
Transkrypcja wypowiedzi, charakterystyka muzyki i dźwięków w tle 

 

Czas: 00:00:01 – dynamiczna muzyka jazzowa (do końca nagrania) 

00:00:03 – szum wiatru, odgłosy miasta (do końca nagrania) 

00:00:04 – Rzecznik Prasowy GDOŚ Piotr Otrębski mówi: piękno to pojęcie 

nieostre, ale każdemu z nas, niezależnie od wykształcenia, zawodu, miejsca 

zamieszkania, bliskie. Intuicja pozwala dostrzegać piękno w architekturze, 

ukształtowaniu zieleni – w krajobrazie. Nasza wrażliwość na piękno pozwala się nim 

zachwycać.  

Im jest się jednak bardziej wyspecjalizowanym odbiorcą krajobrazu, tym wnikliwiej 

ocenia się jego elementy – już nie tylko wizualne, ale także funkcjonalne, 

prośrodowiskowe i inne.  

Być może rezygnuje się wtedy z kategorii piękna na rzecz innych, bardziej 

fachowych. Ale koniec końców i tak przecież wszyscy dążymy do piękna, którego 

najdoskonalsze wzorce odnajdujemy w przyrodzie. 

 

00:00:53 – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody 

Jakub Milczarek mówi: dlatego Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już po raz 

szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu, który przypada 20 października. To właśnie 

z inicjatywy GDOŚ Rada Europy ustanowiła ten dzień Międzynarodowym Dniem 

Krajobrazu. To święto, w którym powinniśmy uczestniczyć wszyscy, bo wszyscy 

żyjemy w krajobrazach, korzystamy z nich i wspólnie za nie odpowiadamy. 

00:01:17 - Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marek Kajs mówi: 

Z przyjemnością informuję, że hasło tegorocznych obchodów brzmi: Otwarte 

krajobrazy. Otwarte, to znaczy dostępne, to znaczy, niezdegradowane, to znaczy – 

piękne.  

Zapraszam przedstawicieli najrozmaitszych instytucji w całym kraju – regionalne 

dyrekcje ochrony środowiska, samorządy, wyższe uczelnie, szkoły, przedszkola, 

domy kultury i inne podmioty do włączania się w tegoroczne obchody. Sprawmy 



wspólnie, żeby Dzień Krajobrazu stał się prawdziwym świętem miłośników ładu 

przestrzennego i harmonii. 

00:01:49 - JM: Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości 

dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które 

możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. 

Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też 

ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie 

miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są centrami 

różnorodności biologicznej. 

Niestety przez nieodpowiedzialne działania otwarte krajobrazy są degradowane lub 

zanikają. 

00:02:24 - MK: Poprzez różnego rodzaju działania podejmowane w ramach 

obchodów Dnia Krajobrazu – spacery krajobrazowe, wykłady online itp. – Generalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska chce zwrócić uwagę na wartość krajobrazów w życiu 

codziennym, dać impuls do refleksji nad możliwością odzyskiwania utraconych 

przestrzeni i odpowiedzialnego ich planowania zarówno w sektorze prywatnym, jak i 

publicznym.  

00:02:46 - PO: Wszystkie informacje dotyczące Dnia Krajobrazu znajdziecie na 

stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz na Facebooku Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

W Internecie pamiętajcie o hasztagu #DzieńKrajobrazu  

 


