Spiel w
jednym z wywiadów. — Poza tym potraw tradycyjnych nie
spożywanym na co dzień, ale przy wyjątkowych okazjach,
jak np. święta.
Trzeba też zauważyć, że w kuchni regionalnej, tej sprzed
100 lat, nie było słodzonych napojów gazowanych jak
obecnie, a napoje powstawały z naturalnych surowców.
Pito wiele soków owocowych, kompotów, a z napojów alkoholowych głównie piwo.

Uszy, że palce lizać
Numerem jeden na Warmii są dzyndzałki. Skąd nazwa?
Prawdopodobnie od dzyndzli, czyli uszu na brzegach pierogów. Dzyndzałki nie są jednak zwykłymi pierogami. Cały
sekret dzyndzałków tkwi w ich wnętrzu. A co w nich może
się znaleźć? Z farszem niejednokrotnie eksperymentowano. Pierogi nadziewano surowym mięsem wołowym, które
mają najbardziej warmiński rodowód, gęsiną (wersja przyrządzana zwykle z okazji świąt) czy wędzoną rybą. Jednak
to specjał z kaszą gryczaną i skwarkami zrobił największą
karierę. Nic dziwnego, że trafił na listę produktów tradycyjnych ministerstwa rolnictwa. Dzyndzałki znajdziemy dziś w
menu wielu restauracji na Warmii.

Głodny?
Na Warmii nie tylko odpoczniesz,
ale też pysznie zjesz.
Bo Warmia ma niepowtarzalny smak.
To tu robi się najlepsze pierożki,
chrupiące plińce i płaskie farszynki.
To stąd pochodzi też aromatyczna
zupa szczawiowa.

Bazą farszu tej potrawy jest kasza gryczana, czyli hreczka.
To produkt o wyjątkowo dużej wartości odżywczej, który
powinien regularnie gościć w naszym jadłospisie. To m.in.
bardzo bogate źródło błonnika pokarmowego wspomagającego prawidłowe funkcjonowanie jelit (poprawia ich perystaltykę i reguluje proces wypróżniania), zmniejszającego
ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy czy nowotworów
jelita grubego.
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ZUPA WĘDKARZA

Przygotowanie:
Dokładnie wypatrosz i umyj ryby. Pomidory zalej
wrzątkiem, wyjmij po kilku minutach i zdejmij z
nich skórki. Bulion przelej do garnka, zagotuj, wrzuć
do niego ryby i gotuj około 45 minut. Wyjmij je,
poczekaj, aż ostygną, i dokładnie zbierz z nich samo
mięso, które musi z powrotem znaleźć się w garnku.
Zabiel zupę śmietaną, uprzednio ją hartując poprzez
dodanie kilku łyżek gorącego bulionu. Zagotuj,
zdejmij zupę z ognia, dodaj pokrojone w kosteczkę
pomidory i posyp koprem. Uwaga! Zupę rybną należy podawać bezpośrednio po przyrządzeniu!

Składniki:
p 1,5 kg świeżych ryb
p 3 pomidory
p 1,2 litra bulionu warzywnego
p ½ szklanki gęstej śmietany ukwaszonej
p pęczek kopru
p sól
p pieprz

Farsz z kaszy gryczanej często wzbogacany jest o pokrojone jajko na twardo, wędzony boczek i cebulkę, a skrzeczki,
czyli skwarki z boczku wysmażone na patelni, zawierają
dodatkowo czosnek i majeranek.

Chrupiące plińce
Kuchnia warmińska nie jest trudna do przygotowania. Kolejna pozycją w tutejszym menu są plińce z pomoćką. Co
kryje się za tą nazwą? Placki ziemniaczane z puszystą masą
zrobioną z twarogu i śmietany. To doskonała alternatywa
dla placków ziemniaczanych z tradycyjnymi dodatkami.
Smażone, nie gotowane
Farszynki na pierwszy rzut oka można pomylić z kartaczami, jednak są one nieco spłaszczone. W smaku jednak już
zdecydowanie czuć różnicę. Ciasto na farszynki jest przygotowywane w nieco inny sposób, który pozwala osiągnąć
delikatność końcowego efektu, a przed podaniem farszynki się smaży. Natomiast charakterystyczny farsz przygotowywany jest z mięsa wieprzowego i jajek, a także z dużych
ilości cebuli i czosnku. To bardzo sycąca potrawa, którą
można podawać np. w towarzystwie surówki lub barszczu.
Ich sekret tkwi w prostocie.

Słodycz tej krainy
Rarytasem na Warmii są ruchańce: podłużne, posypane
obficie cukrem pudrem placki, przypominające pączki.
Przygotowywano je niegdyś zawsze z okazji ostatków, a
przepis do dziś pozostaje w niezmienionej formie. Na liście
produktów regionalnych znajdują się również olsztyneckie
jagodzianki, które charakteryzują się dużą ilością jagód. To
owoce niezwykle doceniane na Warmii. Szczyt jagodowego sezonu przypada zawsze na lipiec — wtedy to całe
rodziny wychodziły do lasu zbierać te niewielkie owoce.
Przygotowywano z nich konfitury, soki i susz oraz wypiekano duże ilości słodkich jagodzianek. W gminie Olsztynek do dziś kultywuje się tradycję ich wypieku i organizuje
konkursy jedzenia tych słodkich bułeczek.

Fot. zukamilov — stock.adobe.com

A może jeszcze zupa?
Zupa szczawiowa to znane danie nie tylko na Warmii, ale
również w innych regionach Polski. Dla wielu osób starszego pokolenia zupa szczawiowa to smak dzieciństwa.
Lekko kwaskowa zupa szczawiowa z dodatkiem... Ale tak
naprawdę Warmia, jak i Mazury, słynie z ryb. To tu przysmakiem jest zupa rybna z pomidorami. Niektórzy nazywają ją zupą wędkarza.
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NIE TYLKO JEZIORA.

MAZURY
SĄ TEŻ
PYSZNE
Zacznijmy od tego, że Mazurzy to w dużej części potomkowie polskich osadników z Mazowsza. Dlatego w tutejszej
kuchni znajdziemy wpływy polskie, litewskie, ale przede
wszystkim niemieckie. W końcu Mazury to przed laty Prusy Wschodnie. Choć nazwy niektórych potraw brzmią bardzo tajemniczo, a dania na talerzu wyglądają zjawiskowo,
w istocie przygotowywane są one z najprostszych, świeżych i łatwo dostępnych produktów — z mazurskich jezior,
lasów i pól. To pyszne ryby, grzyby, i warzywa.

Jeśli chcesz w pełni
doświadczyć tego, czym
tak naprawdę są Mazury,
koniecznie musisz spróbować
tradycyjnej kuchni tego regionu.
To tak jakby przyjechać tu nad
jeziora, i nie widzieć tafli wody.

Ryby, ryby i jeszcze raz ryby!
Oczywiście na Mazurach królują ryby i to pod wieloma
postaciami. Szczególnie popularne na Mazurach są smażone ryby następujących gatunków: sielawa, stynka, sieja,
węgorz, sandacz, jesiotr oraz pstrąg. Na Mazurach znana
i ceniona jest także zapiekanka ze szczupaka. Szczupak
zapieczony w ziemniakach i śmietanie smakuje naprawdę
wybornie. Ale na mazurskich stołach królują też stynki. To
bardzo mała rybka o wrzecionowatym kształcie i charakterystycznym zapachu świeżego ogórka. Występuje w głębokich i czystych jeziorach, gdzie żyje w ławicach. Na Mazurach i przyrządza się z niej tradycyjną, mazurską potrawę
— stynkę smażoną jak frytki, która jest świetną, chrupiącą
przekąską.
Gulasz z ogórkami
Jednym z najpopularniejszych dań na Mazurach jest gulasz.
Przygotowuje się go tradycyjnie z powoli duszonej wołowiny w wywarze warzywnym. Charakterystycznym składnikiem dla tego gulaszu są jednak ogórki kiszone, krojone
w kostkę i dodawane do potrawy pod koniec gotowania.
To sycące danie jest dostępne w większości mazurskich restauracji i jadłodajni przez cały rok. Najlepiej smakuje zimą,
bo jest bardzo rozgrzewający.
16
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Głodny? Zjedz czarnuszkę
Karmuszka to jedno z dań, które potrafi zaskoczyć, bo mieszają się w niej silnie tradycje dwóch kuchni: polskiej i niemieckiej. Jest to zupa przygotowywana na bazie tradycyjnego wywaru mięsnego wraz z ziołami, mięsem i śmietaną,
ale także z fasolą i kapustą. To znakomite danie jednogarnkowe, które nasyci całą rodzinę. To gęsta i sycąca zupa,
która składa się zarówno z mięsa, jak i z warzyw strączkowych. Zawiera wszystko, co mocno syci.
I kapusta. I zasmażka
Szmurkul to nic innego jak duszona kapusta. Doskonały
dodatek do różnego rodzaju dań mięsnych. Kapusta, z dodatkiem podsmażonej cebulki, na zasmażce, najlepiej smakuje na gorąco i jest niezwykle sycąca.
Grzyby ze śmietaną po mazursku
Ciekawą przystawką spotykaną na Mazurach są grzyby duszone z miejscowymi ziołami (głównie jałowiec i rozmaryn)
oraz mieszanką miodu i kwaśnej śmietany. Grzyby po mazursku można także podać jako dodatek do obiadu.

Perełka wśród pierników
Nie tylko Toruń ma swoje pierniki. Na Mazurach w okresie Świąt Bożego Narodzenia na stołach rządzi brukowiec.
Różni się on jednak od tradycyjnych pierników. Swoja nazwę wziął od tego, że na jego wierzchnią warstwę składają
się małe, ściśle przylegające do siebie kulki przypominające bruk.
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Ciasto na pół metra
Jednym z kultowym smaków Mazur jest sękacz, zwłaszcza
ten z Puszczy Rominckiej.
— Bez niego nie może się odbyć żadne wesele, komunia,
chrzciny czy nawet Boże Narodzenia. Przywiązanie do
niego jest silne również na Podlasiu. Ale ten z Puszczy
Rominckiej jest naprawdę znakomity — można przeczytać na blogu Szalonych Walizek, którą tworzą Dorota i Jarek. — Sękacze z tych stron od zawsze były wypiekane na
drewnianym wałku powieszonym nad ogniem opalanym
drewnem liściastym, najczęściej olchą, jesionem a czasem
brzozą. Dzięki temu ciasto było bardziej delikatne i soczyste niż to pieczone na palnikach gazowych, które zwyczajnie przesuszało się. W zależności od miejsca, gdzie go
wypiekano, różni się w wyglądzie i smaku, ale receptura
i technologia na terenie Puszczy Rominckiej pozostały takie same. Pieczenie sękacza okazywało się wydarzeniem
towarzyskim, bo nie każdy miał wystarczająco dużo miejsca, by go przygotować. Pieczenie integrowało ludzi.
I dodają: — Sękacz z Puszczy potrzebuje tyle jaj, ile centymetrów ma mieć. Najczęściej jest półmetrowy, więc potrzebuje 50 jaj.
Tradycja wypieku sękacza sięga na Mazurach czasów pogańskich. Wtedy ciasto wypiekało się na żywnym ogniu.
— Ta metoda znana była w bałtyjskich plemionach m.in.
Jaćwingów zamieszkujących dawniej Puszczę — opowiadają Dorota z Jarkiem. — Czcili oni swoje bóstwa, składając ofiary z mięsa, miodu i ciast. Jedna z legend mówi, że
pierwszy sękacz podano na dworze w Bereżnikach koło
Sejn królowej Bonie, która zachwyciła się nim więc później
sękacz zdobił królewski stół na Wawelu. Doskonale znali je
mieszkańcy Prus, którzy nazywali go Baumkuchen.
Sękacz z Puszczy Rominckiej znalazł się na liście Produktów Tradycyjnych i pewnie tam pozostanie.
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NAJNOWOCZEŚNIEJSZE CENTRUM
KONFERENCYJNO-BANKIETOWE NA MAZURACH
W HOTELU MAZURSKI RAJ***
Planujesz event, szkolenie, sympozjum
albo konferencję biznesową?
Doskonała infrastruktura, profesjonalna obsługa, dbałość o szczegóły
oraz indywidualne podejście w połączeniu z najnowocześniejszym wyposażeniem sal konferencyjnych oraz zapleczem technicznym wraz
z gastronomią i noclegami to gwarancja sukcesu.

Oferujemy:

p 12 sal konferencyjnych,
p pełne wsparcie organizacyjne i techniczne przy organizacji konferencji,
p doskonałe zaplecze gastronomiczne,
p kompleksową organizację i obsługę konferencji – od rejestracji
uczestników aż po obsługę cateringową, techniczną i więcej,
p pełne zaplecze sportowo-rekreacyjne.

Centrum konferencyjno-bankietowe ma dostęp do światła dziennego, z widokiem na jezioro, możliwość zaciemnienia sal, profesjonalne
laserowe projektory OPTOMA, strefowe nagłośnienie, klimatyzację,
wentylację wywiewno-nawiewna, internet bezprzewodowy, urządzenia
do wideokonferencji.

Mieścimy się na 6 ha zielonego ogrodu, nad brzegiem jeziora Bełdany
w sercu Puszczy Piskiej.
Jeśli więc interesuje Cię organizacja konferencji, skontaktuj się
z naszym doradcą, by ustalić szczegóły, i zaplanuj z nami event, który
wzmocni Twoją pozycję na rynku!

2

Główna sala konferencyjno-bankietowa to aż 650 m przestrzeni.
Niezależnie od wybranego ustawienia sali daje możliwość zorganizowania nawet najbardziej wymagających spotkań.
Ustawienie kinowe — 700 osób.
Ustawienie szkolne — 400 osób.
Ustawienie bankietowe (okrągłe stoły) – 450 osób.
Mając na uwadze potrzeby organizatorów mniejszych konferencji,
stworzyliśmy warunki techniczne umożliwiające podział głównej sali
na mniejsze.

Hotel Mazurski Raj***
to na Mazurach najbliżej położone centrum
konferencyjno-bankietowe od Warszawy.

Karolina Jędrzejczuk
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
tel.: + 48 503 412 955 | karolina.jedrzejczuk@mraj.pl

Anna Stomska
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
tel.: +48 506 370 117 | anna.stomska@mraj.pl

Hotel Mazurski Raj*** | Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida | konferencje@mraj.pl
0$7(5,$3$571(56.,.(:3$.
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LEŚNA
BAZA
NA POLANIE
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Niezależnie od pory roku dzieci
z leśnego przedszkola
„W Listowiu” na wzgórzu
św. Brunona w Giżycku
bawią się i uczą w wyjątkowych
okolicznościach przyrody. Pisania
literek uczą się m.in. na piasku
i śniegu, a liczenia na świerkowych
szyszkach w pobliskim lesie.
Baza edukacyjna na leśnej
polanie to wyjątkowe miejsce dla
przedszkolaków i pedagogów.

Aneta Górska,
założycielka „Leśnego przedszkola”

Fot. archiwum prywatne

Leśny Projekt Edukacyjny „W Listowiu” realizowany jest od
lipca 2020 roku. Pomysłodawczynią i założycielką projektu jest Aneta Górska, prezes Fundacji Północny-Wschód.
„W Listowiu” to forma opieki dziennej nad dziećmi w wieku 3-6 lat. Głównym założeniem jest przebywanie dzieci
w otoczeniu natury, duża dawka ruchu na świeżym powietrzu, kontakt z językiem angielskim oraz komunikacja
z dzieckiem w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy.
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– Projekt jest spełnieniem moich rodzicielskich marzeń
o bezpiecznym miejscu do rozwoju dla dzieci w wieku
przedszkolnym – mówi Aneta Górska, założycielka „Leśnego przedszkola”. – Czerpałam inspirację od innych leśnych przedszkoli. Do realizacji tego projektu szykowałam
się od 2018 roku. Odwiedziłam różne leśne przedszkola
w Polsce: w formie jurt mongolskich, kopuł geodezyjnych
i namiotów sferycznych. Te ostatnie według mnie najlepiej
spełniają swoją rolę. Ta konstrukcja pełni rolę schronienia
przy gorszych warunkach pogodowych. W międzyczasie
dołączyły do projektu dobre duszyczki podzielające wizję,
czyli mamy szukające lepszego miejsca dla dzieci. Od lipca
2020 nasze marzenie jest rzeczywistością i prowadzimy
grupę dzieci. Połączyłyśmy najlepsze praktyki i dzięki temu
realizujemy projekt z powodzeniem w Giżycku.

Fot. archiwum prywatne

„Leśne przedszkole” znajduje się na ogrodzonej polanie
o powierzchni 12a, posiada całoroczny namiot sferyczny,
twórczy plac zabaw, przyjazną zieleń. W bliskiej odległości są las, polany, jezioro i kanał Niegociński. Adaptacja
przyjęcia dziecka do placówki trwa cały miesiąc, w trakcie
którego rodzice i kadra fundacji podejmują wspólnie decyzję o dalszych losach. Natomiast wyżywienie opiera się na
daniach bazujących na kuchni roślinnej.
Przedszkole leśne jest w procesie uzyskiwania certyfikatu
Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych: to kompleksowy
program szkoleń dla kadry, wytycznych do pracy z dziećmi
i rodzicami oraz procedury bezpieczeństwa. – „W listowiu”
to nie przedszkole w rozumieniu formalnym, ale to tylko
kwes a czasu, aby spełnić niektóre procedury i pozyskać
na to finansowanie – wyjaśnia Aneta Górska. – Tymczasem dydaktycznie, jakościowo i pod kątem infrastruktury
wyprzedzamy klasyczne przedszkola w przedbiegach. Jesteśmy fundacją, a nie przedsiębiorstwem, więc staramy
się o dotacje na organizowanie warsztatów i ciekawych
wydarzeń dla dzieci i rodziców: tych które są w grupie na
co dzień oraz wydarzenia otwarte dla mieszkańców Giżycka.
Fundacja prowadzi tylko jedną grupę 20 dzieci mieszaną
wiekowo. Choć w systemie polskiej oświaty najpopularniejsze są jednorocznikowe klasy.
– Wiedza w dziedzinie psychologii pokazuje nie od dziś, że
rozwój człowieka nie jest jednorodny – mówi Aneta Górska. – Uczymy się w różnym tempie, na wiele różnych sposobów i w interakcji z różnymi ludźmi również w różnym
wieku. W rzeczywistości młodsze dzieci znacznie szybciej
uczą się, podpatrując te starsze, a starsze sporo zyskują,
wcielając się w role przewodników. Łatwo zaobserwować
to w domu, w którym żyje rodzina wielodzietna. Zakładam,
że jednorocznikowe klasy są bardziej efektem systemowego ułatwienia organizacji procesu nauczania. Na pewno
są też tańszym rozwiązaniem, ponieważ grupa mieszana
wiekowo potrzebuje większego wsparcia osób dorosłych
niż jeden nauczyciel na 25 dzieci, co przewiduje ustawa.
W czym jeszcze pomagają grupy mieszane wiekowo? Zdaniem specjalistów z giżyckiej leśnej bazy korzyści czerpią
zarówno starsze, jak i młodsze dzieci.
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– Dzieci są najlepszymi nauczycielami dla siebie nawzajem
– wyjaśnia Aneta Górska. – Koleżanka, kolega bardziej inspirują do zrobienia czegoś nowego aniżeli instrukcje nauczyciela. Dodatkową zaletą jest to, że dzieci w swoich aktywnościach dobierają się swoimi umiejętnościami, które
nie determinuje wiek. Mamy w grupie 3 letniego chłopca,
który motorycznie dorównuje 5 latkom jeśli chodzi o wysiłek energetyczny i motorykę dużą. W każdym obszarze
rozwojowym mogłabym dobrać pary lub małe grupki dzieci, które mają zbliżone kompetencje w danym zakresie i nie
zawsze pokrywa się to z wiekiem dzieci. Poza warunkami
do pracy z dziećmi bardzo ważna jest dla nas relacja i komunikacja z dziećmi. Wszystkie nauczycielki w leśnym są
też mamami, które na swojej ścieżce macierzyństwa inspirowały się nurtem Rodzicielstwa Bliskości. Na płaszczyźnie
zawodowej inspirujemy się i pracujemy w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy i w niektórych technicznych sprawach służą nam ciekawe pomysły prezentowane przez
Jane Nalesen w Pozytywnej Dyscyplinie. W pracy merytorycznej z dziećmi kierujemy się podstawą programową
MEN realizowaną na sposób leśny. Większość kierowanych aktywności można zrobić na podwórku, uczyć literek
na piasku na plaży, liczenia na szyszkach. Zima jest okresem, w którym naturalnie jest więcej aktywności stolikowych, co nie zmienia faktu, że codziennie spędzamy czas
na podwórku. Dzieci mogą wyjść na podwórko bez pytania, dlatego w naszej kadrze musi być więcej osób, by móc
dzieciom na taką swobodę pozwolić. Dodatkowo regularnie między porannym kręgiem a obiadem wychodzimy na
wyprawy w okoliczne tereny. Od Edukatora Leśnego, który
przyjechał do nas przeprowadzić nam szkolenie usłyszałyśmy, że nasza baza jest jak Magda Gessler wśród leśnych
przedszkoli: nie dość że jesteśmy „leśnym przedszkolem”
pełną piersią, to jeszcze w tak sprzyjającej lokalizacji.
Ubiegłoroczna nagroda św. Brunona w kategorii pomysł to
ważne osiągnięcie w krótkiej historii leśnej bazy.
– Decyzja o przyznaniu nam tej nagrody daje dużo satysfakcji i motywacji do dalszych starań – dodaje Aneta Górska. – Bardzo dziękujemy za docenienie i nie możemy się
doczekać bezpieczniejszej sytuacji epidemiologicznej, by
z naszymi działaniami otworzyć się na większą liczbę osób.
Renata Szczepanik
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Fot. shishkin137 — stock.adobe.com

Droga wodna Pisz – Węgorzewo
została otwarta przy okazji
zakończenia remontu kanału
Piękna Góra koło Giżycka.
Oznacza to, że można bezpiecznie
żeglować na szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich, choć wodniacy
napotkają w tym sezonie sporo
utrudnień.

W poniedziałek 25 kwietnia nad kanałem Piękna Góra pod
Giżyckiem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki w Białymstoku oficjalnie otworzyło drogę wodną Pisz – Węgorzewo w systemie
Wielkich Jezior Mazurskich. Podsumowano także dotychczasowe inwestycje na mazurskich jeziorach.
— Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeniem brzegowych kanałów łączących jeziora
oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu
żeglugowego – mówił wiceminister Grzegorz Witkowski
z Ministerstwa Infrastruktury. — Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych
złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich
jak śluzy, mosty czy kładki. Skala zaniedbań była tak duża,
że zagrażało to bezpieczeństwu osób wypoczywających
nad jeziorami i bezpieczeństwu żeglugi. A skala wyzwań
jest duża. Czas najwyższy, by Wody Polskie — jako gospodarz jezior i rzek — rozpoczęły nowe wieloletnie inwestycje
w gospodarkę wodną, turystykę, żeglarstwo. Przebudowa
kanałów przyczyni się do poprawy drożności szlaku wodnego, a co za tym idzie do wzrostu bezpieczeństwa, a także
zwiększenia potencjału turystycznego regionu z zachowaniem jego walorów środowiskowych.
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Przed otwarciem drogi wodnej zakończył się remont kanału Piękna Góra łączącego jeziora Tajty i Kisajno, który
trwał od września ubiegłego roku i kosztował ponad 3 miliony złotych. W ramach inwestycji przebudowano 140 m
umocnień kanału wraz z małą korektą główki wyjściowej
na jezioro Kisajno. Kanał został także udrożniony do głębokości 1,6 m.
— Remont kanału Piękna Góra przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa żeglugi na szlaku bocznym jezior Kisajno
i Niegocin — przypomniał Przemysław Daca, prezes Wód
Polskich. — Zastosowana technologia ścianek szczelnych
stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym pozwoli na
jego długotrwałe i bezobsługowe użytkowanie w przyszłości. Staramy się tak przeprowadzać nasze inwestycje na
szlaku, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać żeglugę.
Remonty kanałów, śluz i jazów na szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich przeprowadzane są dzięki funduszom pozyskanym przez zarząd województwa Warmii i Mazur oraz
partnerskiej współpracy.

Fot. MultiAD — stock.adobe.pl

— Mazury to Kraina Tysiąca Jezior, a wiemy, że jest ich
w naszym regionie znacznie więcej — mówił Gustaw Marek
Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
— Wypoczywają tutaj nie tylko nasi mieszkańcy, ale również turyści ze świata. Mazury Cud Natury to marka, która
spopularyzowała region Warmii i Mazur, jak i całą Polskę.
Zarząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską
specjalną transzę ponad czterystu milionów złotych, by
można było niemalże na nowo budować infrastrukturę żeglowną. To kwes a o znaczeniu strategicznym i gospodarczym. Cieszę się, że znaleźliśmy partnerów w samorządach
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie
oraz w ministerstwach i Wodach Polskich. To nam się udaje i opłaca. Rozpoczynamy sezon, więc zapraszam gości na
Warmię i Mazury. Tu jest pięknie i bezpiecznie.
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Fot. Franciszek — stock.adobe.pl

Jak informują Wody Polskie, na początku roku zakończył się
remont kanału Tałckiego łączącego jezioro Tałty z jeziorem
Tałtowisko. Kanał o długości 1,6 km przeszedł kompleksową przebudowę. Powstało tam 8 przejść dla zwierząt
w postaci opasek z kiszek faszynowych oraz umocniono
i pogłębiono dno kanału dla uzyskania wymaganej głębokości 6 m. Remont kanału Tałckiego trwał półtora roku
i kosztował ponad 27 milionów zł.
— Ze względu na remont kanałów Mioduńskiego, Szymońskiego i Węgorzewskiego oraz rzeki Węgorapy na drodze
wodnej możliwe są utrudnienia w ruchu oraz wydłużony
będzie czas oczekiwania na wejście do kanałów — informuje Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzecznik prasowy
Wód Polskich w Białymstoku. — Mimo prowadzonych prac
przez cały sezon żeglugowy kanały będą otwarte i będzie
można nimi pływać. Największe zaawansowanie prac jest
na kanale Mioduńskim, gdzie zakończyły się prace rozbiórkowe i pogrążanie ścianek szczelnych. Trwa wykonywanie
drenażu oraz roboty związane z wykonaniem oczepu. Remont potrwa do końca lipca tego roku. Natomiast na kanale Szymońskim trwają rozbiórki istniejącego ubezpieczenia
oraz pogrążone są kolejno ścianki szczelne, drenaż i oczep.
Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest
w kwietniu przyszłego roku. Na kanale Węgorzewskim
i rzece Węgorapie trwają prace rozbiórkowe i pogrążanie
ścianek szczelnych. Inwestycje zakończą się wiosną przyszłego roku.
Ponadto Wody Polskie ogłosiły przetarg na remont śluzy i jazu w Karwiku, ale obiekty będą otwarte dla żeglugi
w okresie wakacyjnym. Pierwsze prace mogą się tam rozpocząć pod koniec sierpnia lub we wrześniu. Dodatkowo
w maju planowane jest ogłoszenie przetargu na remont
kanału Łuczańskiego oraz śluzy Guzianka I.
Renata Szczepanik
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Fot. zbiory UG Jedwabno/Paweł Adamski
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ZASIL
SIĘ
NATURĄ
Kluczowym składnikiem kuchni podlaskiej jest ziemniak. To
właśnie z jego udziałem tworzy się wiele dań, które stanowią wizytówkę Podlasia.

Fot. Jérôme Rommé — stock.adobe.com

Zaguby nadbużańskie
Zaguby to danie dostępne wyłącznie nad Bugiem. Sekretem unikalnego smaku jest ciasto pierogowe i farsz z surowych ziemniaków. Jednak to nie są pierogi: farsz zawija
się w duży płat ciasta, a powstały rulon tnie się na kawałki
i gotuje.

Podlasie smakuje pysznie!
Wielokulturowość regionu sprawiła,
że tradycyjne smaki i potrawy kilku
narodów weszły tu do domowej kuchni.
Z ziemniakiem na czele. Sprawdź, jakich
smaków warto spróbować podczas
podróży przez Podlasie.
Podlasie serwuje na talerzu pełen wachlarz smaków, które
łączą w sobie różne kultury i religie. Wielowiekowa obecność Żydów, Tatarów oraz współistnienie mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej wywarło ogromny wpływ
na to, jak tu się gotuje.
— Zachwycamy się krajobrazami, pustką na drogach, malowniczymi obrazkami z dala od wszystkiego, czasem, który płynie tu inaczej, powietrzem, łąkami i polami, po których przechadzają się leniwie krowy. Przyjeżdżamy tu od lat
i choćbyśmy potem zwiedzili pół świata, nic nie zmienia tego
zachwytu — pisze Natalia na swoim blogu tasteaway.pl.

Kiszka i babka ziemniaczana
Obie potrawy robi się z tartych ziemniaków, do których
dodaje się skwarki. Następny krok to zapiekanie…Babkę
przekładamy na blaszkę i umieszczamy w piecu. Aby upiec
kiszkę należy przygotować jelita i do nich przełożyć ziemniaczany farsz. Nieumiejętnie pieczona kiszka pęka, może
mieć tez dziwny zapach. Jednak zrobiona z wprawą jest
przepyszna. W każdym domu inaczej serwuje się babkę —
w lokalach z sosem grzybowym, surówkami, nawet z żurawinami, ale w wielu domach tradycyjnie zajada się ją z …
zimnym mlekiem. Babka to tradycja pochodząca z kuchni
żydowskiej, gdzie nazywa się ją kuglem.
Kartacze
To potrawa ciężka i sycąca, ale wyjątkowo smaczna. Kartacze przygotowuje się z ziemniaków zarówno surowych jak
i gotowanych, w środku znajduje się mięsny farsz. Kartacze
podawane są z reguły ze skwarkami lub smażoną cebulką.
Soczewiaki
To staropolska potrawa regionalna, popularna na pograniczu polsko-litewskim. To rodzaj bułeczek z ciasta ziemniaczanego, nadziewanych mielonymi nasionami soczewicy,
często wymieszanymi z podsmażaną cebulą i boczkiem.
Soczewiaki mogą być traktowane jako paszteciki i podawane z barszczem czerwonym.
Pierekaczewnik, czyli tatarski pieróg
Pierekaczewnik sporządza się z ciasta makaronowego,
z którego robi się bardzo cienkie (prawie przezroczyste)
płaty. Następnie smaruje się je z obu stron masłem lub
gęsim tłuszczem i przekłada nadzieniem. Nadzienie może
być słodkie np. z twarogu i rodzynek, jabłek lub suszonych
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śliwek, albo mięsno-warzywne z baraniny, wołowiny, gęsiny lub z mięsa indyka. Płaty przełożone nadzieniem zawija się w rulon, a następnie zwija w spiralę przypominającą
skorupę ślimaka. Tatarski pieróg przygotowuje się poprzez
nałożenie na siebie aż sześciu bardzo cienkich, niemalże
przeźroczystych warstw ciasta. Rozmiary pierekaczewnika
imponują, ponieważ zrobiony według receptury waży około
3 kg, a jego średnica wynosi ponad 26 cm.

CHLEB PODLASKI
Składniki:
p 50 g zakwasu (oczywiście dokarmionego)
p 200 g mąki żytniej chlebowej (może być typ 720)
p 180 ml wody.
p 600 g mąki żytniej.
p ok. 200-220 ml wody (to zależy od mąki)
p 1,5 łyżeczki soli.
p 1 łyżka miodu.

Bliny
Bliny można również znaleźć na Litwie, Białorusi, Ukrainie
i w Rosji. Wyrabiane z mąki gryczano-pszennej lub gryczano-żytniej. Przypominają naleśniki lub placuszki. Najlepsze
bliny są świeżo usmażone. Bliny można podawać na wiele sposobów. Dobrze smakują z cukrem pudrem, cukrem
i śmietaną lub konfiturami. Najbardziej tradycyjne są bliny
ze śmietaną i łososiem lub kawiorem. Można je także podawać ze śledziami i innymi rybami. Kiedyś były spożywane
w ostatnim tygodniu przed wielkim postem.
Chleb podlaski
To także propozycja, która jest warta skosztowania. A czym
różni się chleb podlaski od tego, który można kupić w innych rejonach Polski? Sekret tkwi w ilości zakwasu dodanego do mikstury, z której formowany jest chleb. Mało tego,
przygotowuje się go w ciągu zaledwie jednego dnia, co jest
możliwe w przypadku nielicznych wariantów chleba. Chleb
ten przypadnie do gustu osobom, które nie tylko pragną się
w szybki sposób nasycić, ale także preferują ciemne pieczywo.
Ser koryciński
Ser dojrzewający, wyrabiany z niepasteryzowanego, pełnego mleka krowiego z dodatkiem podpuszczki oraz soli kuchennej. Łatwo rozpoznać jego charakterystyczny kształt
i smak. Ser koryciński swojski został wpisany do unijnego
rejestru jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Wytwarzany jest na obszarze trzech gmin województwa podlaskiego w powiecie sokólskim: Korycin, Suchowola, Janów.
Zdrowy, polski, lokalny – ser zyskał serca wielu Polaków zaś
na Podlasiu każda szanująca się restauracja ma go w swoim
menu. Sposób produkowania sera pozostaje niezmienny od
lat — według tradycji od czasów Potopu Szwedzkiego.
Zupa opieńkowa
Lasy na Podlasiu, a zwłaszcza Puszcza Białowieska, obfitują w grzyby. Z gatunków jadalnych najczęściej, a jesienią
wręcz masowo, występuje opieńka. Grzyby te są skupowane, solone, przechowywane w beczkach i wykorzystywane
w białowieskich restauracjach. Inną popularną i pożywną
zupą, którą warto przetestować jest soljanka, tradycyjna
potrawa kuchni rosyjskiej. Skąd tradycje rosyjskie w Białowieży? Warto zdać sobie sprawę, że Białowieża była ukochanym miejscem wypoczynku i polowań ostatnich carów
Rosji.

Duch Puszczy
Księżycówka, Siwucha, Duch Puszczy i wreszcie zwyczajowo: bimber. Kilka lat temu, kiedy próbowano zamienić
nielegalny wyrób alkoholowy na „Podlaską Markę Roku”
wicestarosta podlaski mówił: „Bimbrownictwo jako jeden
z ostatnich reliktów przemysłu ludowego na Podlasiu jest
symbolem tego regionu jak oscypki na Podhalu”. Tradycyjnym obszarem działań leśnych fabryczek jest Puszcza Knyszyńska. Jedna z bimbrowni stała się nawet eksponatem
w Białostockim Muzeum Wsi.

Fot. Mara Zemgaliete — stock.adobe.com

Kindziuk
Kindziuk przywędrował na Podlasie prosto z Litwy. Kindziuk to dość twarda i pikantna wędlina. Podczas procesu
tworzenia mięso wkładane jest w ówcześnie umyty wieprzowy żołądek. Miejsca, gdzie są najlepsze kindziuki to
okolice Suwałk i Sejn.
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LAS

Lasy w Polsce pełnią wielorakie funkcje, które generalnie
dzieli się na trzy grupy: funkcje przyrodnicze (środowiskotwórcze, ekosystemowe), społeczne i produkcyjne. Główną
funkcją przyrodniczą lasu jest tworzenie miejsca do życia dla
wielu organizmów: zwierząt, roślin, grzybów, funkcją społeczną — możliwość pracy lub rekreacji, czy też korzystanie
z innych darów lasu, zaś najważniejszą funkcją produkcyjną
dostarczanie najbardziej ekologicznego surowca świata –
drewna. Ale to wielkie uproszczenie, bo oddziaływań lasu
na środowisko i człowieka jest znacznie więcej i są wielokierunkowe. Jednocześnie każdy polski las jest wielofunkcyjny,
choć ważność tych funkcji jest różna w zależności od położenia, struktury gatunkowo-wiekowej rosnących w nim drzew,
obecności lub nie szczególnie cennych gatunków roślin lub
zwierząt oraz wielu innych czynników. Gdy dodamy do tego
zakorzenioną w polskiej kulturze tradycję dostępności lasu
i korzystania z jego dóbr, funkcjonujący w Polsce model lasu
wielofunkcyjnego wydaje się optymalnym i… tak naprawdę
jedynym rozwiązaniem.
Jedną z najważniejszych i oczywistych funkcji lasu jest jego
wpływ na klimat, zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Retencjonowanie wody, łagodzenie gwałtownych
zmian temperatury czy tworzenie stref buforowych to tylko
kilka z wielu przykładów kształtowania przyjaznego mikroklimatu przez las. Patrząc jednak szerzej pozytywny wpływ lasu
na klimat jest modelowym połączeniem w jednym wszystkich grup funkcji, które pełni. Dzieje się tak m.in. dlatego, że
las w ramach tzw. procesu sekwestracji dwutlenku węgla,
poprzez swoje istnienie i wzrost magazynuje węgiel w żywych drzewach, krzewach, runie i glebie. W pojedynczym
drzewie ponad 50% pochłoniętego węgla jest zgromadzone w drewnie. Wiemy także, że tzw. bilans węglowy drewna jako surowca energetycznego jest „zerowy”, czyli spalając
drewno do atmosfery przechodzi tylko tyle dwutlenku węgla,
ile zostało wcześniej pochłonięte w procesie wzrostu. Jeśli
jednak potraktujemy drewno jako surowiec do wytworzenia
materiałów budowlanych lub produktów domowego użytku,
węgiel pozostanie tam związany na dużo dłużej. Drewno to
wielki magazyn węgla – około połowa masy drewna to właśnie węgiel. Używając produktów z drewna, budując drewniane domy, korzystając z drewnianych mebli, podłóg, krzeseł
– de facto wpływamy pozytywnie na klimat. Leśnicy próbują
tak zarządzać lasem, aby maksymalizować jego możliwości
wiązania dwutlenku węgla. Jednym ze sposobów jest… pozyskanie drewna oraz dbałość o zróżnicowanie wiekowe,
w tym obecność drzewostanów średniowiekowych, czyli
tych które najszybciej przyrastają. Rosnąc, rozwijając się, wiążą w sobie dwutlenek węgla. Tymczasem drzewostany stare,
rozpadające się, które traktowane są ostatnio jako najwspanialsze, poprzez naturalne procesy rozkładu w nich zachodzące z punktu widzenia wiązania węgla bardzo zbliżają się
do bilansu zerowego. Dlatego trzeba doceniać zrównoważoną, wielofunkcyjną gospodarkę leśną prowadzoną w Polsce,
doceniać rolę pozyskania drewna i rolę samego drewna jako
wspaniałego, odnawialnego surowca i… jednakowo doceniać
stare puszczańskie drzewostany, jak i uprawę, młodnik, drągowinę czy inny młody, dynamicznie rozwijający się las.

Fot. forma82 — stock.adobe.pl

WIELOFUNKCYJNY
MARKĄ POLSKI I REGIONU
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roj.1jvb<ķ|ou.1-7Ѵ;ঋmb1|ooj7-ro7ॕ1_o0u<0-1_Ĺoj7-r
b|hb;flĺ.1m-rob;u1_mb--u.7-m-ru;m-7Ѵ;ঋmb1|o|oohĺƐƒ|vĺ_-ĺ

v1- !olbm1h- m-< v. m-fru-7oro7o0mb;f
-ro৵1- o7 rb;uo|m;f m- 7oѴm;]o 0u;] j<7b-mhb
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huhѴb;]oķ ৵u-b-ĺ mb;fv; r|-hb uॕmb;৵ m-f7f.
rv1vof;lb;fv1-0|o-mb-bv.|olĺbmĺ7b<1bojķvbhouķ
ho-Ѵbhbķ hovķ r;j-1;ķ - |-h৵; b;Ѵ; ]-|mhॕ mb;|or;uķ
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u-bm-ķ h|ॕu. ruvjo orb;ho-ࣀ vb< Ѵ;ঋmbhol  -7Ѵ;ঋmb1|-
oj7-rķ |o magiczne misterium przyrody niespotykane
 ৵-7ml bmml -h.|h hu-fĺ v1- |ou vobv|
lbhuohѴbl-|ķ ruoromf; f.|ho; hѴ|uo;ķ _bv|ou1m;ķ
- ru;7; vv|hbl ruuo7mb1; 7om-mb-ĺ - o0v-u;
rv1 v1;]ॕѴmb; uohѴb; u;hbĹ j<7b-mh-ķ -uh-ķ Ѵ7b-
b ;uom- "|u]-ķ bf.1; vb< roঋuॕ7 7o0u; -1_o-m1_
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lmo]oঋࣀ=oulķ|ou.11_o0;1mb;1b;h-.lo-bh<ķm-h|ॕu.
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ou-]j-;v-u-)bѴ_;Ѵl-v|-bom;m-r-lb.|h<roѴo-ॉ
v1!olbm1hb;fĺ
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"|u]bķ -Ѵ; uॕmb;৵ oѴv- v-u- 1 ৵b;1 1;0Ѵoĺ )b;Ѵ;
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To wyzwanie naszych czasów.
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ru-1< &mb;uv|;|;l$u;1b;]o)b;h)vohb;]o-oŊ
b;1hb;]oĺ )vrॕjru-1- |- roѴ;]- m- ou]-mb-1fb vrॕѴm;f
-h1fbv-7;mb-7u;ķ-uॕmoru;v;mbouॕķf-hb1mbॕ
ro0Ѵbvhb1_vhॕjķro71-vh|ॕu;fmb;|ѴhohѴ|f;vb<|u-Ŋ
71f<v-7;mb-7u;ķѴ;1uॕmb;৵-1b;ঋmb-f.vb<b<blb<Ŋ
7rohoѴ;mbo;ĺ -7Ѵ;ঋmb1|o !7h-1_o7b m-ru;1b
o1;hb-mbol vroj;1;ॉv|- b |;]o |r -h1f; ou]-mbf;
uॕmb;৵ 7Ѵ- v|u-৵-hॕķ _-u1;uķ lঋѴb1_ ou- bmv||1fb
]j-v-f.11_vb<7om-7Ѵ;ঋmb1|-ķ|-hb1_f-hmrĺ&u.7 oŊ
ou$;1_mb1m;]oĺ-৵71_1.1uo0bࣀ1oঋro৵|;1m;]oķ
- f;7mo1;ঋmb; vr<7bࣀ 1-v m- ঋb;৵l rob;|uķ lo৵;
b.ࣀ7b-j-h1f-1_ou]-mbo-m1_ru;-7Ѵ;ঋmb1|o
!7h-ĺ
--]<-vj]f;vrॕjru-1-;l!oѴmb1|-blĺhvĺ
ĺ Ѵh-  b;1_-mo1 b vrॕѴm; ruo-7;mb; ;l
;ঋmb1|-ĺ)-0|ho;f]-fॕ1;ƐƖƒƑuohķm-;fঋ1b
1;h-m-m-vmb;hj--|u-h1f-Ĺhvb.৵h-r|ĺŁ!oঋѴbmro|u;0Ŋ
m1_ķro৵|;1m1_ķ]o7m1_ķovo0Ѵbb;hu-fo1_ķ-Ѵ0oķ
h|ॕu;hu-f৵|;1m;0ࣀlo].ķ|ul-mb;ķuolm-Ŋ
৵-mb;b-৵1b;ĿƐƕƕѶuohķ-|ouv|-hvĺ-m-uv|o=-
Ѵh-ŋuo7om;]ob;1_-mo1ķrॕ৳mb;fv;]o1b;1_-Ŋ
mob;1hb;]o ruo0ov1-ķ ro1_o-m;]o m- lb;fv1ol
1l;m|-uĺ$olo;]o7b;j-Ş7u;-1_bboj-1_ķѴ-Ŋ
v-1_ ;|1ĺĿ m--m f;v| - rb;uv  oѴv1; ro7u<1mbh
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Ѵ;ঋmb1|-ĺ;l;ঋm;ķlo].1;ro1_-Ѵbࣀvb<o0C|oঋ1b.
mbh-Ѵm1_;hvrom-|ॕķr;jmb=mh1f<oঋuo7h-ruor-]f.1;Ŋ
]ob;7<oѴ;vb;b]ovro7-u1;Ѵ;ঋm;fķ-u-1fbv|o-mb-
 o0u<0b; holrѴ;hv vh-mv;movhb;]o v|-mob 7o7-|hoŊ
. -|u-h1f< |uv|1m.ĺ )-u|o f; o7b;7bࣀķ v1;]ॕѴmb;
 |u-h1b; ou]-mbo-m1_  ohu;vb; Ѵ;|mbl blru; rѴ;m;Ŋ
uo1_ķ |ĺ mb;7b;Ѵ vh-mv;movhb1_ķ ro71-v h|ॕu1_
-7Ѵ;ঋmb1|o!7h-f৵o7rom-777b;v|Ѵ-|ou]-mbf;
ࡆb<|o-vĺ)b;ѴoѴ;|mb7b-j-7Ѵ;ঋmb1|-!7h-uॕ৵m;Ŋ
]o|rblru;-1_Ѵoh-Ѵm1_bu;]bom-Ѵm1_v|-jvb<-৵ml
;Ѵ;l;m|;l bm|;]uo-mb- Ѵoh-Ѵm;f vroj;1moঋ1bķ v|-u-f.1
lo৵Ѵboঋࣀ roh--mb- ru-1 Ѵ;ঋmbh-ķ - |l v-ll ruoloŊ
1fb-vॕ-ॉv|o1_ĺ-7m;7b-j-mb;mb;lo]jo0lb;ࣀ
lb;fv1-ķ]70mb;Ѵ7b;ŋru-1omb1m-7Ѵ;ঋmb1|-ĺ,-jo]-
 Ѵb10b; ѵѵ ovॕ0b<hvoঋ1b rovb-7-f.11_৵v;Ŋ
hv|-j1;mb;ķ -uॕmo Ѵ;ঋm;ķ f-h uॕmb;৵ bmm; ro|u;0m; m-
-flo-m1_v|-mobvh-1_ķv.|oѴ7b;Ł7<0olo77-mbĿĺ
|ouĹ$-7;v,-bv|ovhb
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SUCHY LAS
,,!
,lঋѴ.om-71_o7.1lv;omb;Ѵ;|mbl-7Ѵ;ঋmb1|o)b;Ѵ0-uhf-ঋmb-ķ
7Ѵ-1;]oѴ-v-1_ruo-7-mf;v|ohu;vo-h-v|<rĺ
;v| r-Ѵm; Ѵ-|oķ vjoॉ1; ru-৵ķ 7;v1 f-h m- Ѵ;h-uv|oķ
-1job;hvh-o7uo0bm1b;mb-ĺu1_o7bm-l7o]jo
ঋb;|m rolvjķ -0 uvࣀ 7o Ѵ-v m- l-j. 1b;1h< ro
ঋ1b;৵1; ;7h-1fm;f Ѵ0 1;Ѵ m-r;jmb;mb- hovh- 7ouo7mlb f-]o7-lbĺ <7.1 ru;ouml vru-7-l m- v|uomb;
m-7Ѵ;ঋmb1|-f-h7of;1_-ࣀ7oঋ1b;৵hbѴ0vh-lhom|-h|
7or-m-Ѵ;ঋmb1;]oķh|ॕu-v;rolo৵;f;ঋѴbmb;or-|umb;
]0bl 7uo]< --0vou0o-mb mb;hj. ruuo7.ĺ) 1-vb;ru;]Ѵ.7-mb-v|uomoh-f;vb<ķ৵;ov|-jruo-7om
ohu;vo -h- v|<r 7o Ѵ-v  roo7 v|<ro-mb-
7৵;]o -]uo৵;mb- ro৵-uo;]oĺ vbl ru;jo৵ࣀ m-v.
1b;1h<m-bmm|;ulbmķf;7m-hroov|-f;r|-mb;Ĺm-f-hb;f
ro7v|-b;ov|-jruo-7omॕ-h-ķvh.7b-7oloķ৵;
-bv|mb-jo|-hb;-]uo৵;mb;7Ѵ-Ѵ-vĵ
o ruov|  Ѵ;vb; r-mf; vv-ĺ  vh.7 b;lķ ৵;  Ѵ;vb;
f;v| v1_oĵ m=oulf; m-v o |l bѴ]o|moঋࣀ ঋ1bॕjhb Ѵ;ঋm;fĺ
)m-7Ѵ;ঋmb1|-1_Ѵoh-Ѵbo-m;v.l;|;ouoѴo]b1m;rmh|
ruo]mov|1m;ķh|ॕu;m-ro7v|-b;hbѴhrolb-uॕohu;ঋѴ-f.
v|ormb; -]uo৵;mb- ro৵-uo;]o Ѵ-vĺ 0v;u-1f- b -m-Ѵb-
|1_mbhॕ7-f;m-lo0u--umhॕro]o7o1_r-mf.11_Ѵ;vb;ķ-|oru;hj-7-vb<m-7;1f<oruo-7;mb
-h-v|<rĺ
u;7v|-b< vru-< huoh ro huohĺ "|ormb; -]uo৵;mb- ro৵-uo;]oѴ-vohu;ঋѴ-m;v.m-ro7v|-b;m-v|<rf.11_r-u-l;|uॕĹ
ŎbѴ]o|moঋ1bঋ1bॕjhb7u;ov|-m-1_vovmo1_b;h
o7ƓƐ7oѵƏѴ-|ķuovm.11_m-vb;7Ѵbvh-1_0ouo1_vj-0;f
bঋu;7mb;f৵moঋ1bķ
ŎbѴ]o|moঋ1b ]Ѵ<7m;f rob;|u- lb;uom;f m- vohoঋ1b
ƏķƔlruঋ1b-mb;Ѵ-vķ
Ŏvlor-7-|lov=;u1m;]oov|-|mb1_ƑƓ]o7bmĺ

Przygotowanie materiału prognostycznego do pomiaru

Mapa zagrożenia pożarowego lasu

olb-u|1_r-u-l;|uॕ7ohomf;vb<7-u-7b;mmb;Ĺ
o ]o7bmb; ƖĹƏƏ b ƐƒĹƏƏ  ohu;vb; o7 Ɛ l-u1- 7o hoॉ1-
u;ঋmb-ĺ$;ulbm|;mmb;f;v|rur-7hoķromb;-৵o7Ɛ
l-u1-ķ hb;7 mb; l- f৵ rohu ঋmb;৵m;f - or-7ॕ bov;mm1_0u-hķॕ1-vbѴ]o|moঋࣀঋ1bॕjhbѴ;ঋm;flo৵;vr-ঋࣀ
m-;|romb৵;fƐƏѷ1Ѵblmb;fmb৵l-h-u|h-r-rb;uĺv-lb
b;lķ f-h v0ho vr-Ѵ- vb< r-rb;uĺ)bovm. mb; l- f;v1;
ঋb;৵1_ |u-ķ - m- 7mb; Ѵ-v -Ѵ;]-f. v|-u; |u- b vvom- ঋ1bॕjh- Ѵ;ঋm-ĺ ;7;m mb;7or-j;h Ѵ0 r-Ѵ-mb; |u-
ohoѴb1Ѵ-vॕlo৵;vhoॉ1ࣀvb<b;Ѵhoo0v-uolro৵-u;lѴ-vĺ
)rmh1b;ruo]mov|1mlm-f7f;vb<o]uॕ7;hl;|;ouoѴo]b1mķ  h|ॕul lb;v1om; v. ruu.7 rolb-uo;
v|-1fb ro]o7o;fķ |-hb; f-hĹ 1fmbh 7o rolb-u ru<7hoঋ1b
bhb;umhb-|uķu.7;mb;7orolb-ubѴ]o|moঋ1brob;|u-ou-7;v1olb;uvj৵.17orolb-ub;Ѵhoঋ1bor-7
-|lov=;u1m;]oĺ uu.7 rolb-uo; -|ol-|1mb; u;f;v|uf.r-u-l;|uro]o7o;bru;vj-f.7-m;7ou;f;v|u-|ou-ķ h|ॕu ro ru;Ѵb1;mb vv|hb1_ 7-m1_ ohu;ঋѴ- v|orb;ॉ-]uo৵;mb-ro৵-uo;]oѴ-vĺ
;7m-h rolb-u bѴ]o|moঋ1b ঋ1bॕjhb mb; f;v| ruo1;v;l -|ol-|1mlĺ-Ѵ;৵;0u-ࣀঋ1bॕjh<o7rob;7mbl7u;ov|-mb;vovmolƑu-7b;mmb;7ov1;Ѵm;]orof;lmbh-
bro1b.ࣀf.m-ƐŊ1;m|l;|uo;o71bmhbĺ
$-hbl-|;ub-jlb;v1-mf;v|u.7;mb-ml-]ovv-uh.ĺblo|-f;lmb1;fm-f;v||o-]-Ѵ-0ou-|oufm- b vv-uh- lb;v1om; f;7m;f o07ob;ķ h|ॕu;-f;lmb;vb<holmbhf.ĺ)-]ovv-uh-ohu;ঋѴ-ruo1;m|o7
b]j-1_vovmo1_ķ-homf.1v0hbb7ohj-7mrolb-uķ
ruvrb;v-ruo1;vohu;ঋѴ-mb-v|ormb--]uo৵;mb-ro৵-uo;]oѴ-vĺ
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"|ormb;-]uo৵;mb-ro৵-uo;]oѴ-vohu;ঋѴ-vb<ƓŊv|ormbo;fvh-ѴbĺƏom-1-0u-h-]uo৵;mb-ķƒom-1-7৵;-]uo৵;mb;v|.rb;mb-ro৵-uѴ-vĺ)mbhbrolb-uॕbv|-Ѵom
7b;mmv|orb;ॉ-]uo৵;mb-ro৵-uo;]oѴ-vru;;m|o-m;
v. m- vr;1f-Ѵm;f v|uomb; bm|;um;|o;f -vॕ -ॉv|o1_
ĺѴ-vĺ]oĺrѴķm-l-rb;-]uo৵;mb-ro৵-uo;]oѴ-vĺb;7rufu1b;vb<|;fl-rb;ķ|olo৵;1b;--৵ࣀķ৵;mb;h|ॕu;
m-7Ѵ;ঋmb1|--m-1om;v.hoѴou;l1;uomlķ1oom-1-ķ
৵;  |1_ m-7Ѵ;ঋmb1|-1_ v|<rf; ƒ m-f৵v v|orb;ॉ
-]uo৵;mb-ro৵-uo;]oѴ-vĺ
"|orb;ॉ-]uo৵;mb-ro৵-uo;]oѴ-vohu;ঋѴ-mf;v|1o7b;mmb;7Ѵ-ѵƏv|u;=ruo]mov|1m1_f.|hb;lo0v-uॕ]ॕuvhb1_ĺ Ѵ-Ѵ-vॕķh|ॕu1_7b-j|rॕvb;7Ѵbvho1_Ѵ-v
|;u;mॕ]ॕuvhb1_f;v|b<hvmb৵ƔƏѷķmb;f;v|l-]-m;
om-1-mb;v|ormb-ou-ruo]moo-m;]ov|ormb--]uo৵;mb-ro৵-uo;]oѴ-vĺ
)-u|o vrolmb;ࣀķ ৵; of;ॕ7|o -ulbॉvhoŊl-uvhb;
uo1b.]-vb<m-o0v-u;ķm-h|ॕulm-1om;v.Ɠv|u;=
ruo]mov|1m;oml;u-1_ƐōķƐōķƕōbƕōĺ
hu;vo-h-v|<r7oѴ-vov|-f;ruo-7omru;
m-7Ѵ;ঋmb1;]oruƒĺv|ormb-]uo৵;mb-ro৵-uo;]oѴ-vķ
]7bѴ]o|moঋࣀঋ1bॕjhblb;uom-o]o7bmb;ƖĹƏƏru;Ɣ7mb
u<70<7b;mb৵v-o7ƐƏѷĺ,-h-|;ml-m-1;Ѵo1_uom<
ruuo7b-r;mb;mb;0;rb;1;ॉv|-Ѵ7bolĺ
-v|uomb;_rvĹņņ-h-v|;rĺ07ѴĺѴ-vĺ]oĺrѴņ-h-ņru;;m|o-m; v. -h|-Ѵm; ohu;vo; -h- v|<r 7o Ѵ-vķ
ruo-7om;;]Ѵ<7m--]uo৵;mb;ro৵-uo;ķ-0b;]b
o1_uomm;Ѵ0bmm;ru1mĺ

Pracująca wagosuszarka i umieszczony
obok rejestrator danych pomiarowych

)0b;u-f.1 vb< 7o Ѵ-v Ѵ0 rѴ-mf.1 7-Ѵv. 1b;1h<
 bmm; u;fom roѴvhb1_ Ѵ-vॕķ -u|o o7b;7bࣀ |< v|uom<ķ
-0lb;ࣀr;moঋࣀķ৵;mb1mb;ru;vho7bm-lhom|-h1b;
ruuo7.ĺ
|ouĹ-]7-Ѵ;m-70;Ѵ;u

LEGENDA
Wilgotność ściólki <10%
Okresowy zakaz wstępu do lasu
wprowadza się ze względu na:
zagrożenie pożarowe
zabiegi ochronne
inne przyczyny*
Województwa
RDLP
Nadleśnictwa

*Inne przyczyny: wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie
drzewostanów lub degradacja runa
leśnego (ustawa o lasach) lub zakaz
wprowadfzony przez administrację rządową.
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