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Edward Grott

Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Ochrona 
środowiska w regionie” przeprowadzonej 

w dniu 27 września 2004 r. w Turośli

Konferencja została zorganizowana przy współudziale pracowników 
naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza
wie, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Władz Gminy Turośl, Miejscowej 
Parafii Rzymsko-Katolickiej oraz grupy intelektualistów -  kreatorów 
współczesnego wizerunku gminy Turośl. Odbyła się w budynku szkoły 
podstawowej w Turośli.

Obrady zagaił Wójt Gminy Turośl mgr Piotr Niedbała. Scharaktery
zował m.in. Region Puszczy Zielonej, Rezerwat „Ciemny Kąt". Przedsta
wił dane statystyczne:
—  liczba ludności -  5 450 mieszkańców
— powierzchnia obszarów rolnych -  13 642 ha
—  powierzchnia gruntów ornych -  4 981 ha
—  powierzchnia użytków zielonych -  8 567 ha
— procent użytków zielonych zmeliorowanych -  75%
— procent powierzchni gminy zajmowany przez użytki rolne -  68%
—  procent powierzchni gminy zajmowany przez lasy -  25%.

Następnie głos zabrał Ks. profesor dr hab. Józef M. Dołęga (UKSW),
który w kontekście wystąpienia Wójta Gminy Turośl szeroko omówił na
uki środowiskowe, mocno akcentując znaczenie edukacji ekologicznej w 
małych miejscowościach miejsko -  wiejskich.

Do wypowiedzi Wójta Gminy Turośl nawiązał również dr Marian 
Krysiak (Szkoła Policji w Pile), nakreślając historię gminy Turośl -  wska
zując, iż trudno jest dokładnie określić rok powstania osady kościelnej. 
Przyjmuje się, że została założona pod koniec XVII w. w miejscu dawnej 
posiadłości leśniczego. Była ona częścią istniejącego niegdyś terenu leśne
go przy ujściu rzeki Turośli do Pisy, zwaną „Zrębiskiem". Sama nazwa 
osady „Turośl" wywodzi się najprawdopodobniej od przepływającej w 
pobliżu rzeczki.

Dalej profesor dr hab. Anna Latawiec (UKSW) kontynuując wątek wy
stąpienia przedmówców nawiązała do środowisk rodzinnych, w tym na 
wsi, preferując ekomedycynę jako alternatywę medycyny konwenq'onalnej.

Z kolei dr Edward Grott (UKSW i WM) przedstawił wybrane zagadnienia 
pedagogiki środowiskowej zaznaczając jej aspekty socjologiczne i lingwistyczne.

Do powyższego odniósł się mgr Leszek Czyż (Szkoła Podstawowa w 
Lemanie) -  charakteryzując kulturę regionu w tym Gwarę Kurpiowską



(Gadki Kurpiowskie) oraz Zespoły Kurpiowskie (Zespół Śpiewaczy w 
Turośli, Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy), wycinanki z Puszczy Zielonej 
(firanki, wstążki, leluje, gwiazdy, koguty i ptaki, pawie, konie z jeźdźca
mi, sceny rodzajowe), palmy kurpiowskie.

Dzieci ubrane w stroje kurpiowskie prezentowały pieśni regionalne 
oraz scenki rodzajowe w miejscowej gwarze.

Po przerwie głos zabrał ks. mgr Jacek Czartoszewki (UKSW), kładąc 
nacisk na znaczenie światopoglądu ekologicznego w drodze życiowej 
każdego człowieka, a szczególnie młodzieży.

Problematyką gospodarki leśnej w Puszczy Zielonej zajął się mgr inż. 
Waldemar W itkiewicz (Nadleśnictwo „Nowogród" z siedzibą w Mor- 
gownikach) mówiąc o przemyślanej i stabilnej eksploatacji zasobów 
drewna, uwypuklając przyjazną koegzystencję ludzi i lasu.

Kolejne wystąpienie dotyczyło ochrony zdrowia w Gminie Turośl. 
Lek. med. Jarosław Dziemiańczuk (Ośrodek Zdrowia w Turośli) prefero
wał profilaktykę zdrowotną jako przeciwdziałanie wszelkim trudno
ściom życia codziennego mieszkańców gminy.

Tematykę zrównoważonego rozwoju na Konferencji podniósł ks. dr 
Antoni Skowroński (UKSW). Zajął się jego znaczeniem dla środowiska 
wsi i małego miasta.

Podsumowania obrad dokonał Dziekan Wydziału Filozofii Chrześci
jańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. profesor dr 
hab. Józef M. Dołęga. Podziękował za przybycie uczestnikom, w tym 
grupie nauczycieli miejscowych szkół.
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Bożena Sosak-Św iderska

Warsztaty naukowe „EKO-OKO” przy studenckim 
Kole Sozologów UKSW

W arsztaty zorganizowane zostały w Centrum Badań Ekologicznych 
PAN (CBE PAN) w Dziekanowie Leśnym w dniach 1-3 października 2004 
r. Przeznaczone były dla studentów dziennych i zaocznych z kierunku 
ochrona środowiska na W ydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. W 
warsztatach wzięło udział 25 studentów, z tego 12. z II roku studiów 
dziennych. Pozostałe osoby uczestniczyły w warsztatach jako wolni słu
chacze i należały do grupy studentów „świeżo przyjętych" na ten kieru
nek studiów.


