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W   roku 2004 centralne obchody Świa-

towego Dnia Ochrony Środowiska po 

raz pierwszy zorganizowano na Dolnym Ślą-

sku pod patronatem Premiera RP. Ich hasłem 

przewodnim było „Polska w Unii Ekologicz-

nej – ekologiczna polityka regionalna” – hasło 

bardzo na czasie, gdyż obchody miały miejsce 

zaledwie po upływie miesiąca po tym, jak 

Polska stała się pełnoprawnym członkiem 

Unii Europejskiej. Z chwilą gdy Minister 

Środowiska powierzył organizację obchodów 

władzom wojewódzkim naszego regionu, 

rozpoczęły się intensywne przygotowania. 

W dniu 14 listopada 2003 r. wojewoda dol-

nośląski Stanisław Łopatowski, przyjmując 

obowiązki przewodniczącego, powołał Ko-

mitet Organizacyjny Obchodów, w skład 

którego zaprosił przedstawicieli Ministerstwa 

Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Dolnośląskiego, służb wojewódz-

kich, powiatowych i gminnych, związanych 

z ochroną środowiska i przyrody, gospodarką 

leśną, rolną i wodną, przedstawicieli nauki 

i oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

przedstawicieli pozarządowych organizacji 

technicznych i ekologicznych, reprezentowa-

nych przez: Witolda Koprowicza – prezesa 

Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych NOT i Bogusława 

Wojtyszyna – prezesa Dolnośląskiego Okrę-

gu Polskiego Klubu Ekologicznego.

Bezpośrednio pracami 20-osobowego 

Komitetu Organizacyjnego Obchodów kie-

rował dyrektor Wydziału Środowiska Dol-

nośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Stani-

sław Zięba, powołany na zastępcę przewod-

niczącego komitetu. W okresie ponad pół-

rocznej pracy Komitetu odbyło się siedem 

trzygodzinnych posiedzeń, w tym ostatnie 

podsumowujące, nie licząc wielu spotkań 

roboczych i indywidualnych działań poszcze-

Mijają już trzydzieści dwa lata od czasu, kiedy na pierwszej, dotyczącej środowiska, światowej konferencji w Sztok-

holmie (5 czerwca 1972 r.) zwrócono uwagę na pilną potrzebę uruchomienia międzynarodowych przedsięwzięć 

powstrzymujących degradację środowiska naszej planety. Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska przypo-

minają nam, że zobowiązania i deklaracje składane przez szereg państw – także przez Polskę – m.in. na I i II Szczy-

cie Ziemi (Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002) muszą być bezwzględnie realizowane w całości.

BOGUSŁAW WOJTYSZYN

2004
C e n t r a l n e  o b c h o d y  n a  D o l n y m  Ś l ą s k u
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gólnych członków Komitetu. Już na samym 

początku prac uznano, że możliwość zorga-

nizowania przez nasz region obchodów nie 

tylko jest wyróżnieniem, lecz także okazją, 

którą należy wykorzystać do szerokiej pre-

zentacji osiągnięć Dolnego Śląska w dzia-

łaniach na rzecz ochrony środowiska. Posta-

nowiono więc, że od 31 maja do 8 czerwca 

2004 r. zostanie przeprowadzonych szereg 

imprez na terenie całego województwa, 

z centralną uroczystością dnia 7 czerwca 

2004 r. we Wrocławiu.

Staraniem Komitetu ds. Obchodów zgło-

szono z całego województwa ponad 90 imprez 

– w tym szereg wystaw, konkursów, rajdów, 

kiermaszy, festynów, spotkań lokalnych, 

wykładów, seminariów, sesji panelowych, 

konferencji, warsztatów szkoleniowych, 

prezentacji, pokazów, wycieczek ekologicz-

nych itp. Ostatecznie, odbyło się 80 imprez 

objętych programem Obchodów Światowe-

go Dnia Ochrony Środowiska na Dolnym 

Śląsku, z czego 13 zostało zorganizowanych 

społecznie, wysiłkiem organizacji pozarzą-

dowych, takich jak: Centrum Europejskie 

Zrównoważonego Rozwoju, Naczelna Or-

ganizacja Techniczna we Wrocławiu, Polski 

Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Liga 

Ochrony Przyrody, Dolnośląska Fundacja 

Ekorozwoju, Stowarzyszenie Ekologiczne 

Eko-Unia, Federacja Pracodawców Polski 

Zachodniej, Naczelna Organizacja Technicz-

na w Legnicy, Stowarzyszenie Eko-Biegły, 

Organizacja Turystyczna Kudowa Zdrój, 

Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgo-

wy we Wrocławiu, Towarzystwo Turystyki 

Rowerowej „Cross”. 

Każda z tych imprez wyróżniała się, 

zaprojektowanym specjalnie na tę okazję, 

wspólnym logo obchodów. Z okazji obcho-

dów wydano również okolicznościowe 

znaczki, publikacje, plakaty i inne drobne 

pamiątki.

Centralne Obchody Światowego Dnia 

Ochrony Środowiska stały się także okazją 

do zorganizowania przez Zarząd Okręgu 

Dolnośląskiego PKE kolejnej, ogólnopolskiej 

konferencji, tym razem ekologiczno-klima-

tycznej na temat „Klimat – środowisko – czło-

wiek” i wydania na ten temat książkowej 

publikacji. Konferencja ta była jedną z trzech 

zorganizowanych w dniu centralnych uro-

czystości (7 czerwca 2004 r.) konferencji pod 

wspólnym tytułem „Polska w Unii Europej-

skiej – ekologiczna polityka regionalna”. 

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością 

członkowie najwyższych władz państwowych 

z ministrem środowiska Jerzym Swatoniem 

na czele, władz województwa z wojewodą 

dolnośląskim Stanisławem Łopatowskim 

i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego oraz przedstawiciele dolno-

śląskich powiatów i gmin, miasta Wrocławia, 

środowisk naukowych, politycznych, gospo-

darczych, a także organizacji społecznych.

Drugą cenną imprezą w ramach obcho-

dów, zorganizowaną przez członków Koła 

w Głuszycy, było dwudniowe (5–6 czerwca 

2004 r.) wyjazdowe seminarium pod nazwą 

„Majówka w Głuszycy” poświęcone proble-

mom wdrażania zasad zrównoważonego 

rozwoju do działań samorządów lokalnych. 

Seminarium to połączono z ciekawą wy-

cieczką krajoznawczą, podczas której uczest-

nicy mieli okazję poznać zakres zagrożeń 

dla obszarów chronionych i walorów krajo-

brazowych Sudetów Wałbrzyskich.

Centralna uroczystość obchodów, zorga-

nizowana 8 czerwca 2004 w Teatrze Polskim, 

miała w programie szereg oficjalnych wy-

stąpień, wręczenie odznaczeń „zasłużony dla 

ochrony środowiska” oraz część artystyczną 

(koncert). Dziwnym trafem do grona zasłu-

żonych (i odznaczonych) zostali zaliczeni 

jedynie urzędnicy oraz pracownicy etatowi 

uczelni i zakładów przemysłowych.

N asze aktywne uczestnictwo w przygo-

towaniu i przeprowadzeniu centralnych 

obchodów Światowego Dnia Ochrony Śro-

dowiska na Dolnym Śląsku otrzymało wy-

soką ocenę i uznanie ministra środowiska. 

Zostało ono wyrażone najpierw bezpośred-

nio w okazjonalnym wystąpieniu ministra 

na centralnej uroczystości obchodów – 

8 czerwca w Teatrze Polskim we Wrocławiu, 

a następnie w piśmie dotyczącym przepro-

wadzonych obchodów skierowanym do 

wojewody dolnośląskiego. W związku z za-

kończonymi obchodami wojewoda dolno-

śląski przesłał na ręce prezesa OD PKE 

pismo z podziękowaniami dla wszystkich 

członków Klubu zaangażowanych w to 

przedsięwzięcie, żywiąc nadzieję na dalszą, 

równie owocną, współpracę. 

Przy tej okazji, w imieniu Zarządu 
Dolnośląskiego PKE i własnym, pragnę 
jeszcze raz serdecznie podziękować człon-
kom Klubu za ogromne zaangażowanie 
w przygotowanie i przeprowadzenie cen-
tralnych obchodów Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska na Dolnym Śląsku. 
Jednocześnie życzę wszystkim dalszych 
sukcesów i satysfakcji z prowadzonej dzia-
łalności społecznej na rzecz środowiska, 
której wyniki przyczyniają się również do 
podnoszenia prestiżu Klubu.

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

Prezes Zarządu PKE OD

Podczas centralnej 
uroczystości w Teatrze Polskim
uhonorowano zasłużonych 
dla środowiska

Podczas centralnej 
uroczystości w Teatrze Polskim
uhonorowano zasłużonych 
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W śród ponad 160 osób przybyłych na 

uroczystości znalazło się wielu wy-

bitnych klimatologów w Polsce, m.in. prof. 

Krzysztof Kożuchowski z Uniwersytetu 

Łódzkiego, prof. Janina Trepińska z Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, prof. Jan Zieliński 

– dyrektor naczelny Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej, prof. Jerzy L. Pyka 

– kierownik Zakładu Meteorologii i Klima-

tologii Uniwersytetu Wrocławskiego, doc. 

Alfred Dubicki – dyrektor Wrocławskiego 

Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospo-

darki Wodnej, prof. Maria Dubicka z Zakła-

du Meteorologii i Klimatologii Uniwersyte-

tu Wrocławskiego, a także przedstawiciel 

ministerstwa środowiska – p. Maria Kłokoc-

ka, naczelnik Wydziału Departamentu Po-

lityki Ekologicznej.

Konferencja podzielona została na dwie 

sesje. W pierwszej przedstawiono zagadnie-

nia związane z ociepleniem klimatu na 

świecie i w Polsce oraz wpływ tego zjawiska 

na dziedziny związane z różną działalnością 

człowieka. Sesja druga zawierała referaty 

poświęcone polityce klimatycznej oraz dzia-

łaniom podejmowanym w Polsce i na świe-

cie, które mają na celu ograniczenie nega-

tywnego wpływu człowieka na stan atmos-

fery, a tym samym na zmiany klimatu.

R eferat wprowadzający pt. „Ocieplenie 

klimatu – mit czy rzeczywistość?”, bę-

dący jednocześnie jednym z trzech wygło-

szonych podczas oficjalnego otwarcia kon-

ferencji przedstawił prof. Krzysztof Kożu-

chowski. Po zdefiniowaniu i omówieniu 

pojęć takich jak: klimat, system klimatyczny, 

efekt cieplarniany, zaprezentował scenariusze 

i hipotezy odnoszące się do zmian klimatu. 

Następnie omówił różne opinie naukowców 

(z Polski i innych krajów) na temat związku 

ocieplenia klimatu z emisją gazów cieplar-

nianych, a w dalszej części referatu przed-

stawił zmiany klimatu Polski w drugiej 

połowie XX wieku. W konkluzji podkreślił, 

jak ważne jest zagadnienie zrównoważonego 

rozwoju oraz działania proekologiczne dla 

wahań średniej temperatury na Ziemi. 

Dr Katarzyna Piotrowicz z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego przedstawiła charakterysty-

kę temperatury okresu zimowego (listopad–

marzec) dla miasta Krakowa na przestrzeni 

210 lat, tj. 1792–2002 roku. Badania autorki 

potwierdziły powszechnie znany wśród kli-

matologów pogląd, że na wzrost średniej 

rocznej temperatury powietrza największy 

wpływ wywiera temperatura miesięcy zimo-

wych. Tendencja termiczna tej pory roku jest 

uznawana za jedną z najbardziej reprezenta-

tywnych charakterystyk klimatycznych. Ze 

względu na ogromne zróżnicowanie warun-

ków klimatycznych zim, ich klasyfikacja jest 

zagadnieniem bardzo skomplikowanym. Zimy 

łagodne pojawiają się najczęściej seriami, 

a mroźne – pojedynczo, wpływając jednak 

bardzo istotnie na obliczaną tendencję. Dla 

Krakowa i okolic największe przyrosty tem-

peratury w całym badanym okresie zanoto-

wano w styczniu i grudniu, a dla drugiej 

połowy XX wieku – w lutym i marcu.

Kolejne wystąpienie, prof. Janiny Tre-

pińskiej, było poświęcone zmienności tem-

peratury powietrza w obszarach górskich na 

przykładzie Zakopanego i Kasprowego 

Wierchu. Na wstępie autorka podkreśliła jak 

wiele czynników wpływa na kształtowanie 

się warunków klimatycznych w obszarach 

górskich. Ogólnie można je podzielić na 

stałe i zmienne. Do czynników stałych za-

liczane są te, które oddziaływują na klimat 

na całej kuli ziemskiej, tj.: 

– czynnik astronomiczny – dostawa 

energii promieniowania słonecznego,

– czynniki geograficzne – np. szerokość 

geograficzna,

– czynniki morfologiczne – kształt łań-

cuchów górskich, ich kierunek, wysokość, 

szerokość i rozczłonkowanie, długość, asy-

metria i ekspozycja stoków.

Czynniki zmienne to przede wszystkim 

cyrkulacja i dynamika mas powietrza, które 

należy rozpatrywać w różnej skali prze-

strzennej i czasowej. Przy badaniach zmian 

klimatu obszarów górskich należy uwzględ-

niać różne skale oddziaływania czynników 

klimatycznych, głównie skalę planetarną, 

synoptyczną, lokalną. W swoim wystąpieniu 

prof. Trepińska przedstawiła analizę zmien-

ności temperatury (trendy termiczne) po-

wietrza w obszarach górskich w ostatnim 

ćwierćwieczu (1976–2000) na przykładzie 

temperatur w Zakopanem i na Kasprowym 

Wierchu. Analiza przebiegu średnich tem-

peratur wykazała, że trendy termiczne w tych 

dwóch stacjach, położonych bardzo blisko 

siebie, ale w różnych piętrach klimatycznych, 

nie są identyczne. W różnych miesiącach 

miały różne nasilenie. Na Kasprowym Wier-

chu największy przyrost temperatury w cią-

gu 25 lat zanotowano w styczniu, lutym 

i sierpniu, a spadek – w marcu i październi-

PIOTR ROPUSZYŃSKI

W ramach Centralnych Obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska na Dolnym Śląsku 

w dniu 7 czerwca 2004 r. we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Ekologiczno-Kli-

matyczna pt. „Klimat – środowisko – człowiek” zorganizowana przez Okręg Dolnośląski PKE.

Ogólnopolska Konferencja Ekologiczno-KlimatycznaOgólnopolska Konferencja Ekologiczno-Klimatyczna

„Klimat – środowisko – człowiek”
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ku. W Zakopanem zaś przyrost średniej 

temperatury był słabszy (największy w stycz-

niu), a spadek średniej wystąpił w marcu, 

maju, czerwcu, lipcu, wrześniu, październi-

ku i listopadzie. Jak się wydaje, na kształto-

wanie tendencji termicznych mają wpływ 

lokalne warunki klimatyczne.

Następne dwa wystąpienia dotyczyły 

wpływu zmian klimatu na rolnictwo. Prof. 

Tadeusz Górski i dr Jerzy Kozyra przedsta-

wili analizę wpływu zmian warunków ter-

micznych i wilgotnościowych na rozwój 

i plonowanie roślin, przy wykorzystaniu 

materiałów i metod opracowanych w Zakła-

dzie Agrometeorologii i Zastosowań Infor-

matyki IUNG w Puławach. Analiza ta do-

tyczyła lat 1871–2003. Obserwowane tu 

tendencje potwierdzają zarejestrowany też 

w Europie, w XX wieku, średni wzrost tem-

peratury powietrza o 0,8°C. Dla obszaru 

Polski wynosił on 0,9°C. Skutki tego wzro-

stu są już widoczne w fenologii roślin dziko 

rosnących i w uprawach rolniczych. Wydłu-

żeniu uległ okres wegetacyjny, co stwarza 

możliwość uprawy w większym zakresie 

międzyplonów i poplonów ścierniskowych 

oraz powoduje zmiany terminu siewu roślin, 

a także innych prac agrotechnicznych. Wyż-

sza temperatura wpływa na przyspieszenie 

prędkości rozwoju roślin, co ma szczególne 

znaczenie w przypadku roślin ciepłolubnych, 

(kukurydza, soja, proso, słonecznik), których 

wymagania cieplne ograniczały ich wcze-

śniejszą uprawę na terenie Polski. Obecnie 

– jak oceniają autorzy – prawdopodobieństwo 

dojrzewania kukurydzy w całej Polsce wy-

nosi 80%, dla buraka cukrowego zanotowa-

no wzrost prawdopodobieństwa o kilka 

procent. Jednocześnie nastąpiła obniżka 

w plonowaniu ziemniaka o 30%, a w przy-

padku pszenicy i żyta – o 10%. Obserwowa-

ne zmiany klimatu powinny być impulsem 

do dalszych studiów nad wpływem zmian 

klimatycznych na uprawy, także w skali 

regionów. Ważnym zagadnieniem jest też 

dostosowanie produkcji do możliwości gle-

bowych oraz kreowanie rolnictwa zrówno-

ważonego, które minimalizuje niekorzystne 

oddziaływanie na środowisko.

W kolejnym referacie podkreślono wagę 

zmienności elementów klimatu Polski, zna-

czenie temperatury powietrza i opadów at-

mosferycznych dla wzrostu, rozwoju i plono-

wania roślin. Dr Elwira Żmudzka z Uniwer-

sytetu Warszawskiego przedstawiła kierunek 

i tempo zmian temperatury i opadów, ich 

fluktuację oraz występowanie sezonów anor-

malnych w kolejnych latach 1951–2000. 

W badaniach swoich autorka potwierdziła 

ocieplenie w Polsce, wynoszące 0,9°C, przy 

czym istotny wzrost nastąpił wiosną bardziej 

w części zachodniej kraju niż wschodniej. 

Natomiast wielkość opadów w drugiej poło-

wie XX wieku nie wykazała istotnego trendu 

zmian (niewielki wzrost wiosną i jesienią, 

a niewielki spadek latem i zimą). Na szcze-

gólną uwagę zasługuje przełom lat 80. i 90. 

XX w., bowiem wtedy nastąpił znaczny wzrost 

temperatury i zmniejszenie ilości opadów 

prowadzące do posuchy, a nawet suszy.

Pierwszą część sesji zakończyło wystą-

pienie dr Marka Chabiora z Akademii Rol-

niczej w Szczecinie. Autor przedstawił 

zmiany bioklimatu w aspekcie rozwoju tu-

rystyki na polskim wybrzeżu, na przykładzie 

Świnoujścia. Po przeanalizowaniu danych 

z okresu 1961–2000 stwierdzono systema-

tyczny wzrost temperatury powietrza oraz 

częstości występowania pogody bardzo ko-

rzystnej z punktu widzenia bioklimatu, 

a także spadek częstości występowania po-

gody niekorzystnej z odczuwalnością cieplną 

organizmu „zimno” i „bardzo zimno”. Ba-

dania przeprowadzone na polskim wybrzeżu 

potwierdzają ocieplenie klimatu w drugiej 

połowie XX wieku. Znajomość właściwości 

klimatu może przyczynić się do odpowiedniej 

promocji różnych form turystyki. 

D rugą sesję konferencji rozpoczął dr Zbi-

gniew Karaczun z SGGW w Warszawie, 

przedstawiciel PKE Okręgu Mazowieckiego 

oraz przewodniczący Komisji Ochrony Kli-

matu i Powietrza Polskiego Klubu Ekolo-

gicznego. Prelegent omówił pokrótce drogę, 

która doprowadziła do podpisania Protoko-

łu z Kioto, główne zapisy i ustalenia Proto-

kołu oraz wskazał najważniejsze dylematy 

i problemy związane z wdrażaniem w życie 

jego postanowień. Podkreślił, że wejście 

w życie Protokołu w największym stopniu 

jest obecnie uzależnione od postawy Rosji. 

Największe mocarstwo naszego świata – USA 

– podjęło decyzję o nieratyfikacji Protokołu 

i teraz wszystkie oczy z nadzieją skierowa-

ne są na Rosję. Jeśli bowiem ten kraj nie 

ratyfikuje go, dokument ten nie wejdzie 

w życie z uwagi na niespełnienie warunku 

ratyfikacji przez kraje odpowiedzialne za 

55% globalnej emisji zanieczyszczeń. W ta-

kiej sytuacji zapisy tego porozumienia są 

martwe, a dalsze prace nad ochroną global-

nego klimatu mogą zostać zamrożone na 

wiele lat. Niezależnie od postaw tych mo-

Wydwanictwa klubowe
cieszyły się dużym 
zainteresowaniem

wśród uczestników 
konferencji

Wydwanictwa klubowe
cieszyły się dużym 
zainteresowaniem

wśród uczestników 
konferencji
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carstw, Polska – która ratyfikowała Protokół 

z Kioto 13 grudnia 2002 r. – a także inne 

kraje, które opowiedziały się za wejściem 

tego porozumienia w życie, powinny prowa-

dzić aktywne działania na rzecz ochrony 

klimatu. Aktywność ta jest niezbędna nie 

tylko do zapewnienia stabilnych warunków 

klimatycznych, ale też do zapewnienia zrów-

noważonego rozwoju całej planety.

W kolejnym wystąpieniu pani Maria 

Kłokocka z ministerstwa środowiska omó-

wiła dokument „Polityka klimatyczna Polski 

– strategie redukcji emisji gazów cieplarnia-

nych”. Należy podkreślić, iż realizacja obec-

nej polityki ekologicznej Polski pozwala na 

wywiązywanie się naszego kraju z bieżących 

zobowiązań w ramach Konwencji Klima-

tycznej, którą Polska ratyfikowała w 1994 r. 

Warunkiem niezbędnym osiągnięcia 40% 

redukcji emisji zanieczyszczeń do 2020 roku 

jest restrukturyzacja sektorów gospodarczych 

w kierunku dywersyfikacji paliw, skutkują-

ca zmniejszeniem zanieczyszczenia powie-

trza sektora energetycznego.

Dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na 

Rzecz Ekorozwoju z Warszawy przybliżył 

zebranym nowy instrument polityki ekolo-

gicznej, jakim jest handel uprawnieniami do 

emisji zanieczyszczeń atmosfery, podstawy 

planu alokacji uprawnień w ramach handlu 

uprawnieniami do emisji CO2 w Unii Euro-

pejskiej, a także zaprezentował roboczą wer-

sję Krajowego Planu Alokacji z komentarzem 

Koalicji Klimatycznej. 

W końcowej części obrad przedstawiono 

komunikat nt. Koalicji Klimatycznej „Za-

trzymać Globalne Ocieplenie”, który w imie-

niu autorki, Urszuli Burkot – prezesa Okrę-

gu Mazowieckiego PKE – zaprezentował dr 

Zbigniew Karaczun. Koalicja została powo-

łana 15 lutego 2003 r., skupia 11 organizacji 

ekologicznych, głównie pozarządowych 

(w tym 3 okręgi PKE), zainteresowanych 

działaniami na rzecz ochrony klimatu glo-

balnego. W referacie przedstawiono genezę 

powstania Koalicji, jej cele i zasady funk-

cjonowania oraz dotychczasowe efekty 

działalności.

P odsumowania konferencji dokonał wice-

prezes PKE OD dr inż. Aureliusz Mikła-

szewski, który podkreślił celowość organiza-

cji tego typu konferencji, pierwszego na taką 

skalę spotkania klimatologów-naukowców, 

ekologów i innych osób związanych z ochro-

ną środowiska. Konferencja wzbogaciła wie-

dzę licznie przybyłych przedstawicieli samo-

rządów, środowisk lokalnych i młodzieży, 

głównie studenckiej. Uczestnicy dziękowali 

za interesujące referaty i profesjonalizm or-

ganizacji, licząc na następne spotkania. 

Referaty prezentowane na konferencji 

wydane zostały przez Okręg Dolnośląski 

PKE w formie książki pod tym samym ty-

tułem, co konferencja, tj. „Klimat – środo-

wisko – człowiek”. Książka ta cieszyła się 

dużym zainteresowaniem wśród uczestników 

Centralnych Obchodów Światowego Dnia 

Ochrony Środowiska i na pewno będzie 

stanowić cenną pozycję w bibliotekach. 

mgr Piotr Ropuszyński

Członek Zarządu PKE OD

„Klimat – środowisko – człowiek”
Książka, wydana z okazji Centralnych Obchodów Światowego Dnia Ochrony 
Środowiska, które w roku 2004 miały miejsce na Dolnym Śląsku, zawiera refe-
raty prezentowane na konferencji pod tym samym tytułem. W Słowie wstęp-
nym zarysowany został problem wpływu aktywności człowieka na zmiany 
warunków klimatycznych oraz podejmowanych działań przez organizacje, 
która to tematyka rozwijana jest w poszczególnych artykułach. Oprócz pre-
zentacji poglądów na problem ocieplania się klimatu, wykazania zmienności 
klimatu Polski, przedstawiono wpływ zmian klimatu na uprawy rolnicze w Pol-
sce, a także na perspektywy rozwoju turystyki. Jeden z artykułów poświecony 
jest Protokołowi z Kioto, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych, i działaniom Polski w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Nie 
zabrakło również informacji na temat działań podejmowanych przez organi-
zacje pozarządowe w ramach Koalicji Klimatycznej.

W książce można znaleźć wiele konkretnych informacji oraz wyników badań 
naukowych potwierdzających postępujące ocieplenie klimatu, stanowią-
cych istotną merytoryczną podstawę a także inspirację do działań na rzecz 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Wydawca: Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski, Wrocław 2004, stron 96, format B5, opra-

wa kartonowa foliowana, ISBN 83-915572-2-7.

Książka jest dostępna w siedzibie Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego.

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312c • 50-020 Wrocław • tel. (0-71) 347 14 45



Z ŻYCIA KLUBU

8 3 (54) / 2004

M ajówka w Głuszycy, która od bywa się 

od 5 lat, ma na celu promocję gminy, 

zwrócenie uwagi mieszkańców regionu na 

problematykę ochrony środowiska i propa-

gowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Ma to szczególne znaczenie dla Głuszycy 

– gminy o dużych walorach turystycznych. 

To samo dotyczy również gmin przyległych. 

Impreza tradycyjnie odbywa się w Głuszycy 

i jej okolicach, w drugi weekend maja – z oka-

zji kolejnych rocznic powołania Koła PKE 

OD w Głuszycy (koło powstało 9 maja 

1999 r.). Zapraszając członków PKE oraz 

przedstawicieli władz administracyjnych 

i samorządowych, zawsze liczymy na wy-

mianę doświadczeń oraz integracyjny cha-

rakter spotkań.

W części seminaryjnej zaproszeni goście 

wygłaszają referaty, które przybliżają tema-

tykę ochrony przyrody i środowiska, poka-

zują skalę trudności w praktycznym realizo-

waniu zasady zrównoważonego rozwoju, 

a także prezentują możliwości, korzyści 

i obowiązki wynikające z akcesji unijnej. 

Ważne są również spotkania plenerowe – po-

nad 3/4 imprez odbywa się na świeżym po-

wietrzu (sobota po południu i wieczorem oraz 

niedziela).

C oroczne spotkanie tradycyjnie otwiera 

swoim wystąpieniem prezes PKE OD. 

W tym roku p. Bogusław Wojtyszyn wygło-

sił referat inaugurujący pt. „Rozwój zrówno-

ważony w teorii i praktyce”. Następnie Jerzy 

Weretelnik z Urzędu Marszałkowskiego 

przedstawił „Środki unijne dla zrównowa-

żonego rozwoju gminy”, a Stanisław Micha-

lik (Związek Miast i Gmin Książańskich) 

omówił „Rolę ZMiGK w rozwoju turystyki 

i promocji turystycznej regionu wałbrzyskie-

go”. Krzysztof Borsuk z Rejonowego Ośrod-

ka Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu 

przedstawił odważną tezę „Rolnik głuszyc-

ki – opiekunem przyrody w zjednoczonej 

Europie”. Wystąpienia gości przyjęto z dużym 

zainteresowaniem. Niestety, nikt z zaproszo-

nych władz gmin Głuszyca i Mieroszów nie 

zaszczycił nas swoją obecnością.

Sobotnie popołudnie spędziliśmy w „pod-

ziemnym mieście” Osówka. To wielki zespół 

podziemnych wyrobisk i obiektów po-

wierzchniowych w Górach Sowich, najwięk-

szy z kilku udostępnionych do zwiedzania. 

Wyrobiska powstały w ostatnich latach 

II wojny światowej – do końca nie wiadomo 

w jakim celu. Należy zaznaczyć, że Osówka 

jest obecnie dobrze wykorzystywana jako 

atrakcja turystyczna. Czasami w podziemiach 

o specyficznej akustyce odbywają się kon-

certy symfoniczne, można też spotkać ducha 

podziemi Gacoperza, który częstuje napo-

jami przeznaczonymi dla osób pełnoletnich. 

Niestety, tym razem nie udało nam się do-

świadczyć ani jednego, ani drugiego.

Uczestnicy seminarium fachowym okiem 

oceniali również tempo, w jakim Osówka 

przeobraża się w atrakcję turystyczną o po-

nadlokalnym znaczeniu (poprzednio odwie-

dziliśmy to miejsce w 2000 r.). Przykładowo 

Majówka w Głuszycy
WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

Jednym z elementów obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska na Dolnym Śląsku było seminarium zorga-

nizowane przez Koło PKE OD w Głuszycy w dniach 5 i 6 czerwca 2004 roku. Zostało ono połączone z coroczną 

imprezą, odbywającą się pod nazwą „Majówka w Głuszycy”, którą z tej okazji opóźniono aż o miesiąc.

„Siłownia” – zagadkowe obiekty
naziemne w kompleksie „Osówka”

„Siłownia” – zagadkowe obiekty
naziemne w kompleksie „Osówka”

fo
t.

 W
ło

d
zi

m
ie

rz
 B

rz
ą
k
a
ła

Schronisko „Andrzejówka”,
las widoczny w tle ma być
zastąpiony... kamieniołomem

Schronisko „Andrzejówka”,
las widoczny w tle ma być
zastąpiony... kamieniołomem

fo
t.

 W
ło

d
zi

m
ie

rz
 B

rz
ą
k
a
ła



Z ŻYCIA KLUBU

3 (54) / 2004 9

– jak poinformował nas Stanisław Michalik, 

były burmistrz Głuszycy – w ciągu tych kil-

ku lat powstało w okolicach Osówki około 

200 miejsc noclegowych, w tym gospodarstwa 

ekoturystyczne i agroturystyczne. Sprawdza 

się w tym przypadku teza, że dla rozwoju 

turystyki wystarczy: 1) nie przeszkadzać 

inicjatywom społecznym, 2) zapewnić dobry 

dojazd oraz należytą informację. Perspekty-

wy są obiecujące, a zakres rozwoju w tym 

kierunku może przejść najśmielsze oczeki-

wania. Kilka lat temu okolice schroniska 

„Andrzejówka” odwiedził Holender Jan van 

Rijsevijk, wędrujący śladami królowej ho-

lenderskiej, która w tym schronisku spędzi-

ła przedwojenne wakacje. Zauroczony oko-

licą zamieszkał w Rybnicy Leśnej na stałe.

Z powodu złej pogody (ulewnego deszczu) 

pieczenie kiełbasek odbyło się pod dachem, 

w łowisku „Złota Woda” w Łomnicy, gdzie 

Krzysztof Żarkowski (leśnik, ornitolog, artysta 

fotograf) z Pracowni na Rzecz Wszystkich 

Istot przedstawił znakomitą prezentację wła-

snych przeźroczy pt. „Walory przyrodnicze 

Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich”. 

Paradoksalnie, dzięki niepogodzie mieliśmy 

więc okazję obejrzeć unikatowe obrazy przy-

rody wałbrzyskiej z bardzo profesjonalnym 

komentarzem autora. Dla specjalistów – i nie 

tylko – nie było zaskoczeniem, że zrobienie 

dobrego zdjęcia wymaga zazwyczaj kilku dni 

„czatowania” (najmłodszym klubowiczom 

wyjaśniam: z aparatem fotograficznym, a nie 

Internetem!), w tym np. pół dnia w bezruchu 

na mrozie na czubku wysokiego drzewa. (Jed-

no wartościowe ujęcie na 2–3 zużyte rolki 

filmu jest wynikiem całkiem dobrym.)

W niedzielę odbyła się piesza wycieczka 

do malowniczych okolic popularnego schro-

niska „Andrzejówka” w Górach Suchych, 

położonego na terenie Parku Krajobrazowe-

go Sudetów Wałbrzyskich. Mimo słonecz-

nego poranka twarze uczestników Majówki 

pozostawały jednak zachmurzone: w odle-

głości kilkuset metrów od schroniska dzia-

ła olbrzymi kamieniołom melafiru (wydo-

bycie ponad 1 mln t/rok), położony prak-

tycznie na skraju... parku krajobrazowego!

Ten zakład górniczy, krótko mówiąc, po 

prostu robi, co chce. W zakresie ekologii 

czas zatrzymał się tu na latach sześćdziesią-

tych. Liczenie się ze zdaniem obywateli też 

na poziomie „późnego Gomułki”. Niepojęte 

jest, że władze regionu wałbrzyskiego, tak 

dramatycznie doświadczonego przez brak 

zrównoważonego rozwoju górnictwa oraz 

bieżącej rekultywacji i zaniedbania ekolo-

giczne, nie dostrzegają, do czego to zmierza 

i planują uruchomienie w tym rejonie... dru-

giego kamieniołomu, tyle że jeszcze więk-

szego i jeszcze bliżej schroniska „Andrze-

jówka”, które znajdzie się na granicy strefy 

rozrzutu odłamków – 350 m od krawędzi 

projektowanego wyrobiska. 

PKE (i kilka innych stowarzyszeń eko-

logicznych) od ponad 2 lat mocno i wszel-

kimi środkami sprzeciwia się tym szalonym 

zamierzeniom. Co najbardziej martwi w tej 

sprawie, to postawa kilku ekspertów powo-

łanych przez inwestora, według których: 

– rozrzut odłamków, drgania, pylenie 

i hałas (jak od 6–8 dużych traktorów o mocy 

akustycznej rzędu 100 dB każdy), czy wywóz 

samochodami 1,5 mln t/rok urobku nie są 

w sprzeczności z celami powołania parku 

krajobrazowego („stworzenie przybywającym 

do parku godziwych warunków do wypo-

czynku, rekreacji, rozwijania kompleksowej 

działalności turystycznej...”),

– obecność wyrobiska i roboty górnicze 

kilkadziesiąt metrów od wyciągu narciar-

skiego nie powinny nikomu przeszkadzać, 

bo można uformować wał ziemny kilkume-

trowej wysokości i obsadzić go drzewami,

– więcej, na terenie górniczym należy 

rozbudowywać infrastrukturę turystyczną, 

bo chętnych do uprawiania sportu i turysty-

ki przy kamieniołomie będzie przybywało,

– kartowanie sozologiczne można zastąpić 

danymi literaturowymi, np. z encyklopedii,

– a w ogóle, to nie ma sprawy, bo skoro 

w otoczeniu kamieniołomu ciągle występu-

ją cenne stanowiska przyrodnicze, to znaczy 

że kamieniołomy im nie szkodzą,

– mieszkańcy przyległej wsi Rybnica Le-

śna i tak już przyzwyczaili się do uciążliwo-

ści, a inni przybywają tutaj tylko okresowo.

Niestety, odnosi się wrażenie, że stopień 

absurdu jest wprost proporcjonalny do stop-

ni i tytułów naukowych autorów opinii. Ale 

to już temat na inne, mało optymistyczne 

opowiadanie pt. „Kreatywna ekologia”.

K orzystając z okazji, zapraszamy wszyst-

kich klubowiczów na kolejną Majów-

kę w roku 2005. Szykują się duże atrakcje, 

ale nie gwarantujemy, że poprowadzimy 

gości w okolice „Andrzejówki”. Może po 

prostu nie będzie tam już po co iść. Szcze-

gólne podziękowania pragniemy też złożyć 

prezesowi Koła w Głuszycy, p. Magdalenie 

Styś-Kruszelnickiej, za sprawne zorgani-

zowanie imprezy, gościnność i wspaniało-

ści kulinarne.

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała

Sekretarz Koła PKE w Głuszycy

Panorama kamieniołomu 
w Rybnicy Leśnej,
taki sam jest planowany 
po drugiej stronie drogi

Panorama kamieniołomu 
w Rybnicy Leśnej,
taki sam jest planowany 
po drugiej stronie drogi
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Wprowadzenie

W roku 1992 dołączono do tych aktów 

prawnych Dyrektywę 92/43/EEC (Dyrekty-

wę Siedliskową) w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

będącą przełożeniem Konwencji Berneńskiej 

na prawodawstwo Unii Europejskiej. W myśl 

obu Dyrektyw każdy kraj członkowski Unii 

ma obowiązek zapewnić zachowanie dla 

przyszłych pokoleń siedlisk i gatunków 

uznanych za ważne dla Wspólnoty, poprzez 

wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na 

których siedliska i gatunki te występują. 

Obszary te utworzyć mają docelowo właśnie 

Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. 

Ponieważ ostoje Natura tworzy się dla ochro-

ny wspólnego, europejskiego dziedzictwa 

przyrodniczego, stąd kryteria typowania 

i uznawanie obszarów są ujednolicone w gra-

nicach całej Wspólnoty.

Ich podstawami prawnymi są wymienio-

ne już Dyrektywy: 

a) Siedliskowa (92/43/EEC), która okre-

śla sposób typowania, metodykę tworzenia 

i cele obszarów Natura. W Dyrektywie znaj-

duje się pięć załączników, w których ujęto 

typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki 

roślin i zwierząt, wymagające tworzenia 

obszarów Natura (załącznik I i II), a także 

listę gatunków objętych ochroną w całej UE, 

jednak niewymagających tworzenia obszarów 

chronionych (załącznik IV). 

b) oraz Ptasia, zobowiązująca państwa, 

członkowskie i kandydujące do UE, do 

ochrony miejsc gniazdowania, zimowania 

i kolonii lęgowych ponad 180 gatunków 

ptaków ginących w Europie, wymienionych 

w Załączniku I tejże Dyrektywy.

Na podstawie tych dwóch Dyrektyw – 

Ptasiej i Siedliskowej – tworzone są dwa 

osobne typy ostoi. Dla ptaków wyznaczamy 

ostoje określane w Polsce jako Obszary 

Specjalnej Ochrony (OSO), zaś dla pozosta-

łych grup zwierząt, a także roślin oraz sie-

dlisk – Specjalne Obszary Ochrony (SOO). 

Zdarza się, że obszary cenne dla ptaków 

i siedlisk pokrywają się ze sobą – konieczne 

jest wtedy wyznaczenie na jednym obszarze 

dwóch, niezależnych ostoi.

Sieć Natura 2000 obejmuje w Europie 

bardzo zróżnicowany system obszarów – od 

całkowicie chronionych (na wzór naszych 

rezerwatów ścisłych), po obszary, których 

wykorzystanie przez lokalną społeczność 

jest niezbędnym warunkiem zachowania ich 

dotychczasowych walorów krajobrazowych 

i przyrodniczych (jak parki krajobrazowe 

czy nawet zespoły przyrodniczo-krajobra-

zowe). Ważne jest tylko, aby wszystkie 

wspólnie pełniły jedno zasadnicze zadanie 

– zachowania wartości i tradycyjnych związ-

ków człowieka z przyrodą we wspólnej 

kulturze przyszłej Europy.

Doliny rzek – element sieci Natura 2000

Walory przyrodnicze dolin rzecznych 

oraz funkcja jaką pełnią w przenoszeniu 

diaspor i organizmów, czynią z nich bardzo 

ważny, jeśli nie kluczowy, element sieci 

Natura 2000. Rzeki pełnią tu rolę dwojaką: 

z jednej strony są siedliskiem wielu gatunków 

wodnych i od wody zależnych (ujętych w Za-

łączniku II Dyrektywy 92/43/EEC oraz 

Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC) oraz 

typów siedlisk ujętych w Załączniku I Dy-

rektywy 92/43. Gatunki te i siedliska nie 

występują praktycznie poza dolinami rzecz-

nymi, co sprawia, że objęcie ochroną w ra-

mach systemu Natura znacznych ich frag-

mentów jest po prostu nieuniknione dla 

wszystkich państw członkowskich UE.

Z drugiej zaś strony, niezmiernie ważny 

jest aspekt systemowy rzek, szczególnie pod-

kreślony w art. 10 Dyrektywy Siedliskowej, 

właśnie jako korytarzy ekologicznych, których 

funkcję rzeki pełnią we wszystkich skalach 

przestrzennych – regionu, państwa, regionu 

biogeograficznego oraz całego kontynentu.

Doliny rzek jako integralny element
europejskiej sieci ekologicznej 

N A T U R A  2 0 0 0
KRZYSZTOF ŚWIERKOSZ

Budowę europejskich norm ochrony przyrody rozpoczęto w roku 1979, przyjmując międzynarodową Konwencję 

o ochronie dzikiej fauny i flory oraz siedlisk naturalnych (zwanej Konwencją Berneńską) i poprzez uchwalenie Dyrek-

tywy 79/409/EEC w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dyrektywy Ptasiej).
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Niezależnie więc od uwarunkowań go-

spodarczych i politycznych, pominięcie dolin 

rzecznych w systemie Natura nie jest możliwe. 

Możliwe natomiast może się okazać, dzięki 

podjęciu działań kompensacyjnych, takie 

gospodarowanie na objętych ochroną obsza-

rach, by pełniły one nie tylko funkcje zwią-

zane z ochroną przyrody, lecz także tradycyj-

nie przypisywane im przez gospodarkę 

wodną. Więcej – w niektórych przypadkach 

interes człowieka i ochrony przyrody (choćby 

ochrona przeciwpowodziowa) może okazać 

się całkowicie zgodny. Jedyną przeszkodą 

może być niechęć zainteresowanych środowisk 

do dialogu i osiągania kompromisów.

Siedliska przyrodnicze 

z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 

związane z dolinami rzek

W Polsce, spośród 70 typów siedlisk 

przyrodniczych ujętych w Załączniku II 

prawie 30 może występować w dolinach 

rzecznych lub ich bezpośrednim pobliżu, zaś 

12 występuje wyłącznie w dolinach rzek lub 

mniejszych cieków. Do tych szczególnych 

siedlisk zaliczamy:

– 1130 – płytkie ujścia rzek,

– 3150 p.p. – starorzecza,

– 3220 – pionierska roślinność na ka-

mieńcach górskich potoków,

– 3230 – zarośla wierzbowo-wrześniowe 

na kamieńcach i żwirowiskach górskich 

potoków (z przewagą wrześni),

– 3240 – zarośla wierzbowo-wrześniowe 

na kamieńcach i żwirowiskach górskich 

potoków (z przewagą wierzby siwej),

– 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników,

– 3270 – zalewane muliste brzegi rzek,

– 6430 – górskie i niżowe ziołorośla 

nadrzeczne,

– 6440 – łąki selernicowe,

– *7220 – źródliska wapienne,

– *91E0 – lasy łęgowe i nadrzeczne za-

rośla wierzbowe,

– 91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe.

Ochrona tych typów siedlisk, przewidzia-

na w Dyrektywie Siedliskowej, wymaga 

obligatoryjnego wyznaczenia ostoi dla naj-

bardziej reprezentatywnych ich płatów, dla 

zapewnienia ich trwałości w krajobrazie 

i podjęcia działań kompensacyjnych w przy-

padku zagrożenia ich integralności na terenie 

ostoi. Jak wynika z powyższego spisu siedlisk, 

ostoje będą wyznaczane zarówno na nieure-

gulowanych rzekach górskich, jak i na ure-

gulowanych rzekach nizinnych i podgórskich, 

włącznie z dolinami największych rzek Polski, 

gdyż typy siedlisk takie jak 91F0, 3270 oraz 

3150 są reprezentowane głównie na nich.

W większości wypadków powierzchnie 

pokryte przez wymienione typy siedlisk 

pokrywają się z koncentracjami gatunków 

z Załącznika II, jako że niektóre z tych ga-

tunków są jednocześnie wskaźnikami do-

brego stanu środowiska przyrodniczego. Nie 

będzie więc konieczne wyznaczanie osobnych 

ostoi dla ochrony siedlisk, choć dla niektó-

rych – skrajnie rzadkich i o charakterze 

priorytetowym, jak lasy zalewowe czy źró-

dliska nawapienne – może zachodzić taka 

ewentualność. 

Rzeki jako siedlisko gatunków 

z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej

Gatunki te możemy podzielić na kilka 

głównych kategorii. Pierwsze to rośliny 

i zwierzęta wodne, występujące wyłącznie 

w wodach płynących. Już choćby z uwagi na 

tą grupę gatunków wyznaczenie ostoi Natu-

ra w dolinach rzek, pozwalających na zacho-

wanie największych i najważniejszych ich 

populacji, jest rzeczą nieuniknioną. Do ga-

tunków takich należą, przede wszystkim, 

ryby, które reprezentowane są w Załączniku II 

wyjątkowo bogato. Z gatunków występujących 

w Polsce znalazły się w nim zarówno gatun-

ki bardzo rzadkie lub wymierające w naszym 

kraju (stąd ostoje Natura będą musiały objąć 

wszystkie rzeki istotne dla zachowania ich 

populacji), jak i gatunki częstsze, choć rów-

nież zmniejszające liczebność, dla których 

ostoje obejmą te rzeki, gdzie występują one 

w największych zagęszczeniach. W Polsce 

występuje 19 gatunków ryb, dla których 

tworzenie ostoi jest niezbędne, zaś ich wy-

znaczeniem musi zająć się zespół ichtiologów, 

który po analizie danych z całej Polski wska-

że kluczowe dla ich zachowania odcinki rzek. 

Koncepcja opracowana w trakcie programu 

„Ostoje Natura 2000 w Polsce w latach 

2001–2003”, drastycznie okrojona w marcu 

2004, uwzględnia większość z tych odcinków 

rzecznych, jednak wysoce prawdopodobne 

może okazać się jej uzupełnienie, szczególnie 

we wschodniej i centralnej części kraju.

Druga grupa, kluczowa dla wyznaczania 

ostoi, to wodne ssaki, takie jak bóbr i wydra. 

Pierwszy z tych gatunków, dzięki udanemu 

fo
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Niski stan wody odsłania mulisty brzeg rzeki
i pozostałości fauny (np. szczeżuje słodkowodne)

Niski stan wody odsłania mulisty brzeg rzeki
i pozostałości fauny (np. szczeżuje słodkowodne)
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programowi reintrodukcji, jest obecnie w nie-

których regionach kraju gatunkiem częstym, 

drugi zaś, dzięki polepszającemu się stanowi 

czystości wód również stopniowo zwiększa 

liczebność. Dla ich ochrony, w świetle art. 

4 p. 1 Dyrektywy Siedliskowej, konieczne 

jest wybranie ostoi kluczowych, żywiących 

największe w kraju populacje, ale przy za-

pewnieniu takiego przestrzennego pomiędzy 

nimi kontaktu, dzięki któremu populacje tych 

gatunków będą mogły uniknąć niebezpie-

czeństw związanych z genetyczną izolacją. 

Trzecią grupą są rośliny i zwierzęta wy-

stępujące obecnie w Polsce wyłącznie lub 

głównie w ekosystemach nadrzecznych, 

z uwagi na zachowanie się tu sprzyjających 

typów siedlisk, w ogóle niewystępujących 

poza dolinami lub też zachowanymi w nich 

w najlepszym stanie przyrodniczym. Grupa 

ta obejmuje wiele gatunków z różnych grup 

systematycznych, jednak na pierwszy plan 

wysuwają się bezkręgowce. Wiele gatunków 

z załącznika II jest obecnie spotykanych, 

z różnych względów, głównie w dolinach rzek. 

Należą tu motyle (modraszek telejus, mo-
draszek nausithous, czerwończyk nieparek), 

chrząszcze (jelonek rogacz, kozioróg dębosz, 
pachnąca dębowa) oraz płazy, które w sta-

rorzeczach znajdują optymalne warunki roz-

rodu i niektóre gatunki leśnych nietoperzy. 

Dla przeciwników ostoi dobrą informacją 

może być fakt, że większość tych gatunków 

występuje wspólnie w obrębie najlepiej za-

chowanych typów siedlisk, więc jedna utwo-

rzona ostoja służyć będzie zachowaniu po-

pulacji kilku, kilkunastu gatunków z załącz-

nika II jednocześnie. W przeciwnym wypad-

ku, zgodnie z zapisami Dyrektywy, zmusze-

ni bylibyśmy wyznaczać odrębne i samo-

dzielne ostoje dla każdego z wymienionych 

gatunków, wtedy ich liczba i powierzchnia 

mogłyby znacznie wzrosnąć.

Doliny rzek jako siedlisko ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej

Pisząc o ostojach Natura, nie sposób nie 

wspomnieć o ostojach ptasich, których obo-

wiązek wyznaczenia wynika z przyjętej jesz-

cze w roku 1979 Dyrektywy 79/409/EEC. 

W przeciwieństwie do ostoi wyznaczanych 

w oparciu o Dyrektywę Siedliskową, w któ-

rych określaniu zostawia się dosyć dużą do-

wolność krajom członkowskim, o tyle Dyrek-

tywa Ptasia posiada solidną, ogólnoeuropejską 

podstawę naukową w postaci wyznaczonych 

tzw. Important Bird Areas. Obszary IBA, 

których najnowszy spis znajduje się w publi-

kacji pod redakcją Heatha i Evansa z roku 

2000, opracowany został w oparciu o dane 

z terenu całej Europy i jednoznacznie określa 

wszystkie tereny kluczowe dla ochrony pta-

ków. Praktyką jest, że obszary opisane jako 

IBA są włączane do sieci Natura bez większych 

sprzeciwów. Holandia, która próbowała po-

minąć w swoim spisie niektóre z tych obsza-

rów, motywując to względami gospodarczy-

mi, przegrała w roku 1996 proces wytoczony 

jej przez organizacje pozarządowe, zaś Court 

of Justice nadał całej sprawie wymiar oficjal-

nej wytycznej interpretacji Dyrektywy Ptasiej. 

Zapewne nieznajomość tego faktu spowodo-

wała, że nie wszystkie polskie obszary IBA 

zostały włączone do sieci Natura, co może 

skończyć się kosztownym, i oczywiście prze-

granym dla Rządu RP, procesem.

Z dolinami rzek w Polsce związanych 

jest wiele gatunków ptaków, natomiast część 

z nich gniazduje niemal wyłącznie w nad-

rzecznych siedliskach nieleśnych i lasach 

łęgowych. Przykładami niech będą tylko 

wybrane: wodniczka, zimorodek, biegus 
zmienny, bąk, derkacz, kania ruda i czar-
na, muchołówka białoszyja czy dzięcioł 
średni. Wiele innych gatunków, choć wy-

stępuje w rozproszeniu w całym kraju, to 

właśnie nad rzekami osiąga największe li-

czebności i zagęszczenia lęgowe. Na przykład 

z doliną Wisły związanych jest aż 180 ga-

tunków ptaków, w tym 22 gatunki krytycz-

nie oraz silnie zagrożone w Polsce. 

Nie zapominajmy także o ważnej roli 

szerokich rozlewisk rzek jako miejsc posto-

ju ptaków migrujących, do których ochrony 

jesteśmy zobowiązani innymi konwencjami 

międzynarodowymi, jak np. Ramsar.

Natura 2000 – zagrożenie czy szansa?

Zgodnie z art. 6 p. 3 Dyrektywy Siedli-

skowej każdy plan lub przedsięwzięcie mają-

ce wpływ na obszary ostoi Natura 2000 musi 

podlegać ocenie dla określenia skutków jego 

wpływu na cele ochrony realizowane w ostoi. 

Jeśli przedsięwzięcie jest dla tego celu ochro-

ny szkodliwe, jednak niezbędne z punktu 

widzenia nadrzędnego interesu publicznego 

(art 6 p. 4), to wymagane jest podjęcie działań 

kompensujących wyrządzone szkody.

Dla tradycyjnie pojmowanych zasad regu-

lacji rzek i ochrony przeciwpowodziowej za-

pisy te mogą okazać się pewną przeszkodą, 

jednak należy zauważyć, że w żadnym wy-

padku nie zabraniają one działań związanych 

z bezpieczeństwem publicznym, a nawet inte-

resem gospodarczym. Jeśli cele te są zaprojek-

towane w sposób niepogarszający stan środo-

wiska i tak zostaną ocenione przez kompetent-

ny organ nadzorujący, nic nie stanie na prze-

szkodzie w ich realizacji. Istnieje także wiele 

rozwiązań alternatywnych wobec tradycyjnych 

modeli zagospodarowania dolin rzecznych, 

które – jak w przypadku ochrony przeciwpo-

wodziowej – mogą wręcz wspomagać ochronę 

przyrody na terenie ostoi. Doskonałym przy-

kładem służy projektowane obecnie przez 

„Hydroprojekt” rozwiązanie Wrocławskiego 

Węzła Wodnego, które może jednocześnie 

przyczynić się do znacznej poprawy bezpie-

czeństwa powodziowego w mieście Wrocławiu, 

jak i do powstania nowego obszaru o dużych 

walorach przyrodniczych, krajobrazowych 

i edukacyjnych dzięki planowanemu poszerze-

niu międzywala w dolinie Widawy, przy jed-

noczesnym braku innych działań regulacyjnych. 

Innym przykładem jest, również pozostające 

na etapie konsultacji, proponowane przez WWF 

Polska odsunięcie obwałowań na kilkukilo-

metrowym odcinku Odry, które poprawi bez-

pieczeństwo przyległych wsi i umożliwi regu-

larne zalewanie prawie 900 ha lasów łęgowych. 

Powołanie ostoi znacznie ułatwi także ograni-

czanie zabudowy na terenach zalewowych, co 

również nie jest bez znaczenia dla poprawy 

sytuacji przeciwpowodziowej. 

dr Krzysztof Świerkosz 

Muzeum Przyrodnicze 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Szczegółowy wykaz literatury do artyku-
łu dostępny u Autora i w Redakcji.

fotoreportaż

na okładce!
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Wprowadzenie

Jak wykazano w raporcie końcowym 

GIOŚ z czerwca 1994 r., powierzchnia ob-

jęta zanieczyszczeniami wynosiła 33,2 ha, 

a objętość skażonych gruntów w strefie 

aeracji – 436,0 tys. m3, natomiast w strefie 

saturacji 188,0 tys. m3, dając łączną kubatu-

rę 624,0 tys. m3. Głębokość zalegania zanie-

czyszczenia wahała się w granicach od po-

wierzchni, aż do 9 m ppt, przeciętnie od 

3–5 m ppt. Początkowo uznawano, że około 

73% stanowią grunty przepuszczalne, jednak 

okazało się, że znaczną przewagę stanowią 

grunty spoiste. Warstwa pływającego paliwa 

na wodach podziemnych występowała na 

powierzchni 19,9 ha, a jego objętość osza-

cowano na około 8 tys. m3, natomiast całko-

wita ilość paliwa znajdującego się w gruntach 

wynosiła 11 tys. m3. Największą miąższość 

nagromadzonego paliwa na wodach pod-

ziemnych stwierdzono na Starym Magazynie 

Paliw, a wynosiła ona 283 cm.

Prace rekultywacyjne

W okresie od 1992 do 1996 r. nie prowa-

dzono robót rekultywacyjnych, zbierane jed-

nak było paliwo ręcznymi czerpakami i inny-

mi sposobami w znacznych ilościach. Dopie-

ro od 1996 r. w profesjonalny sposób przystą-

piono do likwidacji zanieczyszczeń. Ponownie 

rozpoznano obszar zanieczyszczonych grun-

tów i okazało się, że uległ on powiększeniu 

niemal dwukrotnie, szczególnie dotyczy to 

południowych rejonów lotniska. Ponadto 

stwierdzono, że na tym obszarze znaczną 

przewagę stanowią grunty spoiste i słabo 

przepuszczalne – gliny, gliny piaszczyste, 

mułki i pyły, a nie piaski jak pierwotnie uwa-

żano. Z zanieczyszczonych terenów na całym 

lotnisku wydzielono siedem obszarów, na 

których stwierdzono najsilniejsze zanieczysz-

czenia. Do prac rekultywacyjnych przyjęto 

jedynie trzy, które najbardziej zagrażały ob-

szarom przyległym i wodom pitnym Potoku 

Pępickiego, którymi zasilane są tereny wodo-

nośne dla aglomeracji miasta Wrocławia. Są 

nimi: Stary Magazyn Paliw, Południowa Pły-

ta Tankowania, Nowy Magazyn Paliw.

Do usuwania zanieczyszczeń wybrano 

następujące techniki: 1) sczerpywanie wol-

nego paliwa pływającego na wodach pod-

ziemnych, 2) pompowanie i oczyszczanie 

zanieczyszczonych wód systemem stripingu, 

3) obmywanie gruntów wodą oczysz czoną, 

4) bariera ORC, 5) bariery hydrauliczne 

i hydrauliczno-izolacyjne, 6) rekultywacja 

gruntów metodą EX SITU.

Ad. 1. W latach 1996–2003 sczerpano 

ogółem 13.698 dm3 paliwa. Są to niewielkie 

ilości w porównaniu do potwierdzonego 

pierwotnego zanieczyszczenia, jednak jeże-

li przyjmiemy, że zbieranie paliwa odbywa-

ło się w gruntach słabo przepuszczalnych 

a sieć otworów eksploatacyjnych była bardzo 

rzadka, to należy uznać te wartości za zada-

walające. Trzeba bowiem pamiętać o tym, 

że przez ponad pięć lat różne zespoły ludzi 

bez formalnych zezwoleń sczerpywały duże 

ilości paliwa, niekiedy po kilka cystern 

dziennie. Pozostałego w gruntach paliwa nie 

można było już zbierać prymitywnymi me-

todami, a ponadto ilość nie dawała zarobku 

zbieraczom. Paliwo to związane było z ila-

stymi cząsteczkami gruntów, jego wydoby-

cie stało się trudne, czasochłonne i kosztow-

ne. Zbieranie nawet niewielkich ilości nafty 

z otworów było jednak konieczne w celu 

rozwoju mikroorganizmów przyśpieszających 

rekultywację gruntów.

Ad. 2. Sczerpywanie zanieczyszczonych 

wód podziemnych systemem stripingu mia-

ło następujące zadania: obniżanie zwiercia-

dła wód podziemnych – wytwarzanie depre-

sji – w celu zwiększenia dopływu paliwa do 

otworów eksploatacyjnych, oczyszczanie wód 

systemem stripingu do minimum obszaru C, 

obmywanie gruntów zanieczyszczonych 

wodami podczyszczonymi w systemie stri-

pingu, dostarczanie odżywek i tlenu dla 

mikro organizmów.

Ilość sczerpanych wód podziemnych 

przedstawia się następująco: a) od 1996 do 

połowy lat 2000 – 29.612 m3, b) od lipca 

2000 do marca 2003 – 27.538 m3. Łącznie 

sczerpano i oczyszczono 56.750 m3 wody.

Badania analityczne metodą chromato-

grafii gazowej zanieczyszczonych wód po-

twierdziły stopień ich oczyszczenia podany 

w tabeli 1 (próbki pobierane były przed wej-

ściem do obiegu systemu stripingowego oraz 

po oczyszczeniu). Z przedstawionych warto-

ści wynika, że stopień oczyszczenia wody 

z produktów ropopochodnych w zainstalo-

wanym systemie technologicznym był bardzo 

wysoki i wynosił około 99%, a oczyszczona 

woda spełniała wymogi dla wód podziemnych 

obszaru B. Podobnie w rejonie Południowej 

Płyty Tankowania wyniki badań analitycznych 

Na byłym lotnisku JAR w Brzegu w województwie opolskim stwierdzono zanieczyszczenia wód podziemnych i grun-

tów produktami naftowymi oraz innymi substancjami chemicznymi, w stopniu zagrażającym wodzie pitnej dla 

aglomeracji miasta Wrocławia, jak również dla obszarów przyległych do zanieczyszczonych terenów.

STANISŁAW KOŚCIELNIAK

Metody i  efekty likwidacji  Metody i  efekty likwidacji  
z aniecz yszczeń  naftow ych z aniecz yszczeń  naftow ych 

na  by ły m  l o t nisku  JA R  w  Br z e gu
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są zadawalające (tab. 1). Efekt ekologiczny 

oczyszczenia wody wynosi ponad 99%.

 Łącznie w latach 1996–2003 oczyszczono 

56.750 m3 wody. Średnio z jednego litra wody 

usunięto 1,03 mg nafty. Po przeliczeniu ilości 

usuniętych z wody zanieczyszczeń tą metodą 

okazało się, że w ciągu siedmiu lat prowadze-

nia tych prac usunięto 73.065 dm3 nafty. Jest 

to wyjątkowo korzystny efekt ekologiczny.

 

Ad. 3. Obmywanie gruntów oczyszczoną 

wodą, w zależności od pory roku, odbywa-

ło się metodą powierzchniową – zraszanie, 

a w okresach zimowych podziemną – gale-

rie i podziemne przewody perforowane. 

Obmywanie gruntu, pospolicie zwane 

„praniem“ gruntu, jeżeli jest prowadzone 

profesjonalnie, ma ogromne znaczenie dla 

rozwoju mikroorganizmów w gruntach, tak 

potrzebnych do rekultywacji skażonych ziem. 

Te niekosztowne zabiegi są łatwe do prowa-

dzenia na znacznych obszarach, a ich efektu 

nie można przecenić w procesie rekultywa-

cji. Po tych zabiegach gleba utraciła zapach 

nafty, a kilkadziesiąt drzew usychających 

(topole, olchy i wierzby) odzyskało zieleń, 

puszczając nowe, zdrowe pędy. Jest to po-

wolny proces rekultywacji zanieczyszczonych 

gruntów, ale mimo zakończenia robót, będzie 

trwał jeszcze przez następne lata. 

 

Ad. 4. Próbki wody pobrane w bezpo-

średnim sąsiedztwie Potoku Pępickiego or-

ganoleptycznie wykazywały skażenia, woda 

miała przykry smak i nieprzyjemny zapach. 

Badania analityczne potwierdziły w niej 

ponadnormatywne zawartości węglowodo-

rów, przekraczające wielokrotnie normy dla 

wód pitnych. Podobnie, w pobliżu domów 

mieszkalnych Osiedla Skarbimierz koło 

Brzegu, w wodach gruntowych pojawiły się 

podwyższone zawartości węglowodorów. 

W celu zahamowania migracji tych za-

nieczyszczeń zastosowano bariery ORC. 

Najistotniejszym składnikiem ORC jest 

dwutlenek magnezu, który pod ciśnieniem 

60 atmosfer wstrzykiwany był do gruntu. 

Oddaje on tlen do środowiska przy kontakcie 

z wodą, a po uwolnieniu tlenu przekształca 

się do formy nierozpuszczalnego  wodoro-

tlenku magnezu, według reakcji MgO2 + 

H2O ⇒ 1/2 O2 + Mg{OH}2.

Dzięki dostarczeniu tlenu może następo-

wać biodegradacja zanieczyszczeń poprzez 

mikroorganizmy występujące w danym śro-

dowisku. Ta unikalna technologia zapewnia 

oddawanie tlenu w sposób ciągły przez dłu-

gi okres, około 6 miesięcy, i nie wymaga 

w tym czasie żadnych zabiegów konserwa-

cyjnych. Aplikacja substancji w grunty od-

bywa się pod ciśnieniem, a odległość po-

szczególnych iniekcji od siebie określana jest 

programem komputerowym i jest uzależnio-

na od wodoprzepuszczalności gruntów.

Skuteczność systemu ORC potwierdziły 

badania chromatograficzne. Próbki wody 

pobrane przed barierą wykazywały 10,915 

mg/dm3 do 6,383 mg/dm3, natomiast próbki 

wody pobrane za barierą wykazywały stęże-

nie od 0,002 do 0,018 mg/dm3. Badania wody 

w kanale przerzutowym wód pitnych – w Po-

toku Pępickim – nie wykazywały zawartości 

produktów naftowych. Efekt likwidacji za-

nieczyszczeń naftowych w sąsiedztwie chro-

nionych wód pitnych został udokumentowa-

ny w opracowaniu powykonawczym.

Ad. 5. Najważniejszym zadaniem w pra-

cach rekultywacyjnych na byłym lotnisku 

wojskowym w Brzegu było wstrzymanie 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń naf-

towych na wody pitne Potoku Pępickiego 

oraz na obszary przyległe Osiedla Skarbi-

mierz. Sczerpywanie paliwa z gruntów i wód 

podziemnych odbywało się bardzo powoli 

z uwagi na słabą przepuszczalność gruntów, 

słup nafty w otworze eksploatacyjnym po 

stabilizacji był znaczny (90 cm), a ilość sczer-

panej nafty w ciągu doby niekiedy nie osią-

gała nawet jednego litra, w dodatku prace 

musiały być zakończone z końcem 2002 r.

Aby wstrzymać przenoszenie się zanie-

czyszczeń wraz z wodami podziemnymi, 

postanowiono wykonać barierę hydrauliczną 

usytuowaną poprzecznie do kierunku spływu 

wód podziemnych do Potoku Pępickiego, 

a wybrane grunty oczyścić metodą EX SITU 

na pryzmie. Ustalono, że głębokość bariery 

będzie wynosiła minimum jeden metr poni-

żej zwierciadła wód podziemnych, a jej 

szerokość jeden metr. Z bariery wody sczer-

pywane były do specjalnych zbiorników, 

a następnie poddawane czyszczeniu w sys-

temie stripingowym. W wyniku pompowania 

wody z wyrobiska, wytworzony został nie-

wielki lej depresyjny, do którego swobodnie 

spływały wody gruntowe, tak po jego we-

wnętrznej, jak również zewnętrznej stronie. 

Nafta i zanieczyszczone wody z terenów 

zanieczyszczonych w obiegu zamkniętym 

spływały do bariery i ponownie poddawane 

były procesowi oczyszczania. W efekcie tych 

robót wstrzymany został przepływ zanie-

czyszczeń do chronionej strefy wód pitnych, 

a wody w barierze pod koniec 2002 r. miały 

zanieczyszczenia nie przekraczające warto-

ści dopuszczalnych stężeń dla Obszarów B.

Oczyszczoną wodą obmywano grunty 

poprzez zraszanie powierzchniowe i pod-

ziemne. W wyniku systematycznego dostar-

czania do gruntów wody i tlenu oraz zmniej-

szania się nafty w gruncie został zintensyfi-

kowany proces ich oczyszczania przez mi-

kroorganizmy. Po zakończeniu prac, grunty 

z obszarów zanieczyszczonych już nie za-

wierały płynnego paliwa. Oczyszczone grun-

ty metodą EX SITU zostały ponownie zde-

ponowane w miejsce ich wydobycia. 

Podobne prace wykonano na Starym Ma-

gazynie Paliw w celu ograniczenia rozcho-

dzenia się skażeń w kierunku Potoku Pępic-

kiego. Łącznie wykonano około 600 metrów 

bieżących bariery hydraulicznej i oczyszczo-

no metodą EX SITU 10 tys. m3 gruntu.

Tab. 1.  Wyniki badań analitycznych metodą chromatografii gazowej zanieczyszczonych wód.

Miejsce poboru
Suma węglowodorów [mg/dm3]

luty 2002 maj 2002 październik 2002 grudzień 2002

Stary Magazyn
(wejście)

612,69 855,82 1.678,83 988,11

Stary Magazyn
(wyjście)

0,091 0,042 0,01 0,03

Nowy Magazyn
(wejście)

57,874 465,66 872,94 782,72

Nowy Magazyn
(wyjśice)

0,009 0,128 0,08 0,01
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Na Nowym Magazynie Paliw wykonano 

barierę izolacyjno-hydrauliczną, a specyfika 

jej działania wymaga specjalnego omówienia. 

Z omawianego rejonu w kierunku NW po 

wodach podziemnych spływa paliwo w są-

siedztwo osiedla mieszkaniowego Skarbi-

mierz. Nowy Magazyn Paliw jest eksploato-

wany przez firmę, na obszarze której nie 

mogły być wykonywane prace rekultywacyj-

ne. Spływające paliwo było częściowo zbie-

rane na granicy posesji, znaczna jednak jego 

część przepływała w kierunku zamieszkałe-

go osiedla. Aby wstrzymać podziemny prze-

pływ paliwa, wykonano barierę izolacyjno-

hydrauliczną do głębokości 2 m poniżej 

zwierciadła wód podziemnych składającą się 

z trzech poziomów rur perforowanych oraz 

z trzech studni szerokodymensyjnych, z trzech 

syfonów i folii izolacyjnej, która od powierzch-

ni, aż po dno bariery, uniemożliwiała prze-

pływ płynów w kierunku naturalnego spływu 

wody. Syfony były tak zainstalowane, aby 

w przypadku wysokiego stanu wód podziem-

nych, pływająca nafta nie mogła przepłynąć 

na zewnętrzną stronę bariery. W centralnej 

studni szerokodymensyjnej zainstalowano 

skimmery do zbierania zawiesiny naftowej 

oraz pompy wodne, które zbierały zanieczysz-

czone wody do oczyszczania w systemie 

stripingu. Oczyszczonymi wodami w obiegu 

zamkniętym obmywano grunty.

Łącznie w tym rejonie sczerpano 3.207,7 

dm3 nafty, oczyszczono 10.336 m3 wody uwal-

niając z niej ponad 13.307 dm3 zanieczyszczeń. 

W efekcie tych prac odcięto przepływ nafty 

w kierunku Osiedla Skarbimierz.

 

Ad. 6. Rekultywację gruntów metodą EX 

SITU prowadził doświadczony zespół pra-

cowników Politechniki Wrocławskiej oraz 

firma Arcadis-Ekokonrem z Wrocławia. 

Grunty poddawane rekultywacji to gliny, 

gliny piaszczyste, mułki oraz glina pylasta 

i utwory pylasto-piaszczyste.

Podczas wydobywania grunty były silnie 

zanieczyszczone, wyciekała z nich niekiedy 

nafta. W sumie wydobyto 10.285 m3 ziemi, 

po usunięciu z niej kamieni oraz po rozdrob-

nieniu dużych brył gliny ułożono je na pry-

zmie, na specjalnie skonstruowanym podło-

żu. Prace prowadzono w bardzo niekorzyst-

nym okresie – od grudnia 1999 r. do końca 

sierpnia 2000 r. Na podstawie przebadania 

30 próbek gruntu pobranych przed rozpo-

częciem ich rekultywacji oszacowano za-

wartość w nich węglowodorów w granicach 

od 3.344,90 do 14.891,20 mg/kg suchej masy 

– średnio 4.304,2 mg/kg suchej masy.

W sierpniu 2000 roku średnia zawartość 

węglowodorów po zakończeniu prac rekul-

tywacyjnych zmniejszyła się i wynosiła 617,3 

mg/kg suchej masy, a po zakończeniu wszyst-

kich robót badania chromatograficzne po-

twierdziły stopień oczyszczenia od 86 do 95% 

w porównaniu do zawartości przed oczysz-

czeniem. Znając stopień początkowego i koń-

cowego zanieczyszczenia gruntów, ich ilości 

jak również gęstość produktu obliczono, że 

w wyniku tych robót usunięto z gruntów 

łącznie 30.062 dm3 węglowodorów. 

Ad. 7. Celem zleconych robót rekulty-

wacyjnych było sczerpywanie produktów 

ropopochodnych z gruntów i wód podziem-

nych oraz zahamowanie migracji zanieczysz-

czeń naftowych z terenów byłego lotniska 

JAR w Brzegu na obszary przyległe. Jak 

wyżej stwierdzono, badania intensywności 

i wielkości obszaru zanieczyszczonych grun-

tów wykonane w 1991 r., z uwagi na ogra-

niczone możliwości badań, wykazały zanie-

czyszczenia 33,2 ha na siedmiu obszarach 

tego lotniska. Do prac rekultywacyjnych 

przyjęto trzy najbardziej skażone tereny, 

których obszar pod konie 1996 r. wynosił 

już ponad 49,2 ha. Ta różnica spowodowana 

była rozchodzeniem się zanieczyszczeń 

w gruntach pozostawionych około pięciu lat 

bez prac oczyszczających, jak również tym, 

że dodatkowe badania pozwoliły na precy-

zyjniejsze wyznaczenie granic obszarów 

zanieczyszczonych. Szczupłe nakłady finan-

sowe przeznaczone na roboty rekultywacyj-

ne nie pozwalały na całkowite oczyszczenie 

wód i gruntów na tak ogromnym obszarze, 

wykorzystano je zgodnie ze zleceniem na 

sczerpywanie paliwa i wstrzymanie rozcho-

dzenia się skażeń na obszary przyległe.

Podsumowanie

W efekcie tych prac doprowadzono do 

sczerpania paliwa z Południowej Płyty Tan-

kowania i Nowego Magazynu paliw, gdzie 

w piezometrach nie obserwuje się występo-

wania wolnego paliwa. Natomiast na Nowym 

Magazynie Paliw, w jego północnej części, 

jeszcze występuje wolne paliwo w otworach 

obserwacyjnych, o miąższości niekiedy ponad 

jednego metra (mierzone bezpośrednio w otwo-

rze, bez przeliczeń redukcyjnych), które pływa 

na wodach gruntowych. Na tym obszarze, 

oprócz sczerpywania paliwa w pobliżu pół-

nocnej granicy posesji prywatnej i zainstalo-

waniu bariery hydrauliczno-izolacyjnej, nie 

prowadzono prac oczyszczających.

Efektem ekologicznym całości robót rekul-

tywacyjnych, prowadzonych w latach od 1996 

do końca pierwszego kwartału 2003, było:

– sczerpanie 13.698 dm3 paliwa ,

– oczyszczenie 56.750 m3 wody, 

– oczyszczenie z gruntów 30.062 dm3, 

– usunięto z zanieczyszczonych wód 73.065 

dm3 paliwa (łącznie usunięto z gruntów i wód 

podziemnych 116.825 dm3 paliwa, do powyż-

szej wartości należy doliczyć ilość zanieczysz-

czeń zlikwidowanych metodą ORC), 

– podczyszczenie gruntów na obszarze 

około 49,2 ha, na których nie występuje wol-

ne paliwo na wodach gruntowych, 

– wstrzymanie zagrożenia zanieczysz-

czenia wód pitnych Potoku Pępickiego, 

– czasowe wstrzymanie przemieszczania 

się zanieczyszczeń naftowych w kierunku 

Osiedla Skarbimierz.

Nie zrealizowane cele:

– nie oczyszczono Nowego Magazynu 

Paliw – własność prywatna – z uwagi na brak 

zgody na prowadzenie badań i robót na tym 

obszarze, 

– nie zrekultywowano gruntów w rejo-

nach hangarów, pasów startowych, miejsc 

rozgrzewania samolotów itp.,

– nie można wykluczyć, że na obszarze 

całego lotniska mogą występować mniejsze 

czy większe ogniska zanieczyszczeń, które 

jeszcze nie zostały zidentyfikowane.

Na zakończenie należy stwierdzić, że 

zastosowanie kilku wyżej opisanych technik 

rekultywacji równocześnie, pozwoliło na 

zrealizowanie przedstawionych zadań.

 

dr inż. Stanisław Kościelniak

Szczegółowy wykaz literatury do artyku-
łu dostępny u Autora i w Redakcji.
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O
gromnym halom sklepowym zaczęły 

towarzyszyć przestronne holle, kory-

tarze z punktami serwisowymi, usługami 

technicznymi, gastronomią, prasą, Internetem, 

placówkami bankowymi i pocztowymi, ka-

wiarniami i miejscami zabaw dla dzieci, 

wyposażonymi w wiele nieosiągalnych 

w domu zabawek i urządzeń. W supermarke-

tach zaczęło się „bywać”! Najpierw by zoba-

czyć jak to wygląda, a później by coś kupić 

i przy okazji załatwić na miejscu pod jednym 

dachem parę spraw, które zazwyczaj wyma-

gają odwiedzenia kilku punktów w mieście. 

To „bywanie” rozwinęło się z czasem w sze-

reg czynności związanych z kupowaniem, 

załatwianiem i konsumowaniem. Powstało 

coś, co można nazwać „misterium zakupów” 

– składa się na nie odwiedzanie supermarke-

tów i oglądanie towarów. Są to długie space-

ry, oglądanie stoisk i półek, porównywanie, 

czytanie instrukcji, informacji, przymierzanie, 

zastanawianie się i... niekupowanie.

S
pacery po stoiskach, przestronnych hol-

lach, spotkania ze znajomymi, wpadanie 

na chwilkę do kawiarni lub po prostu wspólna 

przekąska w barze szybkiej obsługi, tworzą 

inny klimat, luźno związany z samym handlem. 

Na takie misterium składa się wjazd samo-

chodem lub firmowym, darmowym autobusem, 

zaopatrzenie się już na parkingu w wózek na 

towary i wędrówka po niekończących się sto-

iskach. Tu zaczyna się kłopot związany z bo-

gatym wyborem towarów i poznawanie no-

wości, także cenowych. Nieświadomie klient 

wpada w socjotechniczne pułapki zastawione 

przez hipermarket. Są to m.in. przeceny to-

warów sugerujące okazję nabycia czegoś taniej, 

atrakcyjne ustawienie towarów prezentujące 

ich zalety, jakość lub możliwości oferowanych 

urządzeń, czasami muzyka tworząca nastrój 

lub po prostu przynaglająca do podejmowania 

decyzji. A tuż przed kasą na półkach drobne 

towary, nieco droższe, stwarzające okazję 

wzięcia czegoś, co może się przydać lub barw-

ne cukierki ułożone na wysokości oczu dziec-

ka tak, by zostały zauważone i wzięte z półki, 

by je rodzice za chwilę kupili. Do tego docho-

dzą opakowania towarów, które eksponują 

zalety produktów, ich funkcjonalność i... nie-

zbędność. Te znakomicie opracowane, barw-

ne opakowania pełnią rolę reklamy, informa-

tora i łatwo można je zauważyć, a to już 

pierwszy krok do zainteresowania się towarem. 

Spora część społeczeństwa jest mało odporna 

na sugestię słowa pisanego i ulega reklamie, 

którą ogląda się w prasie, telewizji i słyszy 

w radiu. Później, widząc wyeksponowany 

towar, ulega pokusie kupienia go. Opakowanie 

spełniło swoją rolę i nie jest już potrzebne. 

Misterium zakupów
Kilka lat po przełomie 1989 zaczął się zmieniać obraz handlu w Polsce. Obok handlu „naręcznego”, „łóżkowego” 

oraz słynnych „szczęk”, pojawiły się duże magazyny, domy towarowe i supermarkety. Szczególnie te ostatnie przy-

czyniły się do stworzenia nowej jakości sprzedawania. Po siermiężnych czasach komunizmu i takiegoż handlowania, 

kiedy wszystkiego brakowało, pokazały inny świat, który nawykłego do poprzednich form oszałamiał ilością towaru, 

obfitością oferty różnych marek, producentów, jakością oraz ogromnym wyborem towarów i zróżnicowaniem cen.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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W domu jest wyrzucane i powiększa ilość 

odpadów, jakimi obciążamy środowisko.

Tu mała dygresja. Kraje wysokorozwi-

nięte dostrzegły ten problem. I tak, w Niem-

czech znaczna część opakowań oznaczona 

jest „zielonym punktem” – dwoma strzałka-

mi w obrębie koła. Oznacza to, że opakowa-

nie wykonane jest z materiałów nadających 

się do recyklingu, ale też klient może takie 

opakowanie zostawić w sklepie, w którym 

kupił opakowany towar. Sklep zaś odstawia 

te opakowania do zakładów, gdzie są one 

przerabiane i w innej formie ponownie wy-

korzystywane. W USA pojawiły się sklepy, 

w których można kupić towary pakowane 

w szare torby, papier lub pojemniki bez barw-

nych reklam, nadające się do recyklingu. Tak 

więc w krajach, które doświadczyły kłopotów 

nadmiaru odpadów, zaczyna wygrywać ra-

cjonalne, proekologiczne podejście.

W supermarketach spotyka się często 

różne promocje stwarzające zachętę do ku-

pienia czegoś okazyjnie. W rezultacie takie-

go łącznego oddziaływania tych skojarzonych 

zabiegów socjotechnicznych klient często 

kupuje rzeczy, o których, wchodząc do su-

permarketu, nawet nie myślał. Długie space-

ry po stoiskach, przebyte setki metrów, a na-

wet kilometry męczą, więc po zakupach 

można odpocząć, coś zjeść i wypić, spotkać 

znajomych, porozmawiać. To spotykanie 

znajomych przybrało też nowe formy. Super-

markety stały się miejscem spotkań, umawia-

nia się na wspólne zakupy, doradzanie, oglą-

danie towarów, przechadzanie się w specy-

ficznej atmosferze handlu z dużym wyborem, 

często z niższymi niż gdzie indziej cenami. 

Trzy czynniki wpływały na rozwój su-

permarketów: 1) wzrost zamożności społe-

czeństwa, 2) chęć zysku dużych firm han-

dlowych, 3) zwiększająca się ilość wolnego 

czasu. Dwa pierwsze wzajemnie się uzupeł-

niają, a wystrój miejsc handlu sprzyja trans-

akcjom. Wolny czas jest natomiast koniecz-

ny, gdyż wyjście do supermarketu jest zwią-

zane z koniecznością poświęcenia dłuższego 

czasu niż przeciętny, na pobyt w sklepie.

A
le misterium handlowe ma też swoje 

ciemne strony. Z chęci zysku handel 

odbywa się w dni wolne i święta. I to nawet 

te największe, jak Boże Narodzenie, Wiel-

kanoc, 3 Maja. Tłumaczy się to wychodze-

niem naprzeciwko potrzebom klientów. 

W rzeczywistości oznacza to więcej godzin 

handlowych, większe zyski i dodatkową 

pracę dla personelu. Praca w dni wolne i świę-

ta stała się obowiązkiem. Dla coraz większej 

ilości zatrudnionych osób dzień świąteczny 

nie różni się więc od powszedniego. Także 

dla klientów wyprawa na zakupy zaciera 

różnicę pomiędzy dniem roboczym a wolnym 

czy świątecznym. Jest to sprzeczne z tradycją, 

nie tylko polską, nakazującą wypoczynek 

w dni świąteczne. Przyjęło się ograniczenie 

zatrudnienia w tych dniach do niezbędnych 

prac związanych z ruchem ciągłym, jak ko-

leje, hutnictwo, energetyka i parę innych 

branż wymagających ciągłej pracy, by nasza 

cywilizacja była bezpieczna i mogła funk-

cjonować. Handlowanie w święta rozbija 

więzi rodzinne, gdy oboje lub jedno z rodzi-

ców musi iść do pracy, uniemożliwia rodzi-

com bycie razem przynajmniej w święta, 

a wielu ludzi zachęca do zakupów, bo prze-

cież „jest otwarte”. W ten sposób niepostrze-

żenie zmienia się zwyczaje wspólnego, 

świątecznego spędzania czasu na bardziej 

komercyjne, w supermarkecie, gdzie można 

coś, kupić, zjeść i załatwić. Misterium handlu 

zaczęło dominować, stało się dla jednych 

obowiązkiem, a dla wielu innych okazją do 

pójścia na zakupy w specyficznej atmosferze 

dużego handlowego molocha. Nowych zwy-

czajów uczy się też młodzież, która od po-

czątku wzrasta w klimacie zacierania war-

tości i różnicy pomiędzy dniem wolnym, 

świętem wraz z tradycją i jego oprawą a zwy-

czajnym handlowaniem ze swoją komercyj-

ną (usługi, gastronomia) oprawą.

Nawyki handlowania w święta stają się 

z czasem czymś normalnym. Jest to jednak 

okradanie rodzin z wolnego czasu, który tak 

bardzo jest potrzebny dla wychowania dzie-

ci, wspólnych wyjść do teatru czy na koncert, 

wycieczek za miasto lub innych form wspól-

nego wypoczynku. Czasu, który jest nie-

zbędny do budowania więzi rodzinnych, 

społecznych. A wszystko przy zachowaniu 

wolności wyboru, gdy tak naprawdę to nie 

my wybieramy lecz ulegamy socjotechnicz-

nym zabiegom, poświęcając na supermarke-

ty więcej czasu i pieniędzy.

Wydaje się jednak, że aż tak źle nie bę-

dzie. Podnoszą się bowiem głosy, że handlo-

wanie w święta powinno być zabronione lub 

znacznie ograniczone. Mamy liczne przy-

kłady uchwał rad miejskich ograniczające 

godziny handlu w niedziele i święta. Mówi 

się o całkowitym zakazie handlu w ważne, 

uświęcone tradycją, święta państwowe i ko-

ścielne oraz o znacznym ograniczeniu godzin 

otwarcia sklepu w święta. To zdrowy instynkt 

samozachowawczy, by handel sprowadzić 

do właściwej proporcji w stosunku do innych, 

kształtujących jakość życia, potrzeb czło-

wieka – jak wypoczynek, bycie razem czy 

choćby czas na kontakt z przyrodą.

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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N a te i inne pytania związane z ekologicz-

ną reformą fiskalną (ERF) starano się 

odpowiedzieć podczas konferencji zorgani-

zowanej 7 maja 2004 r. przez Instytut na Rzecz 

Ekorozwoju w Warszawie i PKE OD. Wygło-

szone referaty spotkały się z dużym zainte-

resowaniem i wywołały ciekawą dyskusję. 

ERF to złożony mechanizm wpływania 

na przekształcenia systemu podatkowego 

i narzędzi ekonomicznych oraz wykorzystania 

ich do realizacji średnio- i długoterminowych 

celów polityki gospodarczej, społecznej i eko-

logicznej. Polega on na przesunięciu obciążeń 

podatkowych z zasobów pracy na zużywane 

w procesach produkcji i konsumpcji zasoby 

naturalne. Celem jest uzyskanie efektu eko-

logicznego w powiązaniu z efektem społecz-

nym, którym jest zachęcenie przedsiębiorców 

do rozwijania działalności i tym samym do 

zwiększenia zatrudnienia w swoich firmach. 

Mechanizm działa tak, aby zachować 

neutralność systemu finansów publicznych 

i uzyskać podwójną dywidendę, tj. jednocześnie 

efekt ekologiczny i zatrudnieniowy. Może być 

pomocny w realizacji celów, jeśli równowaga 

systemów społeczno-gospodarczych nie zo-

stanie zachwiana nieodpowiedzialną i nieprze-

myślaną polityką rządów, nieuwzględniającą 

zasad zrównoważonego rozwoju. Konieczna 

jest więc szeroka współpraca międzynarodo-

wa, której celem jest upowszechnienie i wdro-

żenie ERF w możliwie wielu państwach. 

Według obecnego stanu wiedzy ERF osią-

ga cele dzięki transferowaniu środków – uzy-

skanych z dodatkowego opodatkowania zaso-

bów naturalnych, podniesienia opłat za usługi 

związane z użytkowaniem środowiska lub 

z jego zanieczyszczeniem – do dziedzin i dzia-

łalności, których finansowe wspieranie jest 

uzasadnione osiąganiem konkretnych korzyści 

gospodarczych, zatrudnieniowych lub środo-

wiskowych. Wyższe opodatkowanie nośników 

energii, takich jak: paliwa, gaz ziemny, olej 

opałowy, energia elektryczna, jak również 

wody, powierzchni ziemi, stwarza bodźce 

rynkowe dla oszczędnego i racjonalnego zu-

żytkowania energii, oraz inwestowania w tech-

nologie przyszłości. Użytkownik korzystający 

z energii z naruszeniem jakości środowiska 

i klimatu, powinien zapłacić za nią więcej niż 

użytkownik, który narusza je w mniejszym 

stopniu. Stworzy to trwałe i powszechne za-

chęty do oszczędnego i racjonalnego użytko-

wania energii. EFR jest instrumentem uzupeł-

niającym politykę finansową, podatkową, 

ekologiczną, przemysłową i sektorową, a róż-

ni się od dotychczas stosowanych procedur 

przede wszystkim tym, że środki z podwyż-

szanych opłat i podatków, cen i stawek lub 

zlikwidowanych, szkodliwych dla środowiska 

subwencji, przeznacza się na określone cele.

W Polsce ERF jeszcze nie ma zastosowa-

nia w praktyce, ale interesują się nią ośrodki 

naukowe oraz organizacje pozarządowe. 

W polskim systemie finansowania przedsię-

wzięć i inwestycji związanych z ochroną 

środowiska dominują fundusze ekologiczne, 

które stanowią bazę realizacji celów i prio-

rytetów polityki ekonomicznej państwa.

W dotychczasowych modelach wdrażanej 

do praktyki w krajach UE, w tym w Niemczech, 

Włoszech, Holandii, Danii, Szwecji, czy Wiel-

kiej Brytanii, ERF jest stosowana równolegle 

z dotychczas wykorzystywanymi instrumen-

tami ekologicznymi, w tym z podatkami, 

opłatami ekologicznymi, opłatami produkto-

wymi, depozytami ekologicznymi, dotacjami 

i subwencjami, mechanizmami handlu, upraw-

nieniami do emisji, ulgami w podatkach po-

średnich, dowolnymi porozumieniami. ERF 

uzupełnia, ale nie zastępuje tradycyjnie stoso-

wanych instrumentów i mechanizmów.

Wdrożenie ERF w Polsce należy rozpa-

trywać w kilkuletnim horyzoncie czasowym. 

Powinno uwzględniać:

– aktualną sytuację ekonomiczną, za-

trudnieniową i ekologiczną zastaną po okre-

sie recesji w latach 2001–2003;

– strategiczne cele i priorytety polityki 

makroekonomicznej państwa w związku 

z akcesją do Unii Europejskiej;

– cele i priorytety polityki ekologicznej 

państwa, w tym zwłaszcza wynikające ze 

zobowiązań akcesyjnych i innych zobowiązań 

ekologicznych Polski wynikających z umów 

międzynarodowych i bilateralnych;

– konieczność restrukturyzacji sektora 

finansów publicznych w związku z polityką 

prorozwojową i prozatrudnieniową;

– specyficzną sytuację w poszczególnych 

sektorach gospodarki, w tym przemysłu, 

zwłaszcza w gałęziach poddanych intensyw-

nym i jeszcze niezakończonym procesom 

restrukturyzacji prorozwojowej i proefek-

tywnościowych (w Polsce górnictwo, prze-

mysł stalowy, ciężka chemia, itp.);

– zgodę społeczną i polityczną głównych 

partii politycznych, parlamentarzystów, przed-

siębiorców, rolników i związków zawodowych 

na przesunięcie obciążeń fiskalnych z pracy 

na zasoby naturalne i emisję zanieczyszczeń.

Grupa naukowców z Akademii Ekono-

micznej w Krakowie opracowała pragmatycz-

ną propozycję skorygowania budżetu państwa 

na podstawie kryterium zrównoważonego 

rozwoju. Propozycja dotyczy wykorzystania 

ERF jako narzędzia korekty budżetu państwa 

w czterech kolejnych latach. Za bazę odniesie-

nia przyjęto umownie rok 2001 tj. ostatni rok, 

za który były dostępne wiarygodne dane o zu-

życiu paliw i energii oraz o stawkach składek 

na ubezpieczenie społeczne i składek na ubez-

pieczenie emerytalno-rentowe, dotyczących 

Czym jest ekologiczna reforma podatkowa? Dlaczego jest ona tak ważna dla środowiska? Jakie warunki wdrożenia 

ekologicznej reformy podatkowej spotykamy w Polsce? Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia dla przedsiębiorstwa, 

samorządu, gospodarstwa domowego? Czy już wprowadzono ją w innych krajach i jakie są efekty? 

MARIA PRZYBYLSKA-WOJTYSZYN

Ekologiczna reforma podatkowa w PolsceEkologiczna reforma podatkowa w Polsce
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pracodawców i pracobiorców. Istotą zapropo-

nowanej korekty budżetu w tych 4 latach było 

stopniowe wprowadzanie opodatkowania (lub 

podnoszenie stawek już funkcjonujących po-

datków) nośników energii – węgla kamienne-

go i brunatnego, energii elektrycznej, benzyn, 

oleju napędowego i opałowego oraz reduko-

wanie składek na ubezpieczenie społeczne 

i emerytalno-rentowe, obciążające równo pra-

codawców i pracobiorców po 0,25 pkt%.

Podano dwa warianty podatków nakła-

danych na przedsiębiorstwa i gospodarstwa 

domowe i wynikające z nich dochody budże-

tu państwa. Przyjęto ponadto założenie, że 

powyższe operacje muszą być przeprowadzo-

ne z zachowaniem neutralności dochodów 

budżetowych, tj. dodatkowe przychody bu-

dżetu z tytułu nowych lub podwyższonych 

stawek, muszą być przeznaczone na zmniej-

szenie składek na ubezpieczenie społeczne 

i zabezpieczenie emerytalno-rentowe. Auto-

rzy tej koncepcji proponują elastyczny system 

wprowadzania zmian stawek opodatkowania 

i równomierne redukcje składek na ubezpie-

czenia społeczne. System taki jest dogodny 

dla administracji, która wyznacza czas wpro-

wadzania nowych stawek opodatkowania, tak 

aby operacja była zgodna z polityką fiskalną, 

pieniężną i makroekonomiczną państwa.

Prozatrudnieniowy charakter reprezentu-

je koncepcja ekologicznej reformy podatkowej 

opracowana przez Instytut na rzecz Ekoro-

zwoju w Warszawie. Koncepcja ta wychodzi 

z założenia, że w chwili obecnej jednym z naj-

bardziej palących problemów społecznych jest 

wysokie bezrobocie. Biorąc to pod uwagę, 

przyjęto założenie, że zmiany w systemie fi-

nansów publicznych powinny, z jednej strony 

sprzyjać zatrudnieniu, z drugiej zaś wywierać 

efekt ekologiczny, polegający na zmniejszeniu 

zużycia wyrobów szkodliwych dla środowiska. 

Efekt prozatrudnieniowy zamierza się tu uzy-

skać poprzez zmniejszenie kosztów pracy. 

W celu osiągnięcia tego, zaproponowano 

zmniejszenie parapodatkowych kosztów zwią-

zanych z wynagrodzeniem pracownika w po-

staci składki na ubezpieczenie emerytalne, 

a stratę, jaka powstała (mniejsze wpływy do 

systemu ubezpieczeń) zrekompensują wyższe 

wpływy z podatku akcyzowego. Przyjęto 

również, że w przypadku obniżenia składki, 

strata zakładów ubezpieczeń zostanie pokry-

ta większymi dotacjami z budżetu państwa. 

Całość rozwiązania ma być neutralna pod 

względem wyniku finansowego sektora fi-

nansów publicznych. Obecnie składka eme-

rytalna, którą płaci pracodawca i pracownik 

wynosi 9,26% dochodu brutto. W powyższej 

koncepcji zaproponowano obniżenie stawki 

o 0,5 pkt % dla pracodawcy i pracownika. 

Takie rozwiązanie powoduje, że obniżenie 

kosztów pracodawcy ma wywołać efekt pro-

zatrudnieniowy, z drugiej zaś strony redukcja 

obciążenia płacy pracownika (czyli zwiększe-

nie jego wynagrodzenia netto) ma po części 

zrekompensować dodatkowe wydatki na wy-

roby, które zostaną objęte wyższą stawką 

akcyzy. Ze względów ekologicznych, brano 

pod uwagę wyższe opodatkowanie paliw sil-

nikowych i (lub) energii elektrycznej. Aby 

zwiększyć efekt prozatrudnieniowy, należa-

łoby wprowadzić równolegle zmiany w ko-

deksie pracy, uelastyczniające ten rynek.

A naliza obszernego studium o polskim 

systemie fiskalnym wskazuje na koniecz-

ność wykorzystywania ekologicznej reformy 

fiskalnej jako instrumentu pozyskiwania środ-

ków na cele proekologiczne, innowacje tech-

niczne i technologiczne w produkcji i kon-

sumpcji, oraz na cele prorozwojowe i proza-

trudnieniowe w sektorze przedsiębiorstw. 

Korzystne jest więc włączenie ERF do cało-

ściowej reformy finansów publicznych jako 

instrumentu stabilizującego, oraz katalizatora 

zmian strukturalnych w wydzielonym obsza-

rze, tj.: dochodów ze sprzedaży paliw, energii 

i zasobów naturalnych oraz opłat i podatków 

ekologicznych i ich wydatkowania na cele 

prorozwojowe, proekologiczne i prozatrudnie-

niowe. Otwarty pozostaje kształt i zakres re-

formy. Pomocne w tym względzie może być 

kontynuowanie rozpoczętych w krajach Unii 

Europejskiej i w krajach kandydujących, eko-

logicznych reform fiskalnych, w których wi-

doczne są pozytywne efekty tych reform. 

Należy jednak podkreślić, że mają one cha-

rakter średnio i długoterminowy. Przykładem 

mogą być Niemcy, gdzie efekty reformy eko-

logicznej najbardziej znaczące są w transporcie. 

Już po roku (w 2000) emisja CO2 ze źródeł 

mobilnych zmniejszyła się o 1,9%, malejący 

trend utrzymywał się w latach 2001–2002 

i utrzymuje się nadal. Zmniejszenie zużycia 

paliw, wydatnie uszczupliło emisję CO2 do 

powietrza. Niemieckie przedsiębiorstwa wy-

twarzające energię elektryczną po wprowadze-

niu ERF zaczęły w coraz większym stopniu 

wykorzystywać energooszczędne technologie. 

Nastąpił zwrot w wykorzystaniu źródeł ener-

gii – stopniowo odchodzono od paliw stałych 

i energii jądrowej na rzecz energii solarnej 

i innych alternatywnych źródeł. Celem rządu 

federalnego jest, aby do 2050 roku 50% ener-

gii zużywanej w Niemczech pochodziło ze 

źródeł nie emitujących CO2 lub nie powodu-

jących jego wzrostu. Są to np.: źródła energii 

słonecznej, wiatrowej, wodnej, energii bioma-

sy i ciepła ziemi. Dzięki podatkom ekologicz-

nym i związanych z nimi redukcji pośrednich 

kosztów pracy, powstało w Niemczech 250 tys. 

nowych stanowisk pracy. Tylko w dziedzinie 

odnawialnych źródeł energii zatrudnionych 

jest 130 tys. pracowników.

W Szwecji wskutek wprowadzenia w 1991 

roku „podatku siarkowego” emisja SO2 zmniej-

szyła się o 80% w porównaniu do poziomu 

z 1980 roku, zmniejszyła się również emisja 

tlenków azotu. W Danii w skutek opodatko-

wania poboru wody z wodociągów w ciągu 

5 lat zmniejszyło się jej zużycie w gospodar-

stwach domowych o 13%, zaś przedsiębiorstwa 

wodociągowe zmniejszyły straty na przesyłach 

o 23%. Ponadto, takie kraje jak Holandia, 

Francja, Wielka Brytania także pracują nad 

podatkami ekologicznymi i wdrażaniem u sie-

bie reform ekologicznych.

Niezmiernie ważne jest poparcie poli-

tyczne ze strony rządu i parlamentu nad 

tworzeniem ERF. O tym, czy Polska ma 

należeć do grupy krajów wiodących w kształ-

towaniu i wdrażaniu polityki ekologicznej 

(w tym ekologicznej polityki fiskalnej), po-

winna zadecydować społeczna dyskusja. 

Przeprowadzenie społecznej debaty w Polsce 

zależy zaś od rządu, ugrupowań politycznych, 

samorządów, grup społecznych, w tym spo-

łeczności lokalnych i organizacji pozarzą-

dowych. Od ich determinacji zależy, czy 

koncepcja ERF będzie w Polsce wdrożona, 

w jakim zakresie i w jakim czasie. 

dr Maria Przybylska-Wojtyszyn

Szczegółowy wykaz literatury do artyku-
łu dostępny u Autorki i w Redakcji.
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Skład chemiczny miodu

100 g miodu wrzosowego zawiera nawet 

do 875 mg wolnych aminokwasów, podczas 

gdy w miodach nektarowych średnia zawar-

tość aminokwasów wynosi 175 mg, 

a w miodach spadziowych – 85 mg. 

Wśród aminokwasów najwięcej jest 

proliny, a w dalszej kolejności: feny-

loalaniny, kwasu glutaminowego, 

asparaginowego, lecytyny, tryptofa-

nu. W miodzie występują wszystkie 

aminokwasy egzogenne, czyli te, 

których organizm ludzki sam nie 

produkuje, i które muszą być dostar-

czone z pokarmem. 

Spośród białek występujących 

w miodzie ważną rolę biologiczną 

spełniają enzymy. W miodzie stwier-

dzono 15 enzymów, a ich zawartość 

wynosi od 0,23 do 0,43%. Najważ-

niejsze z nich to m.in.: oksydaza 

glukozy, katalaza, alfa- i beta-amy-

laza, inwertaza, sacharaza, maltaza. 

W miodzie wrzosowym wysoka jest 

zawartość biopierwiastków, która 

wynosi około 0,35%, czyli tyle ile 

zawiera miód nektarowo-spadziowy. 

Najwięcej występuje potasu, a na-

stępnie chloru, fosforu, magnezu, 

wapnia i sodu. Łącznie wykryto 

w miodzie 47 biopierwiastków, które są 

dobrze przyswajalne przez organizm czło-

wieka. Ponadto występują substancje o cha-

rakterze hormonalnym pochodzenia roślin-

nego i zwierzęcego; są to roślinne hormony 

wzrostu oraz neurohormony – cholina i ace-

tylocholina. Miód zawiera również stosun-

kowo dużo witamin z grupy B, a mianowi-

cie: B1, B2, B6, B12, kwas foliowy, kwas 

nikotynowy i pantotenowy. W miodzie 

wrzosowym spotyka się także związki fla-

wonoidowe. Jest natomiast stosunkowo 

ubogi w witaminę C.

O smaku i aromacie miodu decydują 

olejki eteryczne pochodzące z nektaru. Wy-

odrębniono 50 substancji aromatycznych, 

wśród których występują aldehydy, ketony, 

estry i związki polifenolowe. Miód wrzoso-

wy zawdzięcza swój aromat około 

120 substancjom chemicznym. Na 

jego barwę mają wpływ karotenoidy 

(głównie beta-karoten i ksantofil) 

oraz flawonoidy i antocjany. 

Charakterystyczną cechą gatun-

kową miodu wrzosowego jest jego 

przechodzenie ze stanu roztworu 

koloidalnego do stanu galaretowatego, 

zwanego żelem (proces ten nazywa 

się filesotropią). Dzieje się tak dzięki 

dużej zawartości dekstryn, które 

w połączeniu z białkami (a w miodzie 

wrzosowym jest ich także dużo) 

przyczyniają się do powstania żelu. 

Pozostałe składniki miodu stano-

wią domieszki i na ogół nie przekra-

czają 1%. Bardzo ważne jest wystę-

powanie pyłku kwiatowego, który jest 

charakterystyczny dla danej odmiany. 

Na podstawie analizy pyłkowej moż-

na zazwyczaj zlokalizować krainę 

geograficzną, z której dany miód 

pochodzi. O gatunku miodu decydu-

ją pyłki przewodnie, czyli pyłki prze-

ważające w danej próbie. Bardzo 

ważny jest udział pyłków towarzyszących, 

które mogą być roślinami charakterystyczny-

mi dla danego terenu i pozwalają na szczegó-

łowe ustalenia obszaru pochodzenia miodu. 

Miód wrzosowy charakteryzuje się barwą bursztynową, o jaśniejszym kolorycie od spadziowego, lecz zdecydowanie 

ciemniejszym od lipowego lub rzepakowego. Jego niepowtarzalny zapach przywodzi na myśl nagrzane słońcem 

wrzosowiska, a smak przywołuje wizję miodu dzikich pszczół, które już na Dolnym Śląsku niemal nie występują.

KRYSTYNA HALADYN

Miód wrzosowy Miód wrzosowy 
z Borów Dolnośląskichz Borów Dolnośląskich
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Właściwości lecznicze

Wszystkie miody charakteryzują się dużą 

aktywnością antybakteryjną, na którą składa 

się wysokie ciśnienie osmotyczne, spowodo-

wane dużą ilością cukrów oraz niski odczyn 

środowiska, wywołany obecnością kwasów 

organicznych. Enzym oksydaza glukozy 

utlenia glukozę do kwasu glukonowego, 

a produktem ubocznym jest nadtlenek wo-

doru, czyli woda utleniona – związek o silnych 

właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. 

Aktywność antybiotyczna miodu wrzosowe-

go jest na poziomie miodu spadziowego 

i nektarowo-spadziowego oraz nieco niższa 

od miodu lipowego i gryczanego.

Miód pozyskany z Borów Dolnośląskich 

(tereny czyste ekologicznie) pozbawiony jest 

pozostałości chemicznych, a zwłaszcza na-

wozów i środków ochrony roślin. Według 

wielu badaczy jest pomocny w ostrym i prze-

wlekłym zapaleniu nerek, miedniczek ner-

kowych, zapaleniu pęcherza moczowego, 

a także w kamicy nerkowej. Duża zawartość 

proliny (około 500 mg w kilogramie miodu) 

może być wykorzystywana przy zapobiega-

niu i leczeniu choroby Alzheimera. Polipep-

tyd ten posiada silne właściwości immuno-

regulatorowe. Ma hamujący wpływ na two-

rzenie złogów amyloidu (białka odkładają-

cego się w mózgu osób chorych). Doświad-

czalnie potwierdzono również wpływ proli-

ny na polepszenie funkcji pamięci. 

Miód zalecany jest przy leczeniu schorzeń 

układu wydalniczego. Obecność flawonoidów, 

kwasów organicznych i olejków eterycznych 

rozszerza naczynia krwionośne nerek i zwięk-

sza filtrację. Właściwości moczopędne mio-

du umożliwiają wydalanie substancji tok-

sycznych z organizmu, takich jak: mocznik, 

kwas moczowy, kwas hipurowy, kreatyninę 

i inne związki, powstałe w wyniku przemian 

metabolicznych w organizmie.

Dlaczego z Borów Dolnośląskich?

Bory Dolnośląskie fizjograficznie sta-

nowią część Niziny Śląsko-Łużyckiej. Obszar 

ten porośnięty jest przez bory sosnowe oraz 

nieliczne lasy liściaste, z których najwięcej 

jest olszyn i łęgów, rosnących wzdłuż głów-

nych cieków obszaru (Nysa Łużycka, Kwisa 

i Bóbr) oraz brzeźniakami na terenach po-

poligonowych. Roślinność runa jest uboga. 

Jednak teren Borów Dolnośląskich jest bar-

dzo atrakcyjny pod kątem pszczelarstwa, 

dzięki łanowo występującym tu roślinom 

miododajnym. 

Klimat Borów jest jednym z łagodniejszych 

na terenie Polski. Kształtowany jest głównie 

pod wpływem atlantyckich mas powietrza, 

co powoduje spłaszczenie amplitud rocznych 

temperatur oraz występowanie krótkich i ła-

godnych zim. Okres wegetacyjny wynosi 220 

dni i jest zaliczany do najdłuższych w kraju.

Pszczele pastwiska Borów Dolnośląskich 

tworzone są przez następujące drzewostany 

i rośliny zielne: lipę drobnolistną (w okolicy 

Przemkowa znajduje się około 200 ha litych 

drzewostanów lipowych), wrzos zwyczajny 

(zwarte kobierce tej rośliny występują na 

powierzchni ogółem 10 tys. ha, głównie na 

terenach popoligonowych i ciągle czynnych 

poligonów w okolicach Przemkowa, Chocia-

nowa, Świętoszowa), wierzbę iwę (na terenach 

podmokłych w pobliżu cieków, głównie na 

terenach teras rzecznych), różę dziką (na 

obrzeżach lasów), śliwę tarninę (na obrzeżach 

lasów), głóg (na obrzeżach lasów), kruszynę 

(miejscami łanowo pod okapem drzewostanu), 

tawułkę wierzbolistną (łanowo występuje na 

obszarach leśnych nadleśnictw Ruszów i Wę-

gliniec), dziurawiec (żyźniejsze łąki), borów-

kę czarną (łanowo pod okapem drzewostanu), 

borówkę czerwoną (łanowo pod okapem 

drzewostanu), jeżynę (przy drogach na żyź-

niejszych glebach, w pobliżu cieków wod-

nych), malinę (miejscami łanowo na obszarze 

całych Borów), wierzbówkę kieprzycę (przy 

drogach na żyźniejszych glebach, w pobliżu 

cieków wodnych, tarasach aluwialnych, na 

zrębach), wiązówkę błotną (licznie reprezen-

towana pod okapem drzewostanu na terenach 

podmokłych). Na śródleśnych łąkach można 

spotkać też m.in.: wrotycz (roślinę występu-

jącą łanowo), chabra łąkowego, bławatka, 

krwawnika, pszeńca gajowego, rzeżuchę 

łąkową, tojad, szczeć, ostrożnia łąkowego, 

dziewannę drobnokwiatową.

Na terenach podmokłych występuje bagno 

zwyczajne, z którego miód jest trujący, dlate-

go pszczelarze nie powinni korzystać z terenów 

porośniętych przez tę roślinę. Również tereny 

porośnięte przez nawłoć kanadyjską powinny 

być omijane przez pszczelarzy. Roślina ta, 

pojawiająca się łanowo, głównie nad ciekami 

i rowami melioracyjnymi, jest niebezpieczna 

dla roślin rodzimych ze względu na inhibitu-

jące oddziaływanie jej olejków eterycznych. 

W analizach miodu wrzosowego pobranego 

z okolic Przemkowa stwierdzono również 

obecność roślin związanych z gruntami ty-

powo rolniczymi – gryki i komonicy.

Opisane powyżej, sprzyjające warunki 

docenili pszczelarze. Rocznie na terenie Bo-

rów Dolnośląskich pojawia się kilkanaście 

tysięcy rodzin pszczelich wwożonych przez 

pszczelarzy, którzy nade wszystko cenią so-

bie wrzos, a z roślin kwitnących wiosną – bo-

rówki i tawułę jako rośliny miododajne.
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Nieco historii

Pierwsze wzmianki o pszczelarstwie na 

terenie pomiędzy Odrą a Łabą pochodzą 

z zapisków czynionych za panowania Karo-

la Wielkiego na przełomie VIII i IX w. – w na-

kładanych daniach znalazły się miód i wosk. 

W utrwalaniu pszczelarstwa niemałą rolę 

odegrały klasztory, przy których zakładano 

pasieki liczące nawet do tysiąca rodzin. Pod-

dani ścinający drzewa mieli obowiązek do-

starczenia każdej wypróchniałej kłody 

drzewnej. Słowianie zamieszkujący tereny 

Borów Dolnośląskich zajmowali się bartnic-

twem. Pszczoły utrzymywali w ulach kłodo-

wych zarówno w stojakach, jak i leżakach. 

W XII i XIII w. na tym terenie zaczęły po-

jawiać się ule plecione najpierw z wikliny, 

a później ze słomy. Bory bartne utrzymywa-

ły się do początków XIX w., głównie w rękach 

rodowitych Łużyczan, z grona których wy-

wodzi się kilku sławnych pszczelarzy, jak 

chociażby Jadam Boguchwał Szyjrach.

W XIV w., obok bartnictwa, zaczęło się 

rozwijać pasiecznictwo. Wykorzystywano 

kłody bartne, które uprzednio wycięto z drze-

wa bartnego i ustawiono w pobliżu siedziby 

ludzkiej. Bartnictwo w Borach Dolnośląskich 

przetrwało w formie szczątkowej nawet do 

końca XIX w. Zapiski wskazują, że ule kło-

dowe wywożono do lasów i zawieszano na 

drzewach, gdyż las był nadal miejscem do-

brego pożytku.

Bory Dolnośląskie były dla pszczelarzy na 

tyle atrakcyjne, że bartnicy mieli swoje zrze-

szenia (bractwa), a na terenie lasów miejskich 

w Zgorzelcu powołano dla nich specjalny sta-

tut. Bartnictwo na terenach Borów załamało 

się dopiero na początku XIX w. Zmalała bo-

wiem rola wosku do produkcji świec (pojawia 

się lampa naftowa), a miód używany do sło-

dzenia zaczęto zastępować cukrem. Ponadto 

zmieniła się gospodarka leśna – z plądrowniczej 

(wycinki pojedynczych drzew) na zrębową.

Obecne cenione przez pszczelarzy wrzo-

sowe pszczele pastwiska pojawiły się w Borach 

Dolnośląskich wraz z wojskiem. W 1898 r. 

Dohnowie – ówcześni właściciele Borów Dol-

nośląskich – przekazali pod poligon 10 do 15 

tys. mórg pruskich (5.700– 8.500 ha) położo-

nych w okolicy Świętoszowa. Od tego momen-

tu nastąpił okres intensywnej eksploatacji lasu, 

a w 1900 r. doszło do olbrzymiego pożaru 

obejmującego obszar 1.800 ha. Zjawiska te 

spowodowały degradację środowiska i rozrost 

wrzosowisk. W 1990 roku poligon zajmował 

38.400 ha. W ostatnich latach został pomniej-

szony o tereny położone w okolicach Przem-

kowa i Chocianowa, tj. o około 9 tys. ha. 

Zwyczaje pszczelarzy

Z życiem pszczelarza i rodziny pszczelej 

związana była bogata obrzędowość. Należało 

zawiadamiać pszczoły o wydarzeniach rodzin-

nych pszczelarza – radosnych i smutnych. 

Źródła pisane, głównie kroniki niemieckie 

oraz dokumenty kościelne, stwierdzają, że 

pszczoły traktowano z dużą atencją, zwracając 

się do nich w przypadku wyjazdu słowami 

„pszczółki, wasz pan pożegnał was, pozostań-

cie w zdrowiu”. Życzenia przekazywano 

pszczołom z okazji Nowego Roku, Świąt Bo-

żego Narodzenia i Wielkanocy. Bartnicy roz-

poczynając dzianie barci czynili najpierw znak 

krzyża na piersi, a potem taki sam na drzewie. 

Przyjął się zwyczaj poświęcania pasieki lub 

boru bartnego. Przy tej okazji wręczano krążek 

wosku na świece do kościoła. 

Istniał zwyczaj zawiadamiania pszczół 

o końcu zimy. W dniu świętego Pawła, czy-

li 2 marca, pukano w ul, a szum rodziny 

świadczył o przezimowaniu pszczół. Nad 

pasiekami mieli czuwać święci Ambroży, 

Antoni i Bartłomiej. Praktykowano zwyczaj 

smarowania wylotków sadłem wilczym bądź 

niedźwiedzim. Ule przystrajano we wstążki 

lub wianki kwiatów i wypowiadano odpo-

wiednie zaklęcia.

Wśród mieszkańców wielu regionów Pol-

ski istnieje do dzisiaj przekonanie, że pszczo-

ła nie zdycha, lecz umiera. Każdy kto zabijał 

pszczołę, obciążał siebie grzechem. Zadość-

uczynieniem była kara woskowa. Dlatego też 

uśmiercanie rodzin pszczelich zlecano kupcom 

żydowskim lub wędrownym Cyganom. Prawo 

magdeburskie regulowało wiele zagadnień 

z pszczelarstwa. Pszczelarz, który „nasyłał 

pszczoły”, „przymuszał” lub „pędził na żer”, 

był karany chłostą. Pomiędzy Łabą a Odrą 

„chodzono koło barci”, a miód i wosk z tych 

ziem docierał daleko na południe i zachód.

mgr Krystyna Haladyn 

Artykuł przygotowano w oparciu o materiały 

z seminarium „Zasady i kryteria wytwarzania 

produktu regionalnego – miód wrzosowy z Borów 

Dolnośląskich”, które 16 marca 2004 r. zorgani-

zował PKE OD przy współpracy z Regionalnym 

Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich we Wrocławiu oraz Regionalnym Związ-

kiem Pszczelarzy w ramach projektu „Wspieranie 

lokalnej Agendy 21”. Projekt jest realizowane we 

współpracy z Fundacją Euronatur, dzięki finanso-

wemu wsparciu Deutsche Bundestiftung Umwelt.

Seminarium zainaugurowało prace nad uzyska-

niem nazwy geograficznej dla specyficznego produk-

tu Dolnego Śląska jakim jest miód wrzosowy, co 

ułatwi uruchomienie europejskiego rynku zbytu i za-

chowanie tradycji pszczelarstwa w województwie. 

Zgromadziło ono około 70 uczestników – przedstawi-

cieli związków pszczelarzy, przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego i organizacji ekologicznych, którym 

leży na sercu promowanie zrównoważonego rolnictwa. 

Seminarium przewodniczyli: wiceprezes OD PKE – Au-

reliusz Mikłaszewski i prezes Regionalnego Związku 

Pszczelarzy we Wrocławiu – Alojzy Wacławek.

Pierwszy referat zaprezentował Fabian Wierszuń 

(RCDRRiOW), który omówił charakterystykę mio-

du wrzosowego z Borów Dolnośląskich, historię 

i rozwój pszczelarstwa oraz zwyczaje pszczelarzy 

dolnośląskich. Zdefiniowaniem granic geograficz-

nych i rysem historycznym Borów Dolnośląskich 

zajął się Andrzej Ruszlewicz z PTPP „pro Natura”, 

natomiast walory Borów przedstawił Wojciech Ma-

zur z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we 

Wrocławiu. Wiedzę z zakresu produktów regional-

nych oraz zasad ich funkcjonowania w UE przybli-

żył zebranym Jakub Jasiński z Wydziału Oznaczeń 

Geograficznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Natomiast zasady marketingu produktu regio-

nalnego omówił Ryszard Targosz z Działu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (RCDRRiOW). Na temat wa-

runków bezpieczeństwa żywnościowego w stosunku 

do miodu wrzosowego wypowiedź przygotował Piotr 

Czajkowski, lekarz weterynarii z Regionalnego 

Związku Pszczelarzy we Wrocławiu. 

Cała ta wiedza potrzebna będzie pszczelarzom 

przy pracach nad doprowadzeniem do uznania 

miodu wrzosowego za produkt regionalny i uzyska-

nia dla niego nazwy geograficznej. W trakcie se-

minarium powołano grupę roboczą dla prowadze-

nia dalszych prac i uzgodniono kolejne terminy 

spotkań. Klub patronuje tym pracom i popiera 

umacnianie się tradycyjnych form działalności 

rolniczej, sprzyjającej zachowaniu nieskażonego 

środowiska na Dolnym Śląsku.
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I
mpreza rozpoczęła się na Tarasie Rowerzy-

stów (pl. 1 Maja). Następnie trasa przejaz-

du wiodła wzdłuż Fosy Miejskiej, ul. Piotra 

Skargi, ul. Kraińskiego, ul. Drobnera, Wyspą 

Mieszczańską, Podwalem, ul. Piłsudskiego 

i ul. Powstańców Śląskich do hotelu „Wro-

cław”, gdzie zorganizowano liczne konkursy 

i zawody dla młodych rowerzystów. Ich te-

matyka dotyczyła ekologii i prawa drogowe-

go, a najważniejszą nagrodą był kask rowe-

rowy. Wśród zawodów rowerowych najwięcej 

emocji budzi „żółwia jazda”, przejazd przez 

pochylnię i slalom dla maluchów. 

W całej imprezie wzięło udział około 

200 rowerzystów, w tym dość dużo dzieci 

z rodzicami. Bezpieczny przejazd ulicami 

miasta był możliwy dzięki życzliwej pomo-

cy policji wrocławskiej, która przychylnie 

nastawiona do tej imprezy przepuszczała 

rowerzystów, wstrzymując miejscami na 

chwilę ruch samochodowy. Celem imprezy 

było zwrócenie uwagi władz na problemy 

w poruszaniu się po mieście rowerem oraz 

zachęcenie mieszkańców do częstszego ko-

rzystania z roweru jako ekologicznego środ-

ka transportu, który również pomaga zacho-

wać zdrowie i młodość na długie lata. 

Wszystkich mieszkańców, którym na 

sercu leży czyste środowisko i własne zdro-

wie, zapraszamy na imprezy rowerowe or-

ganizowane przez DTC i Koalicję „Rowe-

rowy Wrocław” oraz na coroczny Europejski 

Dzień bez Samochodu (22 września). Rower 

to remedium na tłok, smog i zawał!!! 

Staszek Stembalski, Prezes DTC

Dzień bez Samochodu we Wrocławiu organizowany jest przez organizacje pozarządowe od 1990 r. W tym roku 

głównym organizatorem imprezy było Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów (DTC), które w dniu 26 czerwca 2004 r., 

przy współpracy z Koalicją „Rowerowy Wrocław”, przeprowadziło przejazd rowerzystów ulicami Wrocławia.

STASZEK STEMBALSKI

Wrocławski 
Dzień bez Samochodu

fo
t.

 n
a
 s

tr
o
n
ie

: 
D

T
C

 i
 A

u
re

li
u
sz

 M
ik

ła
sz

e
w

sk
i



EKOLOGIA W SZKOLE

24 3 (54) / 2004

U ważam, że zasada ta obowiązuje jak 

prawo fizyczne, nie tylko w życiu 

rodzinnym, ale we wszystkich układach spo-

łecznych. Człowiek odpowiedzialny za efekt 

swoich działań musi wybierać spośród udzie-

lanych mu rad te, które uważa za słuszne, 

potrzebne, pożyteczne. W szkole, niestety, 

bywa inaczej. Nauczyciel wciąż obligowany 

jest do działań, które nie są do końca zgodne 

z jego przekonaniami i potrzebami, a wszel-

ki bunt tłumiony jest krwawo, ponieważ 

istnieje wiele osób i organizacji szczerze 

pragnących „podwieźć się” na szkole. Niepo-

kojącym zjawiskiem ostatnich lat są wyrasta-

jące zewsząd, jak grzyby po deszczu, mniej 

lub bardziej formalne placówki zajmujące się 

edukacją ekologiczną. Co gorsze, większość 

„edukatorów” nie ma bladego pojęcia ani 

o edukacji, ani o ekologii. Część z nich pra-

gnie nauczać, żeby zaistnieć, zaś część – chce 

z tego żyć, wyłudzając mniejsze lub większe 

sumy od urzędów terytorialnych różnych 

szczebli, UE lub samych nauczanych.

Gdyby tacy kombinatorzy rzucali się ze 

swą nagle wybujałą pasją dydaktyczną na 

ludzi dorosłych – np. grupę zawodową inży-

nierów sanitarnych, spawaczy precyzyjnych, 

kucharzy dań zimnych cateringowych – prak-

tyki te może nie przyniosłyby większej szko-

dy. Gorzej, kiedy niewyżyci mistrzowie 

obierają sobie za cel szkołę. Czasem działają 

za pośrednictwem uprzejmych, acz słabo 

zorientowanych władz oświatowych czy 

szkolnych, odrywają belfra w środku dnia od 

lekcji, ciągną na drugi koniec miasta, żeby 

zwierzyć się ze swej koncepcji zagospodaro-

wania mu czasu (zwykle nie trzyma się ona 

nijak programu ani szkolnych realiów). Bywa, 

że starają się bezpośrednio wedrzeć do klasy 

i nauczać – wtedy często do uczniów docie-

ra niezrozumiały bełkot (i dobrze, że niezro-

zumiały, bo zawierający stek bzdur), a stoją-

cy pod ścianą nauczyciel nie wie, gdzie „oczy 

schować”, aby nie poderwać autorytetu mó-

wiącego (przecież szkoła wpuściła go w swe 

progi), a jednocześnie podkreślić swój dystans 

wobec podawanych treści. Trudno gościa 

bezpardonowo wyprosić za drzwi, a czas 

przeznaczony na realizację lekcji mija. Mło-

dzież jest spostrzegawcza i krytyczna. Odium 

gościa łatwo może przejść na nauczyciela, 

który siłą rzeczy postrzegany jest jako go-

spodarz i mocno nadwerężyć jego wiarygod-

ność. „Odkrywczy” propagator zwykle 

cierpi na nadmiar czasu albo inkasuje za swój 

występ jakąś sumę, a pomysł na ogół opiera 

się na przysporzeniu nauczycielowi nowych 

obowiązków. Nikt nie pyta, czy wykonywa-

ne będą za dodatkowym wynagrodzeniem 

i skąd weźmiemy na nie czas.

W   powszechnym przekonaniu do 

szkoły „się chodzi”. Chodzą ucznio-

wie, chodzą nauczyciele – ale jak już przyjdą, 

to chyba strasznie się nudzą. Trzeba im więc 

zapewnić jakieś zajęcie, bo to przecież ogrom 

siły roboczej, która mogłaby być konstruk-

tywnie wykorzystana, aby instytucja X czy 

pan Y mógł udowodnić racje swojego istnie-

nia, działania, a często również otrzymywa-

nia za tę działalność jakichś profitów.

Wypada nieco sprostować ten pogląd. 

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele ciężko 

w szkole pracują. Każdej godzinie przypi-

sany jest określony zakres wiedzy i umie-

jętności, które nauczyciel musi wdrożyć, 

a uczeń – przyswoić. Tych godzin jest zawsze 

zbyt mało. Przeładowane programy pozo-

stawiają wiele do życzenia, podręczniki 

często zawierają błędy merytoryczne, ucznio-

wie „na wejściu” reprezentują bardzo zróż-

nicowany poziom, a klasy, mimo niżu de-

mograficznego, ciągle są zbyt liczne. Zajęcia 

pozalekcyjne prowadzimy zwykle społecznie, 

a od uczniów (nawet tych zainteresowanych) 

nie można rygorystycznie wymagać obec-

ności i aktywności na zajęciach. I słusznie. 

Oni też są bardzo obciążeni nauką. W tej 

sytuacji nauczyciel wciąż diagnozuje, ana-

lizuje, modyfikuje programy, koryguje błę-

dy podręcznikowe, dopasowuje treści i me-

tody do indywidualnych potrzeb ucznia 

i klasy, a ponadto wypełnia sterty papierów, 

druków, ankiet. Pisze plany, programy, spra-

wozdania itp. Ta „papieromania” władz jest 

może świetną rozrywką dla urzędników, ale 

nam zabiera czas, który winniśmy poświęcać 

uczniom i własnemu doskonaleniu zawodo-

wemu. Kiedy więc kolejny pomysłodawca 

czyni zamach na nasz wolny czas, zamiast 

skrzydeł rosną nam kolce. 

Nie znaczy to, że nie jest nam potrzebna 

pomoc i współpraca, ale to my chcemy i po-

winniśmy decydować jaka. Musi ona być 

zgodna z programem szkolnym, uwzględniać 

specyfikę pracy danej placówki, wynikać 

z jej potrzeb, ułatwiać nam pracę, a nie na-

kładać dodatkowe obowiązki. Bardzo po-

trzebne jest nam doskonalenie, ale niechże 

będzie ono efektywne i pożyteczne. Potrze-

bujemy konkretnej wiedzy merytorycznej, 

a przełożeniem jej na język i metody przy-

swajalne dla ucznia zajmiemy się sami. 

P ozytywnym przykładem jest przezna-

czony dla gimnazjum projekt bloku 

edukacyjnego dr Ewy Rzewuskiej „Środowisko 

aglomeracji wrocławskiej”, który realizowany 

był w ubiegłym roku szkolnym jako próbna 

faza pilotażowa nowego, alternatywnego pro-

„Dobre rady są wtedy dobre, kiedy można z nich nie skorzystać”. Tę maksymę wymyśliłam 30 lat temu, żeby ostudzić 

zapał edukacyjny nieco apodyktycznej teściowej, która odczuwając „syndrom opuszczonego gniazda” starała się mnie 

na każdym kroku pouczać, jak powinnam postępować, a kiedy wybierałam alternatywną opcję – obrażała się.

Dobre rady
MAGDALENA MICHALSKA
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gramu edukacji ekologicznej. Opierał się on 

na współpracy szkół partnerskich z terenu 

Wrocławia i powiatu grodzkiego w ramach 

wspólnego zgłębiania wybranych zagadnień. 

Szkoły deklarowały udział dobrowolnie i przez 

cały czas miały swobodę korzystania z orga-

nizowanych spotkań zgodnie z własnymi po-

trzebami i możliwościami. Testowaniu podda-

no przygotowanie do realizacji czterech szcze-

gółowych zagadnień mieszczących się w pod-

stawie programowej ustalonej w Rozporzą-

dzeniu MEN z 19 lutego 1999 r., opracowy-

wanych w odniesieniu do monitorowanego 

przez daną szkołę terenu. Były to:

– gospodarka odpadami komunalnymi,

– gospodarka wodno-ściekowa,

– zasoby i formy ochrony przyrody,

– gospodarka energetyczna związana ze 

źródłami ciepła w mieszkaniach.

Projekt finansowany był przez Gminny 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, a koordynowany przez 

Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekolo-

gicznego. Cechą wyróżniającą go jest inte-

gralne potraktowanie zagadnień ochrony 

środowiska i oparcie ich realizacji: z jednej 

strony na analizie podstaw prawnych, uwa-

runkowań społeczno-przyrodniczych danego 

obszaru, z drugiej – na obserwacji, weryfiku-

jącej działanie mechanizmów prawno-admi-

nistracyjnych i oceniającej stan faktyczny oraz 

możliwości odniesienia się do przyczyn oso-

biście zidentyfikowanych problemów, a także 

podjęcia próby ich rozwiązania z uwzględ-

nieniem wszystkich aspektów obserwowane-

go zjawiska; tj. prawa i możliwości jego eg-

zekwowania, potrzeb społecznych, wymogów 

zdrowotnych i ochrony środowiska. Jak każ-

dy program edukacji ekologicznej odnoszący 

się do środowiska lokalnego (jedynego, które 

uczeń może wnikliwie poznać nie tylko teo-

retycznie), tak i ten realizuje jednocześnie 

pewne treści z zakresu edukacji regionalnej. 

W ciekawy i inspirujący sposób porusza za-

gadnienia administracyjne i prawne, uważa-

ne zwykle przez młodzież za nudne, a jedno-

cześnie stanowiące wiedzę niezbędną każde-

mu świadomemu obywatelowi. Kładzie duży 

nacisk na aktywną, samodzielną i kreatywną 

pracę grup młodzieży gimnazjalnej, co w spo-

sób znaczący wpływa na kształtowanie jej 

przekonań, postaw i nawyków.

Bezpośrednim adresatem projektu są 

grupy uczniowskie pracujące pod opieką 

i kontrolą nauczyciela-lidera. Grupę może 

stanowić szkolne koło ekologiczne lub wy-

typowany zespół klasowy. Dzięki dotacji 

przeznaczonej na refundowanie wybranych 

działań (zakup drobnych materiałów infor-

macyjnych i biurowych, koszt przejazdu, 

biletów wstępu itp.) skład grupy nie jest 

determinowany statusem materialnym po-

szczególnych uczniów. Zdobywanie infor-

macji i przekazywanie ich pozostałym 

uczniom klas, szkół odbywa się przy pomo-

cy strategii lawinowej. Wycieczki, seminaria, 

spotkania mają na celu wykształcenie grup 

uczniów-ekspertów, którzy w szkołach ma-

cierzystych zostaną wykorzystani do prze-

kazania wiedzy, doświadczeń, postaw, prze-

konań, prezentacji metaplanu itp. w ramach 

zajęć przedmiotowych (debat, dyskusji pa-

nelowych), seminariów wewnątrzszkolnych. 

Są to cenne pod względem edukacyjnym 

propozycje zajęć, mogących wypełnić pro-

gram z okazji obchodów Dnia Wiosny, Zie-

mi, Ekologii, Sprzątania Świata itp. Dają one 

gwarancję zrealizowania w uczestniczących 

szkołach treści związanych ze ścieżką.

Opiekunowie grup (nauczyciele) uczest-

niczyli w spotkaniach seminaryjnych, wy-

cieczkach, na które zabierali najbardziej 

zainteresowanych danym problemem uczniów. 

Zwiedzili wspólnie oczyszczalnię ścieków, 

rekultywowane składowisko odpadów, Ogród 

Botaniczny itp. Po obiektach oprowadzani 

byli przez fachowców. Otrzymali, oprócz 

harmonogramu związanych z projektem 

zajęć i wskazówek dotyczących literatury, 

szereg dodatkowych materiałów, a w tym 

między innymi: fragmenty tekstów źródło-

wych, rocznika statystycznego, wzory ankiet, 

schematy i zestawienia danych do wykorzy-

stania w czasie zajęć dydaktycznych oraz 

ciekawą literaturę zawierającą propozycje 

wybranych zajęć. Zdając sobie sprawę za-

równo z dużego obciążenia zawodowego 

nauczycieli, jak i z faktu, że większość kół 

i grup zainteresowań prowadzona jest przez 

nich społecznie, organizatrzy chcieli pomóc 

w realizacji ścieżek, które i tak z mocy roz-

porządzenia ministerialnego muszą być re-

alizowane, ale tak, aby nie obciążać nauczy-

cieli dodatkową pracą.

Projekt stworzył uczestniczącym w nim 

szkołom szereg możliwości, inspirując, wska-

zując i ułatwiając nauczycielom zorganizo-

wanie różnych form i kierunków aktywności 

uczniów, oraz stwarzając możliwości jej 

sfinansowania (szkoła bowiem formalnie nie 

ma prawa egzekwować od ucznia udziału 

w czynności jeśli obciąża go on finansowo). 

Korzystne było również stworzenie możli-

wości wymiany informacji między nauczy-

cielami, grupami prowadzącymi jednocześnie 

obserwacje w różnych punktach aglomeracji, 

ponieważ daje ono pogląd na zróżnicowanie 

uwarunkowań społeczno-przyrodniczych 

i mnogość występujących tu problemów 

dotyczących tego samego zagadnienia.

Z aistniały również obszary, w których 

projekt nie zafunkcjonował. Dotyczy to 

głównie wzajemnych wizyt w szkołach bliź-

niaczych. Identyfikowalnym problemem oka-

zał się brak refundacji wyjazdów dla dzieci 

spoza gminy Wrocław oraz zbyt późne rozpo-

częcie realizacji projektu, co uniemożliwiło 

wykorzystanie sezonu jesiennego, a wiosna, 

jak wiadomo jest dla szkół okresem bardzo 

wytężonej pracy. Ponadto mnogość imprez, 

odciągających w tym czasie, zarówno młodzież 

jak i nauczycieli od zasadniczych obowiązków, 

i tak bardzo daje się nam we znaki.

Na podstawie koncepcji projektu pilotażo-

wego „Środowisko aglomeracji wrocławskiej” 

oraz wnikliwej analizy jego funkcjonowania 

powstał program edukacji ekologicznej dla 

gimnazjum uwzględniający wszystkie zało-

żenia ścieżki. Wdrożenie do realizacji poprze-

dzone będzie kolejnymi spotkaniami dla na-

uczycieli i ewentualnie ich podopiecznych, 

zaopatrzeniem szkół w materiały ułatwiające 

realizację dalszych zagadnień. Zarówno pod-

jęcie wykonania programu, jak i wybór reali-

zowanych na poziomie różnych klas treści, jest 

całkowicie dowolny i zależy wyłącznie od 

nauczyciela. Jeśli zgłosi on chęć uczestnicze-

nia w spotkaniach lub skorzystania z materia-

łów, zostaną mu one udostępnione. Jest to ze 

strony pomysłodawców projektu propozycja 

pomocy, mająca ułatwić (a nie utrudnić) życie 

szkole i ciężko zapracowanym nauczycielom. 

„Dobre” rady są wtedy dobre...

mgr Magdalena Michalska



Ś pieszę więc do domu, żeby je jak naj-

szybciej wpuścić do oczka w moim 

ogródku. Wyobrażam sobie jak im się ulży, 

gdy znowu znajdą się w dużej ilości wody. 

Od razu poszukają sobie bezpiecznego miej-

sca na dnie i tyle pewnie będę je widzieć do 

późnej jesieni, kiedy to wyłowię je i prze-

wiozę do jakiegoś dużego stawu, gdzie spo-

kojnie będą mogły przezimować. Moje oczko 

jest płytkie i czasem zamarza do dna. 

Jadąc, spoglądam od czasu do czasu na 

rybki, które wybawiłam od tortur w rękach 

jakiegoś wędkarza łowiącego „na żywca”. 

Przypomina mi się, jak to ubiegłej jesieni 

ich poprzedniczki udawały, że są całkiem 

martwe, i że właściwie to ich wcale nie ma. 

Tak się zachowywały, gdy usiłowaliśmy je 

z oczka wyłowić przed zimą. Przypomina 

mi się cała historia związana z karasiami 

w naszym ogrodzie...

Zaczęła się od czerwcowego ataku koma-

rów. Właśnie, gdy odurzona wonią kwitnących 

w okolicy akacji relaksowałam się w ogródku 

zauważyłam, że powierzchnia wodnego oczka 

dziwnie drga. Gdy przyjrzałam się jej z bliska, 

zamarłam. Tafla wody utkana była larwami 

komarów przyczepionych do powierzchni jak 

szpilka przy szpilce. Setki, tysiące larw w sta-

dium „za 5 minut startujemy!”

Skoczyłam po rozum do głowy, ale, poza 

pokusą „zalej to świństwo jakimś świń-

stwem!”, dobrej rady tam nie znalazłam. 

„Chemia! Uratuje Cię tylko chemia!” szeptał 

jakiś głos, mogący należeć do wszystkich 

znajomych, z wyjątkiem jednego klubowego 

kolegi, którego imię zaczyna się na „A” a koń-

czy na „-usz”. Nawet nie wiem, kiedy wsko-

czyłam do auta i pędziłam w kierunku naj-

bliższych sklepów. W żadnym z, kilku odwie-

dzonych, sklepów ogrodniczych nie znalazłam 

jednak odpowiedniego preparatu. Wszędzie 

proponowano mi Raid w różnych wersjach, 

jakieś lampy, wtyczki i Off! ale… wszystko 

to działa na latające już bestie! Tylko w jednym 

sklepie podano mi nazwę preparatu, który 

został podobno użyty we Wrocławiu po po-

wodzi. Ale, jak powiedział sprzedawca, nigdy 

w sprzedaży go nie miał.

I nagle przyszło olśnienie! Przypomniał 

mi się bardzo praktyczny podręcznik przy-

rody dla angielskich uczniów, a w nim rysu-

nek przedstawiający ogrodowy zbiornik na 

deszczówkę opanowany przez larwy koma-

rów. Obok informacja, że najskuteczniejszy 

„environmental friendly” czyli, jak my byśmy 

powiedzieli, „przyjazny środowisku” sposób 

pokonania larw to olej jadalny. A więc „zro-

bię z was frytki!”- krzyknęłam w kierunku 

oczka i pobiegłam do sklepu kupić olej.

P o drodze w głowie rodziły mi się pytania, 

co zrobię z frytkami jak już się upitraszą 

i w ogóle, co zrobię z tym olejem, bo do re-

generacji to raczej nikt go nie przyjmie. Ten 

problem odsunęłam jednak na później, bo 

teraz ważniejsze było to, który olej kupić 

i ile? Nie miałam zielonego pojęcia, więc 

kupiłam jedną butelkę najtańszego uniwer-

salnego oleju (wreszcie zrozumiałam, dla-

czego tak się nazywa) i wróciłam do domu.

Na szczęście larwy były jeszcze na swo-

im miejscu i raczej niczego nie przeczuwały. 

Zainteresowana moją akcją rodzina posta-

nowiła mi pomóc w rozprowadzaniu oleju 

po powierzchni, uprzednio przenosząc spłu-

kane z larw rośliny do tymczasowego po-

jemnika. Oleju było jednak za mało i mimo 

starań, by go rozprowadzić jak najcieńszą 

warstwą, syn popędził do sklepu po następ-

ne dwie butelki. To już wystarczyło.

Skoro świt pobiegłam sprawdzić efekt 

działania oleju na larwy. Wyobrażałam sobie, 

że padły i teraz czeka mnie tylko cierpliwe 

zebranie pływającej po powierzchni zupy. 

Niestety one jeszcze żyły! Dopiero następ-

nego dnia się poddały, a ja mogłam zabrać 

się do usuwania pobojowiska. Rodzina trochę 

sobie ze mnie żartowała, cytując moje „do 

kompostu mięsa się nie wrzuca”. Tłumacząc, 

że larwy to nie mięso tylko aminocukier, 

chityna, a olej jest roślinny i uniwersalny, 

mieszankę wyrzuciłam na kompost.

Efekt całej akcji był znakomity, bo wła-

snych komarów nie mieliśmy i tylko czasem 

przyleciał jakiś od sąsiadów. Olejowej me-

tody, pomimo, że z angielskiego podręczni-

ka, jednak nie polecam, bo jest zbyt skom-

plikowana. Zdecydowanie lepsze są karasie, 

które przyniósł mi w prezencie znajomy 

wędkarz zapewniając, że zdobył je całkiem 

legalnie, tzn. kupił w sklepie wędkarskim 

mającym odpowiednie zezwolenia. Rybki 

nie pokazywały się nikomu przez całe lato 

i gdyby nie fakt, że powierzchnia wody każ-

dego ranka była czyściutka można by pomy-

śleć, że żadnych karasi tam nie ma. 

dr Maria Kuźniarz

Komary, karasie i...Komary, karasie i...
olej uniwersalnyolej uniwersalny

Wracam do domu z zakupami, mając w aucie bardzo nietypowych pasażerów. Są nimi karasie, małe niepozorne 

rybki, których zachowanie obserwuję kątem oka. Środowisko, w jakim się chwilowo znajdują, jest dla nich wyjąt-

kowo nienaturalne – wiaderko z wodą, stanowczo już chyba za ciepłą. 

MARIA KUŹNIARZ
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ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
tel. (0-71) 347 14 45, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński
tel. 0-501 485 893, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie

Koło w Brzegu (III) – prezes inż. Czesław Grabiński
tel. (0-77) 411 19 06, ul. Kościuszki 16/3, 49-300 Brzeg

Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna Gidaszewska
tel. (0-71) 357 18 75, ul. Klecińska 134/3, 54-412 Wrocław

Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes mgr Janina Olkiewicz-Kelner
tel. (0-74) 814 63 21, ul. Kolejowa 4/5, 57-540 Lądek Zdrój

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes mgr Julian Golak
tel. (0-74) 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda

Koło w Opolu (VII) – prezes inż. Remigiusz Jurek
tel. (0-77) 445 92 55, ul. Piotrowska 7d/3, 45-323 Opole

Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska
tel. (0-71) 313 81 84, ul. 3 Maja 18E (ZSP Nr 2), 55-200 Oława

Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes mgr inż Eugeniusz Wezner
tel. (0-76) 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

Koło Gminne „Żuraw” w Rudnej Wielkiej (X) – prezes inż. Zbigniew Lasak
tel. (0-65) 543 60 26, Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes mgr Magdalena Michalska
ul. Kanonia 6/8 (Instytut Botaniki), 50-328 Wrocław

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak
tel. (0-76) 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy PW we Wrocławiu (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
tel. sł. (0-71) 347 14 74, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk
tel. (0-71) 312 65 25, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr inż. Jerzy Ustasiak
tel. (0-71) 343 32 85, ul. Rejtana 8/8, 50-015 Wrocław

Koło „Fundacja” (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik
tel. (0-76) 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski
tel. (0-76) 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – mgr inż. arch. Roland Kacperski
tel. (0-75) 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Danuta Cyrulik
tel. (0-76) 818 58 27, ul. Słoneczna 3, 59-141 Chocianów

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr inż. Stanisław Glonek
tel. (0-76) 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – 
prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
tel. (0-74) 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312 c
50-020 Wrocław

tel./fax (0-71) 347 14 45, tel. (0-71) 347 14 74
e-mail: klub@eko.wroc.pl

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
prezes, tel. (0-71) 320 64 60
e-mail: bogwoj@eko.org.pl

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
wiceprezes, tel. (0-71) 320 68 62

mgr Krystyna Haladyn
wiceprezes, skarbnik, tel. (0-71) 340 78 90

e-mail: k.haladyn@poczta.onet.pl

dr inż. Ryszard Radomski
sekretarz, tel. (0-71) 329 97 18

mgr Piotr Ropuszyński
sekretarz, tel. kom. 0-601 461 011

mgr inż. Stanisław Glonek
członek, tel. (0-76) 844 72 44

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. arch. Miron Sikorski
przewodniczący, tel. (0-71) 372 61 45

mgr inż. Teresa Karasek
wiceprzewodnicząca, tel. (0-76) 833 38 57

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. (0-76) 818 85 39

mgr Ewa Gojdź-Czupry
członek, tel. (0-71) 347 84 83

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. (0-74) 845 64 81

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr inż. Adolf Sapkowski
przewodniczący, tel. (0-71) 784 48 68

doc. dr Ludwik Wójcik
wiceprzewodniczący, tel. (0-71) 348 17 71

mgr inż. Danuta Cyrulik
sekretarz, tel. (0-76) 818 58 27

dr inż. Józef Cebula
członek, tel. (0-71) 351 06 09

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. (0-71) 330 30 50

BIURO ZARZĄDU OD PKE

mgr inż. Bogna Kowalik

wtorki, środy 1500–1900, 
piątki 900–1400

BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA

dr Maria Przybylska-Wojtyszyn

Zapraszamy w każdy wtorek w godz. 
1600–1800 w siedzibie PKE OD!
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