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Wiedza o różnorodności biologicznej
dla dziennikarzy i nie tylko – prosto z MATECZNIKA
Zaproszenie na konferencję i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy pt. „O ochronie oraz użytkowa-
niu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach” od 18 do 20 października 2019 roku 
w Orzechowie Morskim oraz w Słowińskim Paru Narodowym, było miłym zaskoczeniem dla dziennikarzy. 
Nadarzyła się bowiem okazja zdobycia dużej porcji wiedzy na temat relacji: ludzie – przyroda.

Program spotkania zapowiadał się ciekawie, więc nic dziwnego, że zainteresowanie udziałem w konfe-
rencji było duże. Kto przyjechał – nie żałuje. O Słowińskim Parku Narodowym i wędrujących wydmach 
słyszał prawie każdy, ale warto tam zaglądać, bo to unikatowy obszar. Uczestnicy konferencji mając 
za przewodników osoby najlepiej znające Słowiński Park Narodowy, np. dyrektora tego skarbu Polski, 
a także naukowców i reprezentantów Stowarzyszenia MATECZNIK, mieli niezwykłą okazję poznania 
wielu osobliwości przyrody oraz nieczęsto opisywanych wydarzeń z historii Parku.

Miejsce wykładów – Orzechowo – i tamtejszy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśnik” okazały 
się wprost wymarzonymi do przeprowadzania tego rodzaju konferencji. Aż trudno uwierzyć, że tak blisko 
Ustki – miasta bardzo chętnie odwiedzanego latem przez urlopowiczów – znajduje się unikatowy zakątek 
naturalny. Od Wydmy Orzechowskiej do klifu Orzechowskiego, z „przełomem” Potoku Orzechowskiego 
przez pas wydm, to teren umożliwiający „wędrówkę” niemal od ziemi z czasów polodowcowych – od 
plejstocenu – do współczesności w dziejach Ziemi.

Pomijając sprawy zakwaterowania, wyżywienia, troski o uczestników konferencji, które były wspa-
niałe – na szczególną uwagę zasługuje program wykładów i wizyty terenowej. Organizatorzy – działacze 
ze Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK” w Szczecinku – zadbali o to, 
by wykłady poprowadzili najwyższej rangi naukowcy, ale również praktycy. Wśród wykładowców byli 
profesorowie z uczelni, instytutów z różnych ośrodków akademickich w kraju, a także leśnicy, dyrektor 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – ludzie, którzy swe działania zawodowe poświęcają 
sprawom dotyczącym relacji człowiek – przyroda. Kto skorzystał z zaproszenia Stowarzyszenia na rzecz 
Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK” w Szczecinku i przyjechał na konferencję w Orzechowie 
i w Słowińskim Parku Narodowym – na pewno nie żałuje.

Organizatorzy konferencji zadbali o to, by każdy mógł się wypowiedzieć publicznie i nie zabrakło 
także głosów krytycznych, dotyczących treści niektórych wykładów. Zapewne wiedza zdobyta podczas 
konferencji pozwoli dziennikarzom spojrzeć teraz nieco inaczej na relacje: człowiek – przyroda.

Konferencja była unikatowa – w porównaniu z innymi tego typu seminariami dotyczącymi podob-
nych zagadnień. Wyróżniała się bogactwem tematyki, a jednocześnie dobrym powiązaniem zagadnień 
przedstawianych podczas wykładów wzajemnie się uzupełniających. Tego rodzaju kształcenie dzienni-
karzy jest bardzo potrzebne. Dużą porcję wiedzy udało się słuchaczom przekazać w stosunkowo krótkim 
czasie. W konferencji w Orzechowie uczestniczyli dziennikarze z różnych redakcji. Byli wśród nich 
także autorzy książek, publikacji, z tytułami naukowymi; osoby należące do różnych organizacji, np. do 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, do Krajowego Klubu Reportażu, do Klubu Publicystów Ochrony 
Środowiska „EKOS”.


