
Naszym zdaniem Bartkowe działania

Dlaczego?! Petycja!!!

Bractwo
Bartkowe

Nr 2
Luty 2011

Wkładka do „Gazety Zagnańskiej”

Dlaczego degradacja legendy pol-
skich lasów dębu Bartek nadal postępuje, 
mimo że wszyscy deklarują pomoc w jej 
zakończeniu.

W zeszłym roku, notabene wyborczym, 
o losach naszego weterana wypowiadali się 
kandydaci na prezydenta, a niektórzy nawet 
prezentowali go w spocie.

Co dziś z tych deklaracji pozostało?
Z rozmów na najwyższym szczeblu 

najczęściej wynikało: a co wy, tam na dole, 
robicie w tej sprawie. Poprzednia władza 
markowała tylko jakieś działania, ale nie-
wiele z nich wynikało. Pod naciskiem Brac-
twa Bartkowego i opinii publicznej robiono 
drobne, doraźne prace, dające tylko tyle, że 
„pacjent nie umarł”. Zabrakło odwagi, aby 
zastosować nowatorskie metody leczenia, 
by jednak „pacjenta uzdrowić”.

Czy nowa gminna władza wykaże się taką 
odwagą? Czas pokarze. Jeśli tak, to za kilka 
lat zobaczymy, że się opłaciło. Dąb Bartek 
dostanie drugie życie, a gminna kasa zapełni 
się „dutkami” – jak powiadają górale.

Poniżej prezentujemy artykuły, apele, 
które „poszły w świat”. Teraz najwyższy 
czas zrobić to samo tu, na miejscu. Mamy 
dobry przykład naszej pozytywnej mobi-
lizacji przy okazji protestu na zaistnienie 
w naszej ekologicznej gminie wytwórni mas 
bitumicznych.

Zainicjujemy apel do ministra środo-
wiska, prezydenta, sejmu, senatu, europar-
lamentu, marszałka województwa święto-
krzyskiego, starosty kieleckiego – o pomoc 
w realizacji kompleksowego projektu do-
tyczącego ratowania samego drzewa oraz 
przyjaznego zagospodarowania jego oto-
czenia.

Dziś prezentujemy projekt apelu. Je-
śli Państwo mają uwagi, sugestie, prosimy 
o kontakt.

Na koniec przedstawiamy niektóre do-
tychczasowe artykuły, wywiady, filmy doty-
czące dębu Bartek.

Mieszkańcy Gminy Zagnańsk z niepo-
kojem przyjęli doniesienia o niesłychanie szyb-
kim postępie degradacji legendy europejskich 
lasów – dębu Bartka. Rozwoju cywilizacji nie 
powinno się powstrzymywać, ale umiejętnie 
nim sterować. Nie niszczyć bezpowrotnie tego, 
co trwa od wieków. A tak się dzieje w otocze-
niu jednego z najokazalszych drzew Europy. 
Droga przebiegająca obok weterana nabrała 
znamion tranzytowej, dla samochodów cięż-

3. podjąć działania zmierzające do przesu-
nięcia drogi

4. ograniczyć procesy: gnilny, próchniczy, 
chorobowy przez zastosowanie najnowszych 
osiągnięć nauki

5. docelowo podwiesić konary do specjal-
nego masztu.

Wykonanie powyższych zaleceń jest naszą 
powinnością i obowiązkiem wobec następnych 
pokoleń rodaków. W związku z powyższym, 

Wiek BartkaJest wiele opinii na temat wieku dębu Bartek. Znawcy przedmiotu spierają 
się o to już wiele lat. Jedni sądzą, że ma 800 lat, drudzy – 1200, ale naprawdę 
nie wie tego nikt, bo można to określić tylko szacunkowo, a ten jest obarczony 
dużym błędem. Bractwo Bartkowe przyjęło w 2000 r. liczbę „wypośrodkowaną”, 
a mianowicie 1000 lat, i zwyczajowo została ona zaakceptowana przez wszystkich. 
W tym roku będziemy obchodzić 1011 urodziny na jego chwałę i rozgłos o naszej 
gminie – na cały świat. Czy to się komuś podoba, czy nie. 

Na fotografii od lewej: Stanisław Styczyński,  
prof. Marek Siewnik,  Władysław Bartłomiej Kowalewski.

kich, powo-
d u j ą c y c h 
o l b r z y m i e 
drgania, które 
mogą w bar-
dzo szybkim 
czasie znisz-
czyć okazałe 
drzewo.

Taka jest 
opinia profe-
sora  Marka 
S i e w n i a k a , 
p rzewodn i -
czącego Eu-
r o p e j s k i e j 
R a d y  d s . 
Drzew.  Po -
dobne zadanie mają także inni znawcy 
dziedziny, na przykład wykładowcy ze szko-
ły leśnej w Zagnańsku, pan Stanisław Janicki 
– autor wielu publikacji o drzewach oraz wi-
ceprzewodniczący sejmowej komisji ochro-
ny środowiska, poseł Henryk Milcarz i wielu 
innych fachowców, którzy podpowiadają, co 
należy w tej kwestii zrobić:

1. dokonać stabilizacji aktualnych podpór
2. dołożyć jeszcze dwie

mieszkańcy 
a p e l u j ą  d o 
najwyższych 
władz  pań -
stwa o pod-
jęcie działań 
mających na 
celu uratowa-
nie najsłyn-
niejszego ob-
s e r w a t o r a 
naszych dzie-
jów.

D o b r o 
w s p ó l n e , 
j a k i m  j e s t 
weteran giną-
cych w eks-

presowym tempie lasów, leży nam na sercu. 
Nie wyobrażamy sobie, braku interwencji 
w sprawie znajdującego się pod opieką pań-
stwa wiekowego dębu, apelujemy o ochronę 
tego wspólnego dziedzictwa, jakim jest dąb 
Bartek wraz z zabytkową aleją wiekowych 
drzew.

Mieszkańcy Gminy Zagnańsk
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Osoba do kontaktu 
Władysław Bartłomiej 

Kowalewski
e-mail: oak8@wp.pl

tel. 601 469 697

Przed każdymi wyborami kandydaci obiecują zająć się pro-
blemem Bartka. Podczas festynów prześcigają się w obietnicach, 
wyrywając sobie mikrofon, by przypodobać się elektoratowi. Po 
wyborach kurz bitewny opada a Bartek i jego otoczenie pozo-
stają bez zmian. Strach skutecznie paraliżuje wszystkie szczeble 
władzy – od nadleśniczego, do ministra ochrony środowiska.  
Dawniej, drogą obok dębu, jeździły nieliczne samochody osobowe 
oraz autobusy z wycieczkami. Dziś trasa ta stała się tranzytową. 
Kolumny TIR-ów powodują długotrwałe drgania całego terenu. 
Droga przecinająca zabytkową aleję jest wąska, a TIR-y nierzadko 
ocierają się nie tylko o siebie, ale także o stare lipy. W konse-
kwencji doprowadziło to do zniszczenia kilku z nich. Wszyscy 
są poirytowani takim stanem rzeczy: kierowcy, mieszkańcy, 
ekolodzy. Nasz apel ma na celu zwrócenie uwagi na problem 
Bartka i jego otoczenia na szerszym forum. Nie pozwólmy umrzeć 
naszemu najsłynniejszemu pomnikowi przyrody!

Władysław Bartłomiej Kowalewski
Bractwo Bartkowe

Bartek apeluje  
o ratunek  

dla „Bartka”
Sławny dąb Bartek niszczeje w zastraszająco szybkim 

tempie. Sąsiedztwo ruchliwej drogi pogarsza katastrofalny 
stan techniczny i zdrowotny sędziwego drzewa. Jako leśnik 
oraz imiennik słynnego dębu, apeluję o ratunek dla tego ponad 
tysiącletniego zabytku przyrody!

Kolejny raz zabieramy głos na temat legendy polskich lasów, 
sławnego na cały świat Bartka. Fatalny stan techniczny drzewa 
(statyka) oraz zdrowotny (choroby grzybowe), pogłębia się w zastra-
szająco szybkim tempie. Różnego rodzaju znawcy twierdzą, że nic 
nie da się już zrobić. Utwierdzają wszystkich, zwłaszcza decyden-
tów, w przekonaniu, że każda zmiana zaszkodzi drzewu. Obawiają 
się, że jeśli Bartek umrze, zostaną obarczeni winą. Jeśli nie uratu-
jemy Bartka i jego otoczenia – szczególnie zabytkowej alei lipowej 
– dzisiaj, z upływem czasu będzie to coraz trudniejsze!

Kilkanaście lat temu wspaniali architekci krajobrazu 
z Krakowa zaproponowali nowatorskie dawniej rozwiązanie: 
ustawienie zamaskowanych masztów i podwieszenie bartkowych 
konarów na linach. Dlaczego tego nie zrobiono? Stawianie co kilka 
lat nowych podpór nie przynosiło i nie przynosi spodziewanych 
efektów. Przecież chorego pacjenta podwiesza się na linowych 
wyciągach, by ulżyć mu w cierpieniu oraz pomóc w rehabilitacji. 

Dawanie laski, i to teleskopowej, pogłębi tylko jego dole-
gliwości, doprowadzi do kalectwa, a w konsekwencji do śmierci. 
Dajmy Bartkowi szansę! Kto zdobędzie się na odwagę, by podjąć 
decyzję?

www.oak.yoyo.pl 


