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P
osiedzenie otworzył Prezes Zarządu 

Okręgu Dolnośląskiego PKE Bogu-

sław Wojtyszyn, który przywitał wszystkich 

zgromadzonych delegatów i przybyłych gości. 

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć na-

szego kolegi, dra inż. Ryszarda Radomskiego 

– dotychczasowego sekretarza OD PKE.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie 

przez prezesa Bogusława Wojtyszyna, dyplo-

mów uznania za wkład pracy prezesom kół, 

którzy zakończyli swoje kadencje, tj. kole-

żankom Danucie Cyrulik, Magdalenie Mi-

chalskiej i koledze Stanisławowi Glonkowi. 

Prezes pogratulował również kol. Ewie Czu-

pry-Gojdź otrzymania odznaczenia Ministra 

Środowiska „Zasłużony dla środowiska”, które 

w czerwcu 2005 wręczył jej Dyrektora Wy-

działu Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, 

Stanisław Zięba. 

Zebraniu przewodniczył kol. Andrzej Ol-

szewski, przy wsparciu pełniącej funkcję se-

kretarza kol. Wiesławy Gątkiewicz, przesta-

wiając na wstępie zaproponowany i przegło-

sowany porządek obrad. Następnie wybrano 

komisję skrutacyjną i mandatowo-wyborczą 

(kol. Teresa Bazała, kol. Danuta Cyrulik) oraz 

uchwał i wniosków (kol. Stanisław Glonek, 

kol. Henryk Słotwiński).

Po sprawdzeniu prawomocności zebra-

nia (obecnych 34 delegatów stanowiło 64% 

ogólnej liczby delegatów), prezes Bogusław 

Wojtyszyn przedstawił przygotowane przez 

niego sprawozdanie z działalności Okręgu 

Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicz-

nego za okres od 25 maja 2002 r. do 23 lipca 

2005 r. wraz ze sprawozdaniami finansowy-

mi za lata 2002, 2003 i 2004, których tekst 

otrzymał wcześniej każdy delegat. Sprawoz-

danie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz 

wniosek o udzielenie absolutorium dla Za-

rządu VIII kadencji Okręgu Dolnośląskiego 

Polskiego Klubu Ekologicznego przedstawił 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu 

– kol. Miron Sikorski. Sprawozdanie z dzia-

łalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu, przed-

stawione przez jego Przewodniczącego, kol. 

Adolfa A. Sapkowskiego, było krótkie: „sąd 

nie miał zajęcia w tej kadencji”, co należy 

odnotować pozytywnie.

Po wysłuchaniu sprawozdań, przewod-

niczący zebrania zapowiedział dyskusję nad 

nimi, a następnie głosowanie nad udzieleniem 

absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu. 

Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium 

Zarządowi VIII kadencji OD PKE.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do wy-

borów nowych władz Okręgu. W pierwszej 

kolejności, w wyborach tajnych, wybierano 

nowego Prezesa IX kadencji Zarządu Okrę-

gu. Dotychczasowy prezes nie wyraził zgody 

na kandydowanie. Nowym prezesem został 
kolega Aureliusz Mikłaszewski. Następnie 

wybrano członków Zarządu, który zaraz po 

zebraniu ukonstytuował się w następujący 

sposób:

– Włodzimierz Brząkała – wiceprezes,

– Krystyna Haladyn – skarbnik,

– Gabriela Orłowska-Matuszewska – se-

kretarz

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego we 

Wrocławiu odbyło się 23 lipca 2005 r. w budynku NOT-u. 

Nowe władze Okręgu
KRYSTYNA HALADYN
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jednego 

z głosowań

Podczas 
jednego 

z głosowań

oraz członkowie Zarządu: Henryk Sło-
wiński, Grażyna Szumilak, Krzysztof 
Świerkosz.

Do Komisji Rewizyjnej Okręgu delegaci 

wybrali koleżanki i kolegów: Ewę Gojdź-Czupry 

(przewodnicząca), Magdalenę Styś-Kruszel-

nicką, Stanisława Glonka i Zbigniewa Lasaka. 

Na członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu wy-

brani zostali kol.: Wiesława Gątkiewicz (prze-

wodnicząca), Teresa Glonek, Zdzisław Maty-

niak, Magdalena Michalska i Marek Stajsz-

czyk. W ostatnim tajnym głosowaniu delegaci 

wybrali spośród siebie Delegatów Okręgu na 

Walny Zjazd Klubu. Są to koleżanki i koledzy: 

Ewa Gojdź-Czupry, Teresa Glonek, Krysty-

na Haladyn, Gabriela Orłowska – Matuszew-

ska, Magdalena Styś-Kruszelnicka, Grażyna 

Szumilak, Wanda Wójtowicz, Włodzimierz 

Brząkała, Stanisław Glonek, Aureliusz Mi-

kłaszewski, Henryk Słotwiński, Krzysztof 

Świerkosz i Bogusław Wojtyszyn.

P
o przeprowadzeniu wyborów Delegaci 

przystąpili do dyskusji nad programem 

działania Okręgu. Już podczas prezentacji 

kandydata na prezesa, kol. Aureliusz Mikła-

szewski przedstawił zarys programu, jaki jego 

zdaniem Okręg powinien w najbliższej ka-

dencji realizować, nie ukrywając trudności 

na jakie napotyka Klub w swej działalno-

ści. W dyskusji nad programem głos zabra-

li: S. Glonek, T. Fereżyńska, M. Michalska, 

K. Haladyn, M. Stajszczyk. Na koniec Dele-

gaci podjęli uchwałę, że program przedsta-

wiony przez kol. A. Mikłaszewskiego, a uzu-

pełniony głosami w dyskusji będzie stanowić 

program działania Okręgu. 

Na tym Walne Zebranie Sprawozdaw-

czo-Wyborcze Delegatów Okręgu Dolno-

śląskiego PKE zostało zakończone. Następ-

ne ważne spotkanie klubowe to Walny Zjazd 

Delegatów PKE, który odbędzie się 26–27 

listopada 2005 r.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom wy-

branym do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

i Sądu Koleżeńskiego Okręgu składam ser-

deczne gratulacje i życzę dużo zapału w pracy 

społecznej oraz wspaniałych sukcesów.

mgr Krystyna Haladyn
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Prezes OD PKE
Bogusław Wojtyszyn
gratuluje osiągnięć
byłemu prezesowi
Koła w Lubinie
Stanisławowi Glonkowi
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Komisja skrutacyjno-mandatowo-wyborcza
w trakcie intensywnej pracy

Komisja skrutacyjno-mandatowo-wyborcza
w trakcie intensywnej pracy
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Program określa obszary działa-
nia Okręgu Dolnośląskiego Pol-

skiego Klubu Ekologicznego na lata 2005–2008 
i formy realizacji zadań z wykorzystaniem środ-
ków własnych, prywatnych i publicznych.

Program realizowany jest zgodnie ze Statutem 

PKE oraz uwzględnia zasady II Polityki Ekolo-

gicznej Państwa.

Działania OD PKE obejmują zadania o zasięgu 

lokalnym i regionalnym na terenie województwa 

dolnośląskiego i opolskiego w głównych obsza-

rach tematycznych:

1) upowszechniania i wdrażania zasad zrów-

noważonego rozwoju w zakresie: 

a) rolnictwa, poprzez:

– upowszechnianie idei oraz wspieranie pro-

gramów rolno-środowiskowych i rolnictwa eko-

logicznego, 

– wspieranie rolniczego produktu lokalnego 

i regionalnego,

– wsparcie drobnych producentów w zakresie 

zbytu produktów rolnych; upowszechnianie sprze-

daży bezpośredniej producent – konsument,

b) gospodarki energią, poprzez:

– propagowanie idei oszczędzania energii, 

– upowszechnianie wykorzystywania energii 

ze źródeł odnawialnych,

– wspieranie i rozwijanie inicjatywy urucho-

mienia doradztwa energetycznego,

c) gospodarki odpadowej poprzez:

– upowszechnianie selektywnej zbiórki i uty-

lizacji bioodpadów w celu obniżenia kosztów eko-

logicznych i ekonomicznych w zakresie lokalnej 

i regionalnej gospodarki odpadami;

– aktywne włączenia społeczeństwa, na po-

ziomie każdego gospodarstwa domowego, do se-

lektywnej zbiórki odpadów;

– uruchomienia mechanizmów do skuteczne-

go odzyskiwania i wykorzystywania użytecznej 

substancji organicznej i nawozowej w aspekcie 

ochrony środowiska;

d) transportu, poprzez:

– wspieranie komunikacji zbiorowej i zrówno-

ważonych systemów transportowych, w tym trans-

portu kolejowego,

– działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego 

oraz upowszechniania ruchu pieszego;

2) wspierania budowy społeczeństwa obywa-

telskiego, w tym:

– partycypacja społeczna w procesach decyzyj-

nych na różnych szczeblach samorządowych oraz 

administracyjnych,

– wzmacnianie roli udziału społecznego 

w rozwoju lokalnym i regionalnym poprzez do-

radztwo i wspieranie działalności kół PKE i in-

nych organizacji,

– działalność ekspercka i opiniodawcza;

3) ochrony środowiska przyrodniczego i bio-

różnorodności poprzez:

– projekty przyrodnicze,

– opiniowanie dokumentów, ekspertyzy,

– wspieranie inicjatyw tworzenia nowych ob-

szarów chronionych;

– upowszechnianie ekologicznych zasad kształ-

towania krajobrazu otwartego, krajobrazu obsza-

rów wiejskich i zurbanizowanych;

4) poprawa warunków życia w miastach po-

przez:

– propagowanie i wspieranie zrównoważonego 

rozwoju w planowaniu przestrzennym,

– projekty „miasto dla człowieka”

– działania na rzecz ograniczania zagrożeń 

i uciążliwości;

5) prawnego wspomagania działań organiza-

cji i mieszkańców w zakresie poprawy stanu śro-

dowiska na terenie województwa dolnośląskiego 

i opolskiego w celu:

– przybliżania tematyki prawa ochrony śro-

dowiska i prawa ochrony przyrody organizacjom 

pozarządowym, stowarzyszeniom, lokalnym spo-

łecznościom i osobom fizycznym, wykładnia usta-

wodawstwa w zakresie ekologii, prezentacja no-

wych aktów prawnych;

– podnoszenia świadomości prawnej obywateli 

i uświadomienie konieczności działania w ramach 

obowiązującego prawa, mediacje i rozwiązywanie 

problemów w zgodzie z prawem;

– pełnego realizowania zapisów Art.74 Konsty-

tucji RP w zakresie współpracy władz publicznych 

ze społeczeństwem, w uzasadnionych przypadkach 

– pomoc w postępowaniu przed sądami w celu wy-

egzekwowania przestrzegania prawa;

6) kształtowania ekologicznych postaw i za-

chowań społeczeństwa poprzez edukację, oświatę 

i wychowanie m.in. w ramach:

– „Nauczycielskiej Wszechnicy Naukowej” 

– cykl wykładów dla nauczycieli z zakresu naj-

nowszej wiedzy o ochronie środowiska;

– Międzyszkolnych Seminariów Ekologicz-

nych dla nauczycieli, połączonych z zajęciami 

w terenie;

– pilotażowego projektu PPEE opartego na 

współpracy i wymianie informacji między szko-

łami Wrocławia i gmin podwrocławskich;

– powołania zespołu ekspertów do oceny pod 

kątem edukacji ekologicznej, podręczników do na-

uczania początkowego w zakresie przyrody;

– konkursów, wycieczek ekologicznych, dy-

daktycznych ścieżek międzyprzedmiotowych, 

pozaszkolnych spotkań edukacyjnych, akcji i im-

prez ekologicznych;

– kampanii tematycznych;

7) wewnętrznej integracji i wzmocnienie na-

szej organizacji poprzez:

– cykliczne, tematyczne spotkania członków 

OD PKE;

– szkolenia w zakresie przygotowania akcji, 

imprezy, kampanii czy programu oraz opracowania 

wniosków o dotację i poszukiwania sponsorów; 

– zwiększenie bazy członkowskiej;

– uzyskanie wsparcia finansowego na podsta-

wowe wyposażenie i utrzymanie biura OD PKE;

8) działań interwencyjnych w sprawach doty-

czących występowania zagrożenia dla środowiska 

lub zdrowia człowieka;

9) działalności wydawniczej upowszechniają-

cej wiedzę w zakresie ekologii i zrównoważonego 

rozwoju, obejmującej m.in.

– dwumiesięcznik OD PKE „Zielona Pla-

neta”,

– broszury i foldery poświęcone tematyce za-

planowanych powyżej zadań.

Przewiduje się szerokie formy realizacji pro-

gramu m.in. projekty i kampanie tematyczne, inter-

wencje, szkolenia, warsztaty, konferencje, semina-

ria, akcje, konkursy, spotkania dyskusyjne, Forum 

Ekologiczne, różne formy współpracy z innymi 

podmiotami, opiniowanie i ekspertyzy, zgłasza-

nie inicjatyw ustawodawczych.

 
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego

Polskiego Klubu Ekologicznego

Wrocław, 23 lipca 2005 r.

Program działania OD PKE na lata 2005–2008
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R ealizując projekty, których zarys i tech-

nologia powstały w laboratoriach, nie 

zawsze potrafimy przewidzieć 

skutki wprowadzania ich na 

szeroką skalę. Zwłaszcza, kie-

dy narusza się delikatną równo-

wagę biologiczną, którą Natura 

ustalała przez miliony lat, nie da 

się z góry wykluczyć wszystkich 

niebezpieczeństw. Skutki mogą 

dotyczyć różnych dziedzin na-

szej egzystencji od ekonomicz-

nych po etyczne. Ale trzeba też 

pamiętać o pozytywach i o tym, 

że zawsze wybieramy tak zwane 

„mniejsze zło”.

Wprowadzanie upraw GMO na 

szeroką skalę może doprowadzić 

do kontroli światowego rolnictwa 

przez wielkie korporacje, które za-

czynają decydować o dystrybucji 

zmodyfikowanych nasion. Mię-

dzynarodowe koncerny są wła-

ścicielami patentów na te nasio-

na i będą coraz silniej uzależniać 

od siebie rolników. Wprowadzając 

na jakimś terenie modyfikowane 

uprawy, tak naprawdę uzależniają 

rolnika od własnych produktów. 

Koncerny nawet nieodpłatnie przekazują 

ziarno pod zasiew przez kilka sezonów, pod 

warunkiem, że rolnik kupi ich suplementy 

(środki ochrony roślin, nawozy). Po pewnym 

czasie rolnik przyzwyczaja się do 

łatwej uprawy, ale już musi za to 

płacić. W 1996 r. w Ameryce czte-

ry duże koncerny w 87% kontro-

lowały produkcję i sprzedaż zia-

ren kukurydzy (Pionier Hi-Bred, 

Holden’s Foundation Sedes, De-

Kalb Genetics, Novaris). 

Rośliny modyfikowane gene-

tycznie skażają sąsiednie uprawy 

i wypierają słabsze, niemodyfiko-

wane rośliny. W ten sposób, na te-

renach gdzie GMO uprawia się od 

dawna, zmniejszają się prawie do 

zera szanse na uprawę naturalną. 

W końcu wszyscy rolnicy będą 

po absurdalnych cenach kupowali 

ziarno od korporacji, a nadproduk-

cja sprawi, że cena skupu będzie 

malała i nie będzie rekompenso-

wała wydatków. Sprawi to, że 

przy zwiększających się nakła-

dach zyski będą malały. 

Przeciwnicy uważają, że nie 

znając skutków manipulacji gene-

tycznych stwarza się zagrożenie 

dla przyszłych pokoleń. Ludzie 

GABRIELA ORŁOWSKA-MATUSZEWSKA

Boimy się wszystkiego, co nowe, czego nie znamy i nie rozumiemy. I tak też jest z genetycznie modyfikowanymi 

organizmami (GMO). Obawy nasze bywają podsycane przez środki masowego przekazu, które informując o GMO, 

mają tendencję do popadania w skrajności. Ukazują je albo jako zbawienie dla ludzkości, albo jako jej największe 

zagrożenie. Inżynieria genetyczna jest dziedziną młodą a jednocześnie bardzo zaawansowaną. Badania prowadzone 

w laboratoriach genetyków są niezrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Trudno się dziwić, że reakcją na informacje 

dotyczące GMO nierzadko jest lęk i niechęć przed nieznanym i niezrozumiałym...
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mogą stracić kontrolę nad GMO wprowadzo-

nymi do środowiska. Silniejsze, bardziej plen-

ne, zmodyfikowane odmiany mogą bardzo 

szybko zdominować dziko rosnące gatunki. 

To w prosty sposób prowadzi do zubożenia 

różnorodności gatunkowej, co może mieć ka-

tastrofalne skutki w przyszłości (jak w lasach 

monokulturowych, które są bardziej narażone 

na klęski ekologiczne, niż wielogatunkowe 

lasy mieszane).

Częstym argumentem, który ma przemó-

wić na rzecz zwiększania plonów jest niedo-

statek i głód w krajach zacofanych, tymczasem 

problem głodu tkwi w dystrybucji żywności, 

a nie w zwiększaniu produkcji. 

Argumenty związane ze zdrowiem 

najsilniej wpływają na naszą wyobraźnię 

i dlatego są nadużywane przez przeciw-

ników GMO. Istnieje obawa, że zmienio-

na genetycznie żywność może wywoływać 

alergie i inne, nieznane jeszcze skutki dla 

ludzkiego zdrowia. 

Prawdą jest, że wprowadzając transgen 

(obcy gen) do biorcy nie kontroluje się miej-

sca integracji. W trakcie manipulacji można 

uszkodzić inny gen i rozregulować metabo-

lizm biorcy. Aby uniknąć niespodzianek, or-

ganizmy transgeniczne poddawane są bardzo 

starannej analizie i testom wykluczającym 

„wpadki”. Raporty FAO/WHO, ogłoszone 

w latach 2000–2003, dowodzą o rosnących 

wymaganiach stawianych żywności zawie-

rającej GMO. Są one wprowadzane z my-

ślą o bezpieczeństwie konsumentów. Wyma-

gany prawem system znakowania żywności 

z GMO powinien dać konsumentom możli-

wość wyboru produktów. Brak jest jednak 

konsekwencji w egzekwowaniu tego prawa. 

Wydaje mi się, że nikt sięgając po kostkę cze-

kolady, nie uświadamia sobie, że właśnie oto 

ma kontakt z GMO. W masie czekoladowej 

jest mączka sojowa, a ta będąca w masowym 

obrocie prawie w 100% pochodzi z mody-

fikowanych upraw. Mączka sojowa i kuku-

rydziana są dobrymi neutralnym wypełnia-

czami i znajduje się między innymi w masie 

wypełniającej niektóre tabletki. 

Z drugiej strony, z myślą o poprawie 

kondycji całego społeczeństwa, w Poznaniu 

przygotowywana jest transgeniczna sałata, 

zjedzenie której daje odporności na wiru-

sy, wywołujące zapalenie wątroby typu B. 

Szczepionka w sałacie, a nie w strzykaw-

ce, to atrakcyjna alternatywa (także dużo 

tańsza w przygotowaniu i łatwiejsza w po-

dawaniu). 

Dużym nadużyciem jest umieszczanie 

takiej informacji: ogłoszony raport stwier-

dza, że prawie niemożliwa jest produkcja 

mięsa wolnego od GMO, a tylko przy dużych 

nakładach finansowych – można zapewnić 

zwierzętom paszę niezawierającą organi-

zmów genetycznie modyfikowanych. Zwie-

rzęta i ludzie po zjedzeniu modyfikowanych 

roślin nie stają się automatycznie modyfiko-

wani! W większości przypadków (odrzucając 

skrajnych alergików) dla naszego organizmu 

jest nieistotne, czy zjemy na obiad ziemnia-

ki, a na deser truskawki, czy ziemniaki z ge-

nem pochodzącym z truskawek (i białkiem 

kodowanym przez ten gen). 

Zwolennicy modyfikacji genetycznych 

uważają, że jest to sposób na poprawę wła-

ściwości użytkowych roślin i zwierząt oraz 

wytwarzanej z nich żywności. Dzięki bio-

technologii można wytwarzać żywność nie-

powodującą alergii. Pierwsze takie próby do-

tyczyły orzeszków ziemnych pozbawianych 

białka, będącego główną przyczyną uczule-

nia na orzeszki. Można też produkować leki 

albo niszczyć szkodliwe odpady przy użyciu 

zmienionych genetycznie organizmów. Gdy-

by nauczyć bakterie, by uznały plastikowe 

butelki za najlepszy przysmak, to problem 

utylizacji zanieczyszczających środowisko 

PET-ów sam by się rozwiązał. Należy so-

bie uzmysłowić, że z dobrodziejstw GMO 

korzystamy już na co dzień, a w niedalekiej 

przyszłości takich zastosowań będzie jeszcze 

więcej. Dla ludzi chorych na cukrzycę insu-

lina jest lekiem w dłuższej perspektywie ra-

tującym życie. Insulinę, potrzebną chorym, 

w całości uzyskuje się dzięki zmodyfikowa-

nym bakteriom, które metodami inżynierii 

genetycznej zmuszone zostały do produkcji 

ludzkiego hormonu. Szereg enzymów uży-

wanych w przemyśle spożywczym, np. do 

produkcji serów twardych (podpuszczko-

wych) też otrzymuje się w ten sposób. Nie 

przypadkowo kapusta pakowana w woreczki 

nazywa się kwaszona, a nie kiszona. Nie jest 

to kiszonka, tylko kapusta kwaszona enzy-

matycznie, a enzymów dostarczają bakterie. 

Enzymy, które są w proszkach do prania, też 

produkowane są przez odpowiednio zmody-

fikowane szczepy bakteryjne. 

Zmodyfikowano świnie, które z mlekiem 

wydzielają ludzki IX czynnik krzepliwości 

krwi, potrzebny ludziom chorym na hemofi-

lię. Wyhodowano transgeniczne myszy, któ-

re mają ludzki gen tkankowego aktywato-

ra plazminogenu, białka rozpuszczającego 

skrzepy krwi powodujące zawał serca. 

Hormon wzrostu jest niezbędny do pra-

widłowego rozwoju, zwłaszcza kości długich. 

Ludzie z niedoborem somatotropiny cierpią 

z powodu karłowatości, ale często towarzy-

szy temu niewydolność nerek i tylko poda-

nie brakującego hormonu dawało szansę na 

prawidłowy rozwój. Hormon ten trzeba było 

Nosowiórka

Kotopopotam

Kangurafa

Ryboczka

Ryc. 1. Jak organizmy transgeniczne wyobrażają sobie internauci (obrazki znalezione gdzieś w sieci)
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izolować z przysadek mózgowych zmarłych 

ludzi. Biosyntetyczny hormon wzrostu jest 

w 100% identyczny z ludzkim i wykorzysty-

wany nie tylko w leczeniu zaburzeń wzrasta-

nia, ale również innych schorzeniach prze-

biegających z niedoborem hormonu wzrostu 

(a czasem nadużywany przez nieuczciwych 

sportowców). Niedawno w prasie pojawiło 

się doniesienie, że Argentyńscy naukowcy 

sklonowali krowę, której mleko zawiera ludz-

ki hormon wzrostu. Jeszcze lepsze źródło 

cennego leku.

To jedynie przykłady wielu sposobów 

wykorzystywania zwierząt transgenicznych. 

Dzięki modyfikacji można leczyć ludzi cho-

rych na choroby genetyczne, czyli takie, które 

nie są uleczalne metodami konwencjonalny-

mi, a odpowiednio zmodyfikowane gryzonie 

mogą służyć jako modele ludzkich chorób 

w projektach badawczych.

W racając do problemów rolnictwa, 

dodać należy, że jedyną grupą pol-

skich organizacji rolniczych, których człon-

kowie poświęcają dużo uwagi zagadnieniu 

GMO są organizacje rolnictwa ekologicz-

nego. Dzieje się tak, ponieważ europejska 

koncepcja rolnictwa ekologicznego wyklucza 

m.in. stosowanie produktów biotechnologii. 

Sektor rolnictwa ekologicznego sprzeciwia 

się stosowaniu GMO, jednak spełnienie tego 

wymagania jest coraz trudniejsze. Produk-

ty paszowe często zawierają śladowe ilości 

GMO. Pochodzą one z ziaren soi i kukury-

dzy, znajdujących się w międzynarodowym 

obrocie handlowym. Raport przygotowany 

przez Uniwersytet Rolniczy w Wageningen 

(Holandia) stwierdza, że zjawisko to będzie 

narastać wraz ze wzrostem ilości modyfi-

kowanego ziarna, które jest wprowadzane 

na rynek europejski. Do zmieszania GMO 

z produktami żywnościowymi wolnymi od 

GMO może dochodzić już na etapie pro-

dukcji surowców. Na polu, w wyniku za-

pylenia krzyżowego powstają mieszańce. 

W czasie transportu lub przechowywania, 

czynnie (przez zaniedbanie) lub biernie (nie-

świadomie) mieszane są różne partie ziar-

na. W celu zapobieżenia przypadkowemu 

zmieszaniu, należałoby wdrożyć kosztowny 

„system łańcuchowy”, który zapewnia od-

dzielenie ziarna modyfikowanego od niemo-

dyfikowanego. Teoretycznie mamy zapew-

nioną swobodę wyboru produktów, jednak 

w rzeczywistości nie mamy świadomości, 

co jest modyfikowane, a co nie. Mimo, że 

obecnie bardzo małe ilości GMO są mieszane 

z produktami żywnościowymi bez-GMO, to 

proporcje te mogą się zmieniać. Unia Euro-

pejska skłania się do utrzymania rozdziel-

ności pomiędzy produkcją GMO i wolną od 

GMO. W różnych krajach podejmowane są 

próby kontroli upraw GMO. W Niemczech 

planuje się wprowadzić obowiązek infor-

mowania władz lokalnych i sąsiadujących 

rolników o zamiarze rozpoczęcia uprawy 

roślin modyfikowanych z dwumiesięcznym 

wyprzedzeniem. W Danii projekt przepi-

sów przewiduje udzielanie zezwolenia na 

prowadzenie upraw GMO, pod warunkiem 

ukończenia przez rolnika kursu z zakresu 

rolnictwa biotechnologicznego. 

Wydaje się, że niemożliwe jest uniknięcie 

pojawienia się GMO na polskich polach, tym 

bardziej, że po przystąpieniu do Unii Euro-

pejskiej, która złagodziła swoje stanowisko 

w sprawie biotechnologii, obowiązywać mogą 

wspólne ustalenia. Przypomnę, że 8 września 

2004 roku Komisja Europejska zezwoliła na 

dopuszczenie na unijny rynek nasion roślin 

uprawnych zmodyfikowanych genetycznie. 

Chodzi konkretnie o 17 odmian kukurydzy, 

linii MON 810 amerykańskiego koncernu 

Monsanto (odpornej na owady). 

W Polsce, różne organizacje powinny 

rozpocząć prace nad opracowaniem wspól-

nej strategii koegzystencji tak, by stworzyć 

możliwości, ale i określić szczegółowe wy-

magania prowadzania upraw roślin zmodyfi-

kowanych. Nie da się przewidzieć wszystkich 

skutków i zawczasu zapobiec wszystkim za-

grożeniom i sytuacjom spornym. Tworzone 

są strefy wolne od GMO. Aktualnie „Strefą 

Wolną od GMO” są województwa: podkar-

packie, małopolskie, podlaskie, lubelskie, 

łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, 

wielkopolskie, dolnośląskie, a także wiele 

gospodarstw indywidualnych na pozosta-

łych terenach.

Wprowadzanie biotechnologii jest niewąt-

pliwie postępem, a postępu nie da się cofnąć 

tak, jak nie da się uciec od upraw roślin mo-

dyfikowanych. Nie należy jednak demonizo-

wać problemu, ale podejść do niego świado-

mie. Takie podejście umożliwi prowadzenie 

maksymalnej kontroli i szybkie reagowanie 

na ewentualne niepokojące objawy.

dr Gabriela Orłowska-Matuszewska

Zakład Genetyki

Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Uniwersytet Wrocławski 

Niektóre przykłady i dane liczbowe za-

czerpnięte są ze stron internetowych: http://

www.relfe.com/GMOs.html, http://icppc.pl/pl/

gmo/index.php, http://www.ine-isd.org.pl/gmo/, 

http://www.biotechnolog.pl/index.php?id=gmo_

arch, http://www.colostate.edu/programs/

lifesciences/TransgenicCrops/

fo
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Metoda pomiaru

Stężenie radonu w powietrzu mierzo-

no przy pomocy klisz Kodaka LR115 (folia 

z trójazotanu celulozy), czułych na promienio-

wanie alfa. Zaletą tego pomiaru jest rejestra-

cja wartości średniej dla okresu ekspozycji, 

co jest bardzo ważne w przypadku radonu, 

którego stężenie w powietrzu jest zmienne 

w czasie. Cząstki alfa pozostawiają na swej 

drodze defekty strukturalne, które po wy-

trawieniu klisz w gorącym Na(OH) są do-

skonale widoczne przy powiększeniu. Kli-

sze LR115 rejestrują cząstki wyemitowane 

przez atomy radonu, znajdujące się w ściśle 

określonej odległości.

Klisze, oprawione w ramki od slajdów, 

zostały rozesłane do szkół po dwie sztuki; 

jedna do umieszczenia w budynku szkoły, 

druga – w jego otoczeniu. Umieszczono je 

w specjalnych pudełkach (otwartych od dołu) 

na wysokości 1 m od powierzchni ziemi. Czas 

ekspozycji klisz trwał 9 miesięcy, tj. od 7 stycz-

nia do 7 września 1999 r. Po ich wytrawieniu 

zliczono gęstość śladów przy stukrotnym po-

większeniu, stosując model kalibracji i współ-

czynniki wynikające z danych opublikowa-

nych przez zespół Srivastava (1995).

Uzyskane wyniki

Aktywność radonu 
w pomieszczeniach szkolnych

Koncentracja radonu w obiektach szkol-

nych wahała się od 14 do 198 Bq/m3, przy 

czym średnia wartość stężenia radonu w ba-

danych szkołach wyniosła 47 Bq/m3. Naj-

więcej uzyskanych wyników mieściło się 

w przedziale od 20 do 30 Bq/m3, natomiast 

mediana uzyskanych wyników wyniosła 39 

Bq/m3 (połowa szkół charakteryzowała się 

wartościami wyższymi, połowa szkół – niż-

szymi od tej wartości).

W świetle aktualnych wtedy przepisów 

wartość 200 Bq/m3 była maksymalną warto-

ścią stężenia radonu, dopuszczoną w nowych 

pomieszczeniach mieszkalnych.

Uzyskane wyniki były bardzo zbliżone 

do danych dla mieszkań w Polsce, uzyska-

nych z pomiarów wykonanych przez Cen-

tralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 

(CELOR), które wykazało stężenia radonu 

w mieszkaniach mieszczące się w przedzia-

le od 4 do 600 Bq/m3, przy średniej warto-

ści 38 Bq/m3.

Aktywność radonu 
w powietrzu atmosferycznym

Maksymalne wartości stężenia radonu 

uzyskano dla rejonu Sudetów, przy czym naj-

wyższą wartość 30 Bq/m3 odczytano z kli-

szy eksponowanej w Nowej Rudzie. Praw-

dopodobnie zaznaczył się tu wpływ dużych 

hałd, pozostałych po eksploatacji węgla, któ-

ry w niecce śródsudeckiej wykazuje często 

obecność mineralizacji uranowej, co sprzyja 

emanacji radonu. 

Średnia aktywność radonu w powietrzu 

na obszarze Polski wyniosła około 9 Bq/m3, 

co jest wartością nieco wyższą od danych 

uzyskanych przez CELOR. Wartość ta mieści 

się jednak w zakresie wartości podawanych 

przez literaturę fachową dla sąsiednich kra-

jów. Ponadto należy zauważyć, że rok 1999 

był wyjątkowa suchym i gorącym, co mogło 

korzystnie wpływać na uwalnianie się rado-

nu z gleby. 

Co z tego wynika

Wysokie stężenia radonu w powietrzu 

wynikają z uwarunkowań budowy geolo-

gicznej, tektoniki podłoża i rodzaju gle-

by. Nie mamy więc większego wpływu na 

jego wielkość. Radon ma wprawdzie wła-

ściwości lecznicze, ale w małych dawkach, 

co wykorzystują dolnośląskie uzdrowiska. 

Szkodliwe dla zdrowia może być wysokie 

stężenie radonu w pomieszczeniach, w któ-

rych przebywamy dłuższy czas, w domach 

mieszkalnych, miejscach nauki czy pracy. 

Dlatego ważne jest, aby, po pierwsze, była 

określona dopuszczalna wartość stężenia 

maksymalnego, bezpiecznego dla zdrowia 

ludzi; po drugie, aby to stężenie było kon-

trolowane. Opisany powyżej projekt rado-

nowy, prowadzony przez Klub, wykazał, że 

problem istnieje, gdyż stwierdza się wartości 

stężeń bliskie wartościom dopuszczalnym 

w innych krajach (np. USA – 150 Bq/m3, 

Czechy – 200 Bq/m3, Niemcy – 250 Bq/m3). 

Długotrwałe przebywanie w wysokich stę-

żeniach radonu w powietrzu może mieć 

wpływ na zdrowie, w tym może być przy-

czyną zachorowań na nowotwory, głównie 

nowotwory dróg oddechowych. Według li-

PROGRAM RADONOWYPROGRAM RADONOWY
KRYSTYNA HALADYN

Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego w roku 1999 przeprowadził szkolny projekt radonowy, polegający 

na wykonaniu pomiaru koncentracji radonu w powietrzu. W projekcie tym uczestniczyło 110 szkół z całej Polski, 

z których 86 ukończyło badania. Poniżej przedstawiamy krótkie przypomnienie wyników projektu, przygotowane 

w oparciu o raport dra Andrzeja T. Soleckiego z Instytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
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teratury, koncentracja radonu na poziomie 

7.500 Bq/m3 koreluje z liczbą zgonów na 

nowotwory w granicach 44–75 na 100 osób, 

a na poziomie 1.000 Bq/m3 z liczbą zgonów 

w przedziale 6–21 na 100 osób. Wprawdzie 

na Dolnym Śląsku nie notuje się aż tak wy-

sokich stężeń, jednak nie można udawać, że 

nie ma problemu.

Seminarium radonowe

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

i Wojewoda Dolnośląski, z inspiracji dr Ta-

deusza Przylibskiego (Instytut Górnictwa Po-

litechniki Wrocławskiej) oraz w uzgodnieniu 

z Okręgiem Dolnośląskim Polskiego Klubu 

Ekologicznego, 24 sierpnia 2005 r. zorgani-

zował seminarium pt. „Radon w środowisku 

Dolnego Śląska – jego znaczenie w rozwoju 

regionu”. Patronat nad seminarium objął pan 

Rafał Borutko – członek zarządu Województwa 

Dolnośląskiego, który otworzył seminarium 

słowem wprowadzającym i przekazał prowa-

dzenie obrad Aureliuszowi Mikłaszewskiemu, 

prezesowi OD PKE. W trakcie seminarium, 

na które zaproszono głównie przedstawicieli 

samorządów lokalnych i organizacje pozarzą-

dowe, przestawione zostały tematy: 

– Radon w wodach podziemnych – dr Te-

resa Taraziewicz (Dolnośląski Urząd Woje-

wódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa), 

– Radon i jego właściwości – dr Krzysz-

tof Kozak (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie),

– Radon w środowisku Dolnego Śląska 

– dr Tadeusz Przylibski (Instytut Górnictwa 

Politechniko Wrocławskiej).

Co dalej?

Zaprezentowany w referatach problem 

i dyskusja wykazały, że konieczne jest do-

kładne rozpoznanie zagrożenia radonem na 

Dolnym Śląsku oraz podjęcie kampanii in-

formacyjnej na temat zagrożenia i sposobów 

ochrony przed negatywnym oddziaływaniem 

na zdrowie ludzi, adresowanej do mieszkań-

ców Dolnego Śląska. Potrzebna jest profi-

laktyka, którą można prowadzić w oparciu 

o konkretne pomiary i badania geologiczne. 

Szczególnie ważna jest dokładna informa-

cja przy lokalizacji zabudowy przeznaczo-

nej na dłuższe przebywanie ludzi oraz dobór 

materiałów budowlanych i sposób budowy 

obiektów mieszkalnych, 

Jednak najważniejsze jest podjęcie ini-

cjatywy ustawodawczej, dotyczącej określe-

nia dopuszczalnych poziomów stężeń radonu 

w pomieszczeniach przeznaczonych do prze-

bywania ludzi, tj. zabudowie mieszkaniowej, 

szkołach, miejscach pracy. Jest to o tyle ła-

twiejsze, że większość naszych sąsiadów ma 

już dawno, w stosownych aktach prawnych, 

sprecyzowane wartości dopuszczalne dla stę-

żeń radonu w powietrzu pomieszczeń, któ-

rych wielkości określono w oparciu o bada-

nia epidemiologiczne.

mgr Krystyna Haladyn

Pieniński Park Narodowy

�  Wypalanie pól u podnóża góry Macelak, w samym sercu parku 

narodowego, tak nagminnie spotykane w tych okolicach, świadczy 

o ciągłej konieczności uświadamiania o skutkach wypalania pól

�  Reliktowa sosna na skalistym szczycie Sokolicy jest chyba 

najczęściej fotografowanym drzewem na świecie
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WŁAŚCIWOŚCI RADONU

Izotop 226Ra z szeregu uranowego jest 

izotopem alfa-promieniotwórczym i z okre-

sem półrozpadu równym 1.600 lat przechodzi 

w radioaktywny izotop radonu (222Rn), który 

jako gaz jest szczególnie istotny ze względu na 

swój wysoki udział w dawce inhalacyjnej.

Radon jest gazem szlachetnym, nie reaguje 

z innymi związkami. Jest niewidoczny, bez 

zapachu i smaku. Rozpada się z czasem pół-

rozpadu T1/2 = 3,8 dnia, tworząc tzw. „szereg 

krótkożyciowych pochodnych rozpadu rado-

nu” (ryc. 1). Podstawowe informacje o radonie 

przedstawia zestawienie na ryc. 2.

RADON W ATMOSFERZE

Głównym źródłem radonu w atmosferze 

jest radon wydostający się z gleby, gdzie jego 

stężenia sięgają tysięcy bekereli (Bq) na metr 

sześcienny (1 Bq oznacza jeden rozpad promie-

niotwórczy atomu w ciągu jednej sekundy). Po 

wydostaniu się z gleby do atmosfery następu-

je bardzo szybka ekspansja radonu i jego roz-

rzedzenie, co powoduje znaczny spadek jego 

stężenia. Wielkość ekshalacji (wydobywania 

się) radonu z gruntu jest zależna od miejsca 

(rodzaj gleby, geologia podłoża) oraz od wa-

runków atmosferycznych (ciśnienie, siła i kie-

Wszystkie substancje mineralne występujące na Ziemi zawierają naturalne pierwiastki promieniotwórcze. Pierwiast-

ki te, wysyłając promieniowanie typu alfa, beta i gamma, powodują jonizację ośrodka i dlatego też promieniowanie 

to nazywane jest promieniowaniem jonizującym. W sytuacji „normalnej” (gdy nie występują awarie elektrowni ją-

drowych lub innych obiektów jądrowych) nie stanowi ono istotnego zagrożenia dla zdrowia, szczególnie w porów-

naniu z zagrożeniami wynikającymi z innych rodzajów skażeń środowiska. Jednak z powodu efektu synergicznego 

promieniowanie może mieć w pewnych sytuacjach istotne znaczenie.

KRZYSZTOF KOZAK, JADWIGA MAZUR

R A D O NR A D O N
N AT U R A L N Y  I Z O T O P  P R O M I E N I O T W Ó C Z Y

Ryc. 1. Schemat rozpadu radonu Ryc. 2. Zestawienie podstawowych informacji o radonie

226Ra

222Rn

218Po

214Pb

214Bi

214Po

210Pb

1600 lat

3,82 dnia

3,05 min

26,8 min

0,164 ms

19,4 lat

19,7 min

�

�

�

�

�

�

Dla polonu:

• energia odrzutu 110 keV

• zasięg w powietrzu 50 mcm
Rn

222

86

• pierwiastek grupy 18 (helowce)

• promień atomowy: 134 pm

•  bezbarwny, niepalny gaz, bez zapachu 

i smaku

•  najcięższy (9,73 g/dm3) pierwiastek 

gazowy

•  rozpuszcza się w wodzie 

i rozpuszczalnikach organicznych

•  podczas wyładowań w atmosferze 

rozrzedzonej świeci białym światłem

•  nie reaguje z O, Mg, H, Na, S nawet 

po wzbudzeniu

•  w czasie ogrzewania mieszaniny 

argonu i fluoru powstaje nielotny 

produkt RnF4 – ze względu na krótki 

czas życia nie otrzymany w ilościach 

wagowych

•  tworzy klastraty z wodą, fenolem 

i toluenem

•  z fluorem tworzy fluorki, z chlorem – 

chlorki

•  reaguje z fluorkami halogenów ClF3, 

BrF3, BrF5

odkryty przez Dorna w 1900 r.

30 izotopów (198 + 227)

3 występują naturalnie

222Rn radon (238U)
T1/2 = 3,823 dnia

220Rn toron (232Th)
T1/2 = 54,5 s

219Rn aktynon (235U)
T1/2 = 3,9 s
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runek wiatru, wilgotność, obecność pokrywy 

śnieżnej, itp.). Średnie stężenie radonu w powie-

trzu atmosferycznym na terenie Polski utrzy-

muje się na poziomie do 10 Bq/m3, natomiast 

koncentracje w budynkach mieszkalnych wy-

noszą od kilku do ponad 100 Bq/m3 (ryc. 3).

RADON W BUDYNKACH

Budowa domu wymaga „przebicia” po-

wierzchni gleby i dotarcia do głębszych warstw, 

w których stężenia radonu są znacznie wyż-

sze. Wewnątrz domu powstaje różnica ciśnień 

„wysysająca” radon z gruntu w wyniku tzw. 

„efektu kominowego”. Drogi wnikania rado-

nu do wnętrza domu to m.in.:

– pęknięcia i szczeliny wylewki betono-

wej, stanowiącej podłoże budynku,

– luki i szpary konstrukcyjne budynku,

– pęknięcia w ścianach, mających bez-

pośredni kontakt z podłożem,

– szczeliny w ścianach,

– nieszczelności wokół rur kanalizacyj-

nych.

Tak więc czynniki wpływające na stęże-

nie radonu w pomieszczeniach to m.in. sto-

pień szczelności oraz wentylacja pomiesz-

czeń (naturalna lub wymuszona).Wietrzenie 

powoduje dość radykalny spadek stężenia ra-

donu (ryc. 4).

Na wyższych kondygnacjach maleje wpływ 

radonu docierającego z podłoża, a większego 

znaczenia nabierają materiały, z jakich wyko-

nane są ściany i stropy budynku oraz rodzaj 

pokrycia ścian. W celu ograniczenia narażenia 

populacji na promieniowanie jonizujące, spo-

wodowane przebywaniem w budynkach miesz-

kalnych i budynkach użyteczności publicznej, 

wprowadzono normy określające maksymal-

ne dopuszczalne zawartości naturalnych pier-

wiastków promieniotwórczych 226Ra, 232Th 

i 40K w materiałach budowlanych.

RADON A ZDROWIE

Radon jako gaz szlachetny nie wpływa 

bezpośrednio na nasz organizm. Rozpada się, 

emitując cząstki alfa na krótkożyciowe po-

chodne (izotopy polonu 218Po, 214Po oraz ołów 
210Pb), które następnie łączą się z aerozolami 

i wnikają do układu oddechowego. Ten pro-

ces może stanowić wzrost zagrożenia zdro-

wotnego przy występowaniu wyższych stę-

żeń radonu w pomieszczeniach, w których 

spędzamy większość czasu.

Wysokie stężenia radonu (rzędu tysięcy 

bekereli w m3), a w konsekwencji jego po-

chodnych, mogą być szkodliwe dla zdrowia. 

Pochodne radonu związane z pyłami obecnymi 

w powietrzu osadzają się w płucach i mogą 

stanowić zagrożenie wystąpienia chorób no-

wotworowych.

Pochodne radonu nie deponują się jedno-

licie w układzie oddechowym – głębokość 

wnikania cząstki zależy od jej rozmiarów. 

Aerozole znajdujące się we wdychanym po-

wietrzu są często odkładane w górnych czę-

ściach układu oddechowego lub nabłonku 

płucnym, skąd mogą być usunięte w ciągu 

kilku godzin. Jedynie najmniejsze cząst-

ki (o średnicy poniżej 0,1 mcm) trafiają do 

pęcherzyków płucnych. Tam zdeponowane 

mogą pozostawać miesiące lub lata. Cząstecz-

ki aerozoli o dużej rozpuszczalności są szyb-

ko absorbowane z układu oddechowego do 

krwi, natomiast cząsteczki nierozpuszczalne 

są deponowane w ściankach pęcherzyków, 

a następnie fagocytowane przez leukocyty 

i przenoszone przez śródbłonek naczyń wło-

sowatych do naczyń limfatycznych, którymi 

przemieszczane są do węzłów chłonnych. Czas 

przebywania pochodnych radonu w pęche-

rzykach płucnych jest długi i dlatego płuca 

są najbardziej narażone na działanie radonu, 

w szczególności przy ciągłej, zwiększonej in-

halacji radonem.

Dawka otrzymana przez płuca w wyniku 

wdychania radonu zależy m.in. od stężenia 

radonu we wdychanym powietrzu, szybkości 

oddychania, obszaru płuc, gdzie cząsteczki 

są zdeponowane, szybkości usuwania cząste-

czek – ich średnicy, gęstości.

METODY POMIARU RADONU

Pomiary stężeń radonu prowadzone są 

różnymi metodami przez specjalistyczne 

laboratoria (m.in. Laboratorium Promienio-

twórczości Naturalnej Instytutu Fizyki Jądro-

wej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie). 

Przeprowadzenie pomiarów jest niekłopotli-

we dla mieszkańców i stosunkowo tanie. Po-

miary wykonywane są dwoma technikami: 

aktywną i pasywną.

1. Techniki aktywne
Pomiary stężenia radonu w budynkach 

wykonywane metodą aktywną za pomo-

cą referencyjnych mierników AlphaGuard 

PQ2000 PRO lub AlphaGuard PQ2000 fir-

my Genitron opierają się na bezpośredniej 

rejestracji cząstek alfa emitowanych przez 

radon i określaniu na tej podstawie jego stę-

żenia. Mierniki te umożliwiają wykonywanie 

pomiarów, w których rejestruje się zmiany 

stężeń radonu w cyklach jedno-, 10-minu-

Żywność
3%

Zewnętrzne
8%

Kosmiczne
8%

Wewnętrzne
11%

Inne
1%

Radioterapia
4%

Medycyna „X”
11%

Radon
54%

Ryc. 3. Udział różnych źródeł promieniowania w sumarycznej dawce rocznej (około 2,8 mSv/rok)
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towych lub jednogodzinnych. Jednocześnie 

rejestruje się podstawowe parametry mete-

orologiczne (temperatura, ciśnienie, wilgot-

ność), a ponadto moc równoważnika dawki 

promieniowania gamma H(*10) [Sv/h].

2. Techniki pasywne
Detektor typu DACC (używany np. w LPN 

w Krakowie), wykorzystywany w technice 

pasywnej, to zakręcany, szczelny, metalowy 

pojemnik cylindryczny zawierający 30 g wę-

gla aktywnego. Zasada pomiaru polega na 

wykorzystaniu zdolności adsorpcji radonu 

przez węgiel aktywny. W wieczku pojemnika 

znajduje się otwór, którego średnica warun-

kuje czas ekspozycji. Ekspozycja detektora 

w miejscu pomiarowym trwa 3 lub 4 doby. 

Po zakończeniu ekspozycji rejestruje się w la-

boratorium widmo promieniowania gamma 

produktów rozpadu radonu zaadsorbowane-

go przez węgiel w detektorze. Do rejestra-

cji widma promieniowania gamma używa-

ny jest spektrometr promieniowania gamma 

z detektorem scyntylacyjnym NaJ(Tl). Na 

podstawie analizy uzyskanego widma oraz 

z krzywej kalibracji wyznacza się średnie 

stężenie radonu jakie panowało w miejscu 

pomiaru w czasie ekspozycji. Do badań 

przesiewowych rekomendujemy detektory 

czterodobowe.

Natomiast detektor śladowy CR-39 składa 

się z plastikowej osłony, w której umieszczo-

na jest specjalna folia CR-39. Komputerowa 

analiza obrazu śladów cząstek alfa emitowa-

nych przez radon powstałych na folii pozwala 

określić średnie stężenie radonu. Czas eks-

pozycji detektora to 4–6 miesięcy.

Potencjał radonowy można jedynie ocenić. 

Nawet na niewielkim obszarze mogą występo-

wać sprzyjające warunki dla migracji radonu 

z głębokich warstw geologicznych, w efekcie 

odpowiedzialne za wysokie stężenia radonu 

w budynku. Powoduje to konieczność kon-

troli stężeń radonu w konkretnym budynku. 

W celu ograniczenia narażenia populacji na 

promieniowanie jonizujące spowodowane 

przebywaniem w budynkach wprowadzono 

normy określające maksymalne dopuszczalne 

zawartości naturalnych pierwiastków promie-

niotwórczych: radu (Ra-226), toru (Th-232) 

i potasu (K-40) w materiałach budowlanych. 

Według przepisów, uchylonych przez nowe 

Prawo atomowe, średnie roczne stężenia ra-

donu nie powinny przekraczać 400 Bq/m3 

(budynki wybudowane przed 1998 r.) oraz 

200 Bq/m3 (budynki budowane po 1998 r.). 

W wielu krajach Europy i świata istnieją ści-

śle określone normy stężeń radonu w budyn-

kach. Zawierają się one w granicach od 200 

do 600 Bq/m3. Zalecenia przygotowywanego 

w 2005 r. raportu ICRP (Międzynarodowej 

Komisji Ochrony Radiologicznej) określają 

ten poziom na 600 Bq/m3. Najbliżsi nasi są-

siedzi, Republika Czeska, mają bardzo do-

brze zorganizowany i rozbudowany system 

kontroli poziomu radonu działający w opar-

ciu o istniejące tam normy.

METODY ZABEZPIECZEŃ 
DOMÓW PRZED RADONEM

1. Wybór terenu pod budowę domu – 

w wielu krajach przed rozpoczęciem budowy 

kontroluje się tzw. „potencjał radonowy” te-

renu przeznaczonego pod budowę. Mierzone 

jest stężenie naturalnych izotopów promie-

niotwórczych w glebie oraz stężenie rado-

nu w powietrzu glebowym i stopień eksha-

lacji radonu z gruntu. Wyniki tych pomia-

rów decydują czy budować na tym terenie 

i jaką zastosować technologię wznoszenia 

budynku.

2. Kontrola materiałów budowlanych 

– wszystkie materiały budowlane powinny 

być zbadane pod kątem zawartości natu-

ralnych pierwiastków promieniotwórczych 

(głównie radu). Dodatkowym zabezpiecze-

niem przed radonem jest pokrycie ścian far-

bami lub tapetami.

3. Uszczelnienie fundamentów – uszczel-

nienie wszelkich pęknięć lub zastosowanie 

specjalnych folii powoduje istotny spadek 

stężenia radonu. Folie można stosować za-

równo na etapie budowy jak również w ist-

niejących budynkach.

4. Odpowiednia wentylacja – radon jako 

izotop gazowy łatwo usunąć, stosując odpo-

wiednią wentylację. Urządzenia oraz meto-

dę wentylacji należy dobrać w sposób prze-

myślany, aby nie spowodować zwiększenia 

stężenia radonu.

dr Krzysztof Kozak, dr Jadwiga Mazur

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

LPN Kraków

radon@ifj.edu.pl

Ryc. 4. Czynniki wpływające na stężenie radonu w pomieszczeniach
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Rozwój zrównoważony i ekorozwój

Wobec narastającego skażenia środowiska 

i płynących stąd zagrożeń dla życia i zdrowia 

człowieka oraz środowiska przyrodniczego, 

jedynym akceptowanym rozwiązaniem tego 

problemu jest koncepcja zrównoważonego roz-

woju. Jej elementy pojawiły się już w publi-

kacjach z lat siedemdziesiątych, sama idea 

przyjęta została podczas II Konferencji ONZ 

pt. „Środowisko i rozwój”, która odbyła się 

w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro. Była to 

największa konferencja w dziejach ludzkości. 

Wzięły w niej udział delegacje rządowe ze 

183 krajów, łącznie około 30 tys. uczestni-

ków. Na konferencji w Rio de Janeiro przyjęto 

pięć podstawowych dokumentów:

– Deklarację z Rio – w sprawie środo-

wiska i rozwoju, zawierającą 27 zasad przy-

szłych praw i obowiązków;

– Globalny program działań – Agenda 21 

– program działań na XXI wiek zmierzają-

cych do zrównoważonego rozwoju;

– Konwencję w sprawie zmian klimatu;

– Konwencję o różnorodności biolo-

gicznej;

– Deklarację o lasach – zasady zarządza-

nia – zrównoważonego rozwoju wszystkich 

typów lasów.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju przewi-

ja się w tych dokumentach. W Polsce rozwój 

zrównoważony został przyjęty w dokumen-

tach najwyższej rangi – w Konstytucji i Prawie 

Ochrony Środowiska. Artykuł 5. Konstytucji 

RP (1997) stanowi, że „Rzeczpospolita Polska 

(...) zapewnia ochronę środowiska, kierując 

się zasadą zrównoważonego rozwoju.”

W art. 3 pkt. 50 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska (2001) rozwój zrównoważony zde-

finiowany jest jako „taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces in-

tegrowania działań politycznych, gospodar-

czych i społecznych, z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwaran-

towania możliwości zaspokojenia podstawo-

wych potrzeb poszczególnych społeczności 

lub obywateli zarówno współczesnego poko-

lenia, jak i przyszłych pokoleń.”

Zamiast rozwoju zrównoważonego często 

używa się pojęcia ekorozwoju określonego jako 

„trwały i zrównoważony rozwój społeczny 

i gospodarczy, który pozwala godzić aspiracje 

duchowe i materialne obecnego i przyszłych 

pokoleń z koniecznością dbania o środowisko 

przyrodnicze i jego zasoby”. Obydwa te po-

jęcia używane są jako równoznaczne i cho-

ciaż ich zakres nie jest dokładnie taki sam, 

często używane są wymiennie. 

Czym się zatem różni rozwój zrówno-

ważony od ekorozwoju? W oficjalnych do-

kumentach państwowych używa się terminu 

„zrównoważony” – zakładający wyrównywanie 

szans rozwoju pomiędzy potrzebami obec-

nego i przyszłych pokoleń. Aspekty środo-

wiskowe (zasoby naturalne, stan środowiska) 

potraktowane są tu instrumentalnie. Pojęciem 

„ekorozwoju” posługują się częściej naukowcy 

– przyrodnicy i ekonomiści – podkreślając, że 

ochrona środowiska jest podstawowym wa-

runkiem rozwoju gospodarczego i uzyskania 

równowagi pomiędzy potrzebami człowieka 

a możliwościami środowiska.

Ten bliższy przyrodnikom termin ekoro-

zwoju wszedł do słownika politycznego jako 

rozwój zrównoważony, gubiąc nieco po drodze 

elementy przyrodnicze. W nauczaniu akade-

mickim bowiem jest szersze omówienie tych 

różnic, by realizacja polityki zrównoważonego 

rozwoju odpowiadała idei ekorozwoju.

Konferencja w Johannesburgu w roku 2002 

pod nazwą „Rio + 10” potwierdziła słuszność 

założeń idei zrównoważonego rozwoju oraz 

pokazała ogromne trudności w jej realizacji. 

Jedną z istotnych barier jest konieczność prze-

budowy świadomości mieszkańców Ziemi, 

a szczególnie polityków decydujących o kie-

runkach rozwoju krajów gospodarczo rozwi-

niętych. Zmiana świadomości społeczeństw 

oraz polityków może się dokonać poprzez 

kształcenie i zapoznanie się z ideą zrów-

noważonego rozwoju na wszystkich szcze-

blach tego kształcenia. Szczególnie ważny 

jest szczebel akademicki, gdyż to w szkołach 

wyższych kształcą się przyszli decydenci po-

lityczni i osoby, które będą decyzje polityczne 

realizowały. Absolwenci uczelni będą mieli 

wpływ na praktyczne wdrożenie idei ekoro-

zwoju w następujących placówkach:

Rozwój zrównoważony 
w nauczaniu akademickim

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Artykuł przedstawia treść referatu wygłoszonego w dn. 3 września 2003 r. na 11. Konferencji Metodycznej pt. „Ochro-

na środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych” i opublikowanego w wydawnictwie „Współczesne 

trendy w edukacji środowiskowej” (2003). Niski nakład książki, ograniczony do liczby uczestników konferencji, roz-

szedł się błyskawicznie. Problem pozostał i nadal jest aktualny, stąd jego publikacja w „Zielonej Planecie” i zaprosze-

nie do dyskusji na temat nauczania zrównoważonego rozwoju, nieograniczającego się jedynie do szkół wyższych. 



FORUM EKOLOGICZNE

ZP 4 (61)/2005 15

– urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, 

starostwa, urzędy gminne,

– biura projektowe,

– instytucje badawcze,

– służby ochrony środowiska w zakła-

dach pracy,

– służby ochrony przyrody w parkach na-

rodowych i innych obszarach chronionych,

– gremia wybieralne (sejm, senat, sej-

miki wojewódzkie, rady gminne i inne cia-

ła doradcze),

– organy kontrolne dotyczące zdrowia 

i środowiska,

– szkoły,

– instytucje międzynarodowe.

Tak więc, przed kształceniem akademic-

kim stoi ogromnie ważne, kluczowe wręcz 

zadanie nauczania idei, której realizacja po-

może przetrwać ludziom na Ziemi. Tym za-

daniem jest kształcenie tych, którzy będą 

nauczali innych lub w praktyce realizowali 

zrównoważony rozwój.

Problemy, rafy, bariery

Jaka idea? Idea zrównoważonego rozwoju 

nie jest w świecie jednoznacznie interpreto-

wana. W Rio de Jeneiro uzyskała poparcie 

generalne, ale już przy programach realiza-

cji wystąpiły różnice. Bogate kraje nie chcą 

ograniczać tempa wzrostu ani obniżać stopy 

życiowej swoich mieszkańców (co jakiś czas 

także wyborców). USA – największa potęga 

gospodarcza – nie podpisały protokołu z Kioto. 

Propozycja z Rio de Janeiro, by kraje wysoko 

uprzemysłowione przeznaczały 0,7% dochodu 

narodowego dla krajów rozwijających się nie 

została przyjęta głównie z powodu sprzeciwu 

Stanów Zjednoczonych. W rezultacie przyję-

to nieostry zapis, że do wartości 0,7% będzie 

się dochodziło „w możliwie krótkim czasie”. 

Po ośmiu latach (przed konferencją w Johan-

nesburgu) okazało się, że zakładane kryteria 

spełniły tylko 4 państwa (0,7%) a USA płaci 

jedynie 0,1% deklarując, że zwiększy tę war-

tość do... 0,14% PKB. Z kolei kraje trzeciego 

świata przedstawiają stanowiska roszczeniowe 

za drenaż ekonomiczny i wyzysk kolonialny 

domagając się, by bogate kraje Północy wię-

cej łożyły na rozwój krajów biednych.

Powstaje więc pytanie, czy w ogóle należy 

uczyć zasad zrównoważonego rozwoju przy tak 

różnym podejściu do sposobów jego realizacji? 

Tu odpowiedź jest jednoznaczna: zdecydowa-

nie tak. Absolwent wyższej uczelni powinien, 

bowiem, mieć swoisty kompas dla orientacji, 

w którym kierunku powinien przebiegać roz-

wój gospodarki i jaki skutek będą miały jego 

własne decyzje czy postępowanie. Ten kompas, 

to obiektywna interpretacja zrównoważonego 

rozwoju i przekonania o jego celowości jest naj-

ważniejszym elementem kształcenia. 

Nowe kryteria

Potrzebne są więc nowe sposoby oceny roz-

woju mówiące o jego zgodności z ideą zrów-

noważonego rozwoju. Dotychczasowe kryteria 

rozwoju gospodarczego są głównie wskaźnikami 

ilościowymi. Ilość cementu, stali, węgla, zboża 

na głowę ludności mówią nam głównie o wiel-

kości produkcji, dane o nasyceniu elektroniką 

– o nowoczesności. Brak natomiast kryteriów 

oceniających to, czy spełnione są założenia 

zrównoważonego rozwoju, takie jak:

– oszczędzanie zasobów nieodnawial-

nych,

– zmniejszenie materiałochłonności pro-

dukcji,

– nadmierna, nieuzasadniona konsump-

cja,

– udział energii ze źródeł odnawialnych 

w bilansie energetycznym,

– procent produkowanych wyrobów, które 

będą się nadawały do recyklingu,

– krańcowe progi przyrodnicze.

Ale przede wszystkim chodzi o stopień 

spełnienia potrzeb człowieka w zakresie 

edukacji, dostępu do informacji, dostępu do 

życia publicznego, pracy, możliwości bycia 

użytecznym. Wśród tych potrzeb najważniej-

sze są życie i zdrowie, i związane z tym eli-

minowanie zagrożeń społecznych, środowi-

skowych oraz standard życia. Dla właściwej 

oceny poziomu życia i jego jakości potrzebne 

są nowe wskaźniki, jak np. wskaźnik rozwo-

ju człowieka, który obejmuje trzy elementy: 

długość życia, poziom wiedzy i dostępno-

ści do naturalnych zasobów, niezbędnych do 

przyzwoitego poziomu życia.

W nauczaniu akademickim konieczne jest 

więc przygotowanie merytoryczne absolwen-

ta, poprzez nauczenie go stosowania obiek-

tywnych kryteriów oceny realizacji zrówno-

ważonego rozwoju. Część z nich już istnieje, 

chodzi więc o ich popularyzację, część jest 

tworzona i ten proces jest zarówno zadaniem 

do naukowego opracowania, jak i przyswo-

jenia w procesie nauczania.

Problemy socjalne, globalizacja

Unifikacja standardów technicznych, 

większa wydajność pracy, dzięki mechani-

zacji i elektronice, oznacza zatrudnienie dla 

mniejszej ilości osób i bezrobocie dla pozo-

stałych. Społeczeństwo się polaryzuje – ro-

śnie warstwa bardzo bogatych, ale zwiększa 

się obszar biedy i nędzy. Bezrobocie i bieda 

rodzą frustracje i patologie społeczne.
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Sprawdzanie efektów nauczania
w formie kolokwium

Sprawdzanie efektów nauczania
w formie kolokwium
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Globalizacja ułatwia rozwój dużych kor-

poracji, niszcząc drobne zakłady wytwórcze 

i drobny handel. Powoduje zawłaszczanie 

obszarów politycznych i społecznych. Czę-

sto wpływy dużych, ponadnarodowych kon-

cernów są większe niż budżety rządu niejed-

nego kraju. Generalny problem (pytanie!), co 

się bardziej opłaca – automatyzować i me-

chanizować produkcję, zwiększając przez to 

ogromnie wydajność i... bezrobocie, czy dać 

pracę niżej kwalifikowaną większej liczbie 

osób, unikając konfliktów społecznych? To są 

dwa różne punkty widzenia: koncernu, którego 

celem jest zysk, i obywatela, który oczekuje 

godziwych warunków życia poprzez realiza-

cję odpowiedniej polityki. Nauczanie zrówno-

ważonego rozwoju na szczeblu akademickim 

powinno uwzględniać te aspekty z wyraźnym 

zaznaczeniem podmiotowości człowieka.

Czy w zrównoważonym rozwoju mieści się 

obowiązek utrzymywania obywateli, którzy 

wybrali status niepracującego (tzw. nędzę z wy-

boru)? Zupełnie inaczej wygląda to w państwie 

(jeszcze) opiekuńczym, jak Szwecja czy Niem-

cy, gdzie z tytułu obywatelstwa zapewniona jest 

stała pomoc socjalna, a inaczej w Rosji, gdzie 

nic się nie należy, a jeszcze inaczej w Polsce, 

będącej nadal na dorobku, ale aspirującej do 

statusu krajów bogatych. W tej sytuacji koniecz-

ne jest ukazanie zróżnicowanego podejścia do 

problemów bytowych, zmierzającego do rozwią-

zań humanitarnych w stopniu maksymalnym, 

na jaki pozwala stan gospodarki państwa. Jest 

to proces wymagający znajomości zagadnień 

gospodarczych, ekonomicznych, a także spo-

łecznej wrażliwości absolwenta.

Narzędzia pracy

Dla realizacji zrównoważonego rozwoju ab-

solwent wyższej uczelni powinien zostać wypo-

sażony w odpowiednie narzędzia pracy. Tymi 

narzędziami jest znajomość ustaw i przepisów 

wykonawczych dotyczących środowiska oraz 

dziedzin gospodarki, mających wpływ na śro-

dowisko. Takim narzędziem jest też procedura 

Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) 

oraz pozwolenia zintegrowane. Dla umiejęt-

ności posługiwania się przepisami i wykony-

wania OOŚ konieczna jest wiedza podstawowa 

i umiejętność stosowania przepisów oraz wy-

konywania opracowań OOŚ i przeprowadzania 

rzetelnych konsultacji społecznych. Wskazane 

jest zatem przeprowadzenie zajęć praktycznych, 

na których można przekazać podstawowe zasa-

dy funkcjonowania przepisów, OOŚ i pozwoleń 

zintegrowanych w gospodarce. Do wyboru zaś 

wariantów rozwiązań, dla których wykonano 

OOŚ, niezbędne jest zastosowanie wspomnia-

nych już kryteriów, pozwalających ocenić w jaki 

stopniu przedstawione warianty spełniają za-

łożenia zrównoważonego rozwoju.

Element wychowawczy

Wiedzę i umiejętności przekazuje się po-

przez osobowość wykładowcy, nauczyciela. 

Konieczne jest więc osobiste zaangażowanie 

i przekonanie o słuszności idei zrównoważo-

nego rozwoju. To się udziela słuchaczom. Ale 

też ważne jest dawanie dobrego przykładu 

w sprawach drobnych. Nauczyciel akademicki 

jest obserwowany podczas zajęć terenowych 

i jego zachowanie się oraz stosowanie do za-

sad ekorozwoju są dostrzegane, komentowane 

i naśladowane. Najskuteczniej przekonuje do 

idei zrównoważonego rozwoju proekologicz-

ne zachowanie się wykładowcy w sytuacjach, 

gdy można dać dobry przykład – nieużywanie 

bez potrzeby opakowań jednorazowych, nie-

zanieczyszczanie środowiska, a także odwaga 

i zdecydowana reakcja na niszczenie środowi-

ska lub marnowanie jego zasobów. Wachlarz 

możliwości, ale i wychowawczego oddziały-

wania, jest tu bardzo duży i konieczne jest, by 

w procesie nauczania aspekt wychowawczy 

został należycie wykorzystany.

Rafa do ominięcia – handel emisjami

Dążymy do obniżenia emisji np. szkodli-

wych gazów do środowiska. Zakład, który 

zainwestował w urządzenia ochrony środowi-

ska i obniżył emisję, może sprzedać różnicę 

pomiędzy dozwoloną wielkością emisji a tą 

obniżoną. Zakład, który kupił uprawnienia 

do emisji, kupił w rzeczywistości pozwole-

nie na trucie. Czy moralne jest handlowanie 

pozwoleniami na zatruwanie środowiska? 

Jest to sprzeczne z dążeniem do generalne-

go obniżania szkodliwych emisji i dążeniem 

do poprawy stanu środowiska.

Ale handel emisjami jest na świecie coraz 

bardziej popularny, można sprzedać upraw-

nienia do emisji na aukcji, a więc mamy już 

rynek handlu emisjami. Taki rynek kieruje 

się kryteriami opłacalności ekonomicznej 

i zysku, a nie dobrem środowiska. 

Przy nauczaniu zrównoważonego rozwoju 

konieczne jest więc zróżnicowane podejście 

oraz ustalenie w każdym przypadku granicy 

rzeczywistych zagrożeń życia i zdrowia czło-

wieka oraz środowiska przyrodniczego. Tych 

granic nie wolno przekraczać, a straty zdrowia 

i środowiskowe należy szacować z uwzględnie-

niem tzw. kosztów zewnętrznych, by rachunek 

ekonomiczny kupowania pozwoleń na emisję 

był bardziej rzetelny oraz by emitent ponosił 

rzeczywiste koszty obciążenia środowiska.

Wejście do Unii Europejskiej

Oznacza ono harmonizację ustaw i przepi-

sów wykonawczych z uregulowaniami praw-

nymi Unii. Konieczne jest także uwzględnienie 

w nauczaniu akademickim wypracowanych 

w UE procedur postępowania. Podstawowa, 

do niedawna, różnica pomiędzy wykonaniem 

Oceny Oddziaływania na Środowisko w Pol-

sce i Unii polegała na tym, że w Polsce było 

to pisemne opracowanie, a w Unii – procedu-

ra z udziałem społeczeństwa. Taka procedura 

gwarantuje udział czynnika społecznego w pro-

cesie podejmowania decyzji, wymaga odpo-

wiedniego przygotowania absolwenta. Sama 

wiedza nie wystarczy. Potrzebna jest znajo-

mość wypracowanych i sprawdzonych proce-

dur, sposobów postępowania, by nie uczyć się 

od nowa na własnych błędach. To najdroższy 

sposób kształcenia, za który płacimy wszyscy. 

Wobec akcesji Polski do Unii Europejskiej 

wskazane jest więc przyswojenie wypracowa-

nych tam procedur i ich wdrożenie z uwzględ-

nieniem krajowych uwarunkowań.

Uwagi metodyczne

1. Idea zrównoważonego rozwoju powinna 

być obecna we wszystkich nauczanych przed-

miotach, gdzie tylko jest to możliwe. Chodzi 

tu bowiem o przekazanie generalnych założeń 

ekorozwoju w odniesieniu do różnych dziedzin 

wiedzy. Wykładanie ekorozwoju, jako osob-

nego przedmiotu w izolacji lub bez odniesie-

nia do innych wykładów, byłoby zubożeniem 

samej idei przez pozbawienie jej przełożenia 
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na inne dziedziny wiedzy, szczególnie tam, 

gdzie rysują się możliwości praktycznych za-

stosowań nabytych wiadomości. Przed nauczy-

cielami akademickimi stwarza to dodatkowe 

wymagania przejrzenia programów nauczania 

i uwzględnienia w nich idei zrównoważonego 

rozwoju. Konieczne jest więc wyjście poza za-

kres wykładanego przedmiotu, co przysparza 

dodatkowej pracy, ale wykonywanej ze świado-

mością, że w każdym konkretnym przedmiocie 

nikt nauczyciela akademickiego nie wyręczy. 

Oczywiście nie wszędzie i w każdym przed-

miocie jest to możliwe, ale zadaniem nauczy-

ciela jest takie możliwości znaleźć i na zaję-

ciach przekazać. Szczególnie wdzięczną formą 

są tu wszelkie ćwiczenia terenowe, gdzie są 

mniejsze ograniczenia czasowe i konkretnych 

przykładów dostarcza środowisko, w którym 

prowadzone są zajęcia. Przy nauczaniu o zrów-

noważonym rozwoju ważne są problemy ge-

neralne i drobne szczegóły. Nawiązywanie do 

idei ekorozwoju jest bliskie naukom przyrod-

niczym, gdzie np. tematyka różnorodności bio-

logicznej czy stanów równowagi w przyrodzie 

skłania do nawiązywania do idei ekorozwoju. 

Ale ważne są też sprawy drobne, np. słownic-

two – jak unikanie utylitarnego podziału na 

rośliny użyteczne i chwasty, czy pożyteczne 

zwierzęta i szkodniki. 

Znakomitą okazją do nawiązania do zrów-

noważonego rozwoju jest szeroka dziedzina 

nauk przyrodniczych, rolniczych czy hodowli. 

Ta nauka przeplata się z polityką i koniecz-

ne jest np. przedstawienie potężnego wpływu 

wysokowydajnego rolnictwa na środowisko 

przyrodnicze, ale i omówienie programów 

rolnośrodowiskowych Unii Europejskiej 

i ich pozytywnego wpływu na środowisko. 

W przedmiotach technicznych wdzięcznym 

polem do nawiązywania do zrównoważone-

go rozwoju są technologie i ich wpływ na 

środowisko oraz możliwości zmian, czynią-

cych je bardziej przyjaznymi dla środowiska. 

Często na uczelniach technicznych konieczne 

jest podanie lub wskazanie do uzupełnienia 

podstawowych informacji przyrodniczych. 

Na wydziałach przyrodniczych, natomiast, 

wskazane jest przypomnienie podstawo-

wych wartości mierzonych w technice, by 

móc ocenić i mierzyć straty środowiskowe, 

a także rezultaty planowanych proekologicz-

nych przedsięwzięć.

2. Pomimo koniecznego rozproszenia na-

uczania zrównoważonego rozwoju w progra-

mie nauczania powinien się znaleźć przedmiot, 

w którym byłaby wyłożona synteza zrównowa-

żonego rozwoju, polityka ekologiczna państwa, 

plany sektorowe, najważniejsze akty prawne 

dotyczące rozwoju gospodarki, ochrony środo-

wiska i struktury zarządzania. Ten przedmiot 

nie wyczerpie problemów zrównoważonego 

rozwoju, ale powinien stanowić układ odnie-

sienia co do generalnych wartości i przyjętych 

rozwiązań w skali światowej czy krajowej.

3. Bardzo przekonywująco oddziałują na 

percepcję konkretne przykłady, do rozwiąza-

nia których zaangażowani są studenci. Dobrą 

formą nauczania są ćwiczenia seminaryjne, 

projektowe, terenowe. Czynny udział słucha-

czy w rozwiązywaniu problemów skłania do 

uzupełnienia wiedzy, tworzenia wariantowych 

rozwiązań i wyrabia praktyczne umiejętności 

stosowania proekologicznych rozwiązań.

4. Na ostatnim roku studiów wskazane jest 

podanie, odniesienie do, lub przypomnienie ak-

tów prawnych, szczególnie tych najnowszych, 

gdyż znajomość prawa jest podstawowym na-

rzędziem pracy przyszłego urzędnika. Koniecz-

ne jest wyrobienie umiejętności stosowania 

przepisów tak, by można było praktycznie re-

alizować zrównoważony rozwój. Tej praktyki 

absolwent nabędzie już podczas pracy, ale ide-

owe podstawy funkcjonowania zrównoważo-

nego rozwoju powinna dać uczelnia.

5. Postępy nauki, zmieniające się przepisy 

oraz uwarunkowania gospodarcze powodują, 

że konieczne jest stałe uzupełnianie wiedzy. 

To powinien być nawyk u absolwenta wyższej 

uczelni. Niezbędne są więc takie formy na-

uczania, których elementem byłoby wyrabianie 

umiejętności permanentnego uczenia się. To 

jest jedno z głównych zadań wyższej uczel-

ni. Podczas studiów ważne jest wyrobienie 

aktywności naukowej, umiejętności wyszu-

kiwania i selekcji informacji oraz tworzenia 

syntezy. W jednoczącej się Europie niezbędna 

jest wiedza na poziomie europejskim i umie-

jętność dalszego jej uzupełniania.

6. Odpowiadająca potrzebom naszych 

czasów, w tym szczególnie zrównoważo-

nego rozwoju sylwetka absolwenta wyższej 

uczelni powinna opierać się na dwu filarach 

– wiedzy i przyrodniczej wrażliwości.

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

Podręczniki omawiające rozwój 
zrównoważony i ekorozwój:

Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Białystok 1999.

Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podsta-

wy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, 

Warszawa 2002.

Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego roz-

woju i ochrony środowiska Polski a strategie roz-

woju województw, Gdynia – Poznań 2003.

Kozłowski S., Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku, War-

szawa 2000.

Piontek B., Koncepcje rozwoju zrównoważonego i trwa-

łego Polski, Warszawa 2000. 
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K ażdego roku uczestnicy wymieniają się 

najbardziej aktualnymi informacjami 

i doświadczeniami z zakresu rolnictwa eko-

logicznego, i starają się wspólnie wypraco-

wać założenia dotyczące dalszego rozwoju 

tej branży, jak również lobbować tę dzie-

dzinę w opracowaniach i planach rozwo-

ju rolnictwa ekologicznego na kolejne lata 

w Unii Europejskiej. 

Organizatorami spotkania w Lednice, w 

roku 2005 były dwa zrzeszenia ekologiczne: 

PRO-BIO z Czech i BIO ERNTE z Austrii 

oraz ministerstwa dwóch krajów: Minister-

stwo Rolnictwa i Środowiska Republiki Cze-

skiej, jak również Ministerstwo Rolnictwa, 

Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wod-

nej z Austrii. 

Tematami przewodnimi tegorocznych 

obrad były: 

– ochrona roślin bez chemii, 

– zdrowotność zwierząt w hodowli me-

todami ekologicznymi, 

– wsparcie rolnictwa ekologicznego 

w Unii Europejskiej. 

Bloki tematyczne podzielone były na trzy 

konferencje, podczas których uczestnicy, po 

wcześniejszej deklaracji który temat wybie-

rają, przez dwa dni wymieniali się doświad-

czeniami i dyskutowali nad danym zagadnie-

niem. Wszystkie rozmowy prowadzone były 

w języku czeskim, niemieckim lub angielskim 

i symultanicznie tłumaczone.

W  konferencji dotyczącej rozwoju i wspar-

cia rolnictwa ekologicznego w UE swo-

je poglądy i dotychczasowe doświadczenia 

dotyczące różnych przedsięwzięć w zakresie 

rolnictwa ekologicznego, jak również per-

spektyw rozwoju tej branży w Austrii, pre-

zentowali przedstawiciele austriackiego Mi-

nisterstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej m.in. Alois Posch, 

Markus Hopfner, Elmer Ritzinger. W swo-

ich wystąpieniach podkreślali, że działania 

dotyczące rozwoju rolnictwa ekologicznego 

powinny być kompleksowo realizowane i do-

tyczyć zarówno produkcji, szkoleń, marketin-

gu, jak i promocji produktów ekologicznych 

na szeroką skalę. Wszystkie te działania są 

wspierane ze środków unijnych, o czym to 

w swoich wystąpieniach mówili i namawia-

Europejska Letnia Akademia Rolnictwa Ekologicznego jest jednym z ważniejszych spotkań integrujących przedsta-

wicieli różnych dziedzin branży ekologicznej w Europie. W tym roku uczestniczyli również w niej przedstawiciele 

z Polski oraz Dolnego Śląska. W dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2005 r. w miejscowości Lednice (Czechy), nieda-

leko Brna, odbyła się Europejska Letnia Akademia Rolnictwa Ekologicznego. W tym miejscu, już po raz piąty, spo-

tykają się ludzie branży ekologicznej – przedstawiciele nauki, polityki, doradztwa rolniczego, urzędów ds. rolnictwa 

ekologicznego oraz producenci i rolnicy z całej Europy.

AGNIESZKA ŁĘTKOWSKA

Międzynarodowe rozmowy 
o rolnictwie ekologicznym
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li do korzystania z nich m.in. Hannes Lo-

renzen z Parlamentu Europejskiego, Marco 

Schlüter Koordynator IFOAM w Brukseli. 

Obaj zwrócili również uwagę na fakt, że 

ważną rzeczą dla promocji rolnictwa ekolo-

gicznego w Unii Europejskiej są osiągnięcia 

poszczególnych krajów w produkcji ekolo-

gicznej i prezentacja ich na rynku europej-

skim. Tym działaniom będą m.in. sprzyjały 

nowe programy rozwoju obszarów wiejskich 

2007-2013. Natomiast stan rolnictwa ekolo-

gicznego w Polsce w 2004 roku oraz wizje 

rozwoju tej dziedziny przedstawione zosta-

ły przez p. Marię Staniszewską z IFOAM 

Polska. W przerwach pomiędzy wykładami 

można było skosztować czeskich i słowac-

kich smakołyków ekologicznych, promo-

wanych przez lokalnych przedsiębiorców 

ekologicznych.

D odatkowo obrady i dyskusje z zakresu 

rolnictwa ekologicznego, w ostatnim 

dniu spotkania, były wsparte pięcioma wy-

jazdami studyjnymi do gospodarstw rolnych 

i przetwórni ekologicznych na terenie Czech, 

Słowacji, Austrii i Niemiec. Każdy z uczest-

ników Bioakademii 2005 miał do wyboru 

jedną wycieczkę.

Spotkanie w Lednicy, z roku na rok, cie-

szy się coraz większym zainteresowaniem 

przedstawicieli sektora ekologicznego Euro-

py Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy nowo 

przyjętych do Unii Europejskiej krajów, dzięki 

wsparciu Międzynarodowej Fundacji Avalon 

z Holandii, mogli starać się o wsparcie fi-

nansowe dotyczące kosztów udziału w spo-

tkaniu, co sprawia, że finanse nie stanowią 

już bariery do udziału w tak prestiżowym 

i ważnym dla rolnictwa ekologicznego spo-

tkaniu, jakim jest Europejska Bioakademia, 

organizowana u naszych południowych są-

siadów w Czechach. 

Informacje na temat Bioakademii dostępne 

są na stronie internetowej www.pro-bio.cz.

dr Agnieszka Łętkowska

Dodatkowe informacje i materiał ze spo-
tkania w 2005 r. dostępne są u Autorki.
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Przedstawiciele Komitetu 
Organizacyjnego Bioakademii 
w roku 2005

Przedstawiciele Komitetu 
Organizacyjnego Bioakademii 
w roku 2005
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KRYSTYNA HALADYN

Pilce w gminie Kamieniec Ząbkowicki to niewielka wieś, jakich wiele na Dolnym Śląsku, leżąca kiedyś w dolinie Nysy 

Kłodzkiej. Jej położenie w pobliżu rzeki od dawna skazywało ją na niebyt wobec planowanego tu zbiornika wodnego.

W
ładze gminy już od drugiej połowy lat 

siedemdziesiątych XX wieku forso-

wały pomysł budowy zapory wodnej na Ny-

sie Kłodzkiej powyżej Kamieńca Ząbkowic-

kiego, licząc na rozwój funkcji rekreacyjnej 

i turystycznej gminy w powiązaniu z nowym 

zbiornikiem. Dokumentacja geologiczno-in-

żynierska do założeń techniczno-ekonomicz-

nych projektowanego zbiornika „Kamieniec” 

już w roku 1981 uzyskała akceptację Prezesa 

Centralnego Urzędu Geologii. Zbiornik ten 

miał przyczynić się w głównej mierze do po-

prawy warunków żeglugi na Odrze oraz za-

opatrywać, oddaloną o ponad 50 km, aglo-

merację wałbrzyską w wodę (przedsudecka 

magistrala wodna).

Wielka Powódź Lipcowa w 1997 r. zwery-

fikowała te plany. Pilce zostały w czasie powo-

dzi zupełnie zalane i bardzo mocno zniszczo-

ne. Po powodzi opracowano nową koncepcję 

budowy zbiornika, biorąc pod uwagę przede 

wszystkim ochronę przed powodzią doliny Nysy 

Kłodzkiej. Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki 

stał się strategicznym zadaniem Programu dla 

Odry 2006 w dolinie Nysy Kłodzkiej, gdyż po 

wdrożeniu systemu optymalnego sterowania 

kaskadą zbiorników Kamieniec Ząbkowicki 

– Topola – Kozielno poprawi się stan ochrony 

przed powodzią również w dolinie Odry, od 

ujścia Nysy Kłodzkiej do Wrocławia. Zgod-

nie z Programem dla Odry 2006 możliwe jest 

osiągnięcie znacznej redukcji fali powodzio-

wej rzędu 400 m3 na sekundę przy ujściu Nysy 

Kłodzkiej do Odry. Budowa zbiornika przewi-

dziana jest na lata 2004–2012, rozważana jest 

jednak ciągle realizacja inwestycji w dwóch 

etapach; wykonanie najpierw suchego zbiorni-

ka, połączone z eksploatacją kruszywa z jego 

czaszy, co trwałoby około 25 lat, a dopiero po 

zakończeniu eksploatacji – wykonanie zbior-

nika w jego ostatecznej formie.

Zbiornik zlokalizowany będzie pomię-

dzy miejscowościami Kamieniec Ząbko-

wicki a Przyłęk. Przy normalnym poziomie 

piętrzenia (249,70 m n.p.m.) zajmować będzie 

powierzchnię 715 ha, natomiast przy maksy-

malnym (255,50 m n.p.m.) – 960 ha, co odpo-

wiada pojemności od 40 do 102 mln m3. Re-

alizacja zbiornika wymaga budowy na 101 km 

Nysy Kłodzkiej zapory czołowej (konstruk-

cja ziemna I klasy wykonana z materiałów 

miejscowych) o długości 2.247 m, szeroko-

ści korony 8 m i wysokości 18 m oraz zapo-

ry bocznej Przyłęk o długości 4.850 m i wy-

sokości 10,3 m. Ponadto konieczne będzie 

obwałowanie polderu Dzbanów o długości 

735 m i wysokości 3,6 m oraz obwałowanie 

Ożary o długości 1.200 m i wysokości 5,8 m, 

a także przełożenie koryta potoku Studew, co 

łączy się z budową dwóch nowych mostów dro-

gowych i jednego mostu kolejowego, moder-

nizacji drogi z Barda do Ożar i budowa dróg 

dojazdowych do zaplecza administracyjnego 

i pompowni (Przyłęk i Dzbanów).

Koncepcja budowy zbiornika przewiduje 

także produkcję energii elektrycznej przez wod-

Pilce – wieś 

której już nie ma...

Teren przyszłego zbiornika
w Kamieńcu jest już częściowo zalany

Teren przyszłego zbiornika
w Kamieńcu jest już częściowo zalany
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W tym miejscu trzy lata 
temu był jeszcze most 
na Nysie Kłodzkiej, 
dziś zostały tylko 
resztki przyczułka...

W tym miejscu trzy lata 
temu był jeszcze most 
na Nysie Kłodzkiej, 
dziś zostały tylko 
resztki przyczułka...

ną elektrownię przepływową o mocy 2,2 MW, 

która będzie zainstalowana w przyczułkach 

budowli zrzutowej (4 zatapialne turbozespo-

ły). Koszt budowy zbiornika jest porówny-

walny z wysokością strat, jakie w roku 1997 

poniosły gminy w obszarze Nysy Kłodzkiej 

poniżej Kamieńca Ząbkowickiego.

W   1997 roku, przed powodzią, wieś 

Pilce liczyła 204 mieszkańców, któ-

rzy w lipcu stracili praktycznie cały swój 

dobytek. Wobec umieszczenia projektu bu-

dowy zbiornika na tym terenie w Programie 

dla Odry 2006 wszyscy mieszkańcy zostali 

w latach 1999–2001 wysiedleni. Teren wsi 

i przyszłego zbiornika odwiedziłam w roku 

2002; prowadzona już była eksploatacja żwi-

ru, natomiast na terenie dawnej wsi pozo-

stały ruiny budynków mieszkalnych i go-

spodarczych. Nawet budynek kościółka po-

zbawiony był dachu. Pozostałości ogrodów 

przydomowych można było rozpoznać po 

drzewach owocowych i kwitnącym ozdob-

nym tytoniu. Wrażenie dość dziwne, tym 

bardziej, że niemal na każdej pozostałości 

budynku znajdowało się bocianie gniazdo. 

Gniazd tych było co najmniej kilkanaście, 

przy wszystkich uwijały się bociany zaopa-

trujące swe potomstwo w świeży pokarm, 

którego w okolicy, dzięki podmokłym tere-

nom i zbiornikom wodnym, nie brakowało. 

Duża liczba bocianich gniazd przyciągała 

uwagę i zadziwiała swoją żywotnością. Bo-

ciany zaanektowały to, co pozostało po daw-

nych mieszkańcach i objęły w posiadanie całą 

wioskę. Teren wsi odwiedzali dawni miesz-

kańcy, zbierając co jeszcze się dało wynieść 

z dawnych obejść, i ciekawscy, którzy chcieli 

zobaczyć, co z Pilc zostało. 

Wioska Pilce jest przykładem niewłaści-

wie zlokalizowanej zabudowy mieszkanio-

wej, dlatego po zniszczeniu jej przez kolejną 

powódź, została przeznaczona do likwidacji, 

szkoda, że przy okazji ucierpieli ludzie. Teren 

dolinny powinien należeć do rzek, ponieważ 

jest on potrzebny do przeprowadzenia wód 

powodziowych. To, że powódź przez wiele 

lat nie przybiera rozmiarów katastrofalnych 

nie oznacza, że nie pojawi się bardzo duża 

woda w najbliższym czasie. Czasem zapo-

minamy o tym i koniecznie usiłujemy wpro-

wadzić zabudowę w obszar dolinny („bo tu 

nie zalewa”), zawężając w ten sposób trasę 

przepływu wód powodziowych i ogranicza-

jąc możliwości retencyjne doliny. Po takich 

zabiegach okazuje się, że rzeka zalewa tere-

ny zabudowane, wylewa w miejscach, gdzie 

dotąd nie było wód powodziowych. Musimy 

pamiętać, by prawa Natury szanować, wte-

dy w mniejszym stopniu narażeni jesteśmy 

na przykre niespodzianki ze strony żywiołu. 

Czy planowy zbiornik Kamieniec Ząbkowic-

ki uchroni miejscowości położone nad Nysą 

Kłodzką, poniżej zapory, przed powodzią 

– czas pokaże. Pewne jest, że mieszkańcy 

dawnych Pilc nie będą już zalani wodami 

Nysy Kłodzkiej.

P
ilce odwiedziłam ponownie w lipcu 

2005. Z dużym trudem zidentyfikowa-

łam teren dawnej wsi, gdyż po ruinach daw-

nej zabudowy pozostały jedynie stery gruzu, 

porośnięte roślinnością. Niestety, nie ma już 

ani jednej ściany, ani jednego komina, na któ-

rych tak niedawno ulokowane były gniazda 

bocianie. Jedyne pozostałe gniazdo na słu-

pie energetycznym było niezasiedlone w tym 

roku. Czyżby bociany przewidziały szybką 

budowę zbiornika?

mgr Krystyna Haladyn

fotoreportaż

na okładce!
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W 2002 roku opuszczoną 
przez mieszkańców wioskę 
zasiedliy licznie bociany

W 2002 roku opuszczoną 
przez mieszkańców wioskę 
zasiedliy licznie bociany
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Przyrodniczo cenny obszar Przyrodniczo cenny obszar 
i historia jego ochronyi historia jego ochrony

Przyroda nie zna granic, a Karkonoski 

Park Narodowy, wraz z pobliskimi obszara-

mi podlegającymi różnym formom ochrony, 

jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo 

miejsc w środkowej Europie. Ten niewielki 

obszar można porównać do wyspy, zawie-

rającej fragmenty niezdeformowanej osta-

tecznie przyrody żywej i nieożywionej. To 

właśnie walory natury i ich niepowtarzalność 

były impulsem do inicjatyw podejmowanych 

w dziedzinie ochrony przyrody. Stale wydłu-

żająca się lista gatunków zaginionych była 

powodem utworzenia w 1910 roku w Jeleniej 

Górze stanowiska komisarza ochrony przy-

rody, a w 1927 roku powołano straż górską. 

Ochronę wybranych gatunków roślin i zwie-

rząt zapoczątkowano w 1933 roku. Również 

tego roku w miejscach szczególnie cennych 

utworzono pierwsze rezerwaty przyrody. 

Obejmowały wszystkie kotły polodowcowe 

w północnej części masywu. Po II wojnie 

światowej podjęto starania w celu utworze-

nia parku narodowego. Profesorowie z Uni-

wersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Po-

znańskiego jako pierwsi poczynili kroki, aby 

zrealizować zamierzony cel. Lecz dopiero po 

kilkunastu latach przygotowań i uzgodnień, 

16 stycznia 1959 roku, mocą Rozporządzenia 

Rady Ministrów, został utworzony Karko-

noski Park Narodowy. Tak więc, do istnieją-

cych już sześciu Parków Narodowych w Pol-

sce, w tym czterech utworzonych w górach, 

przybył nowy górski park. 

Karkonoski Park Narodowy obejmuje naj-

wyższe, najcenniejsze przyrodniczo i najpięk-

niejsze krajobrazowe partie grzbietu Kar-

konoszy. Graniczy z utworzonym w 1963 

roku po czeskiej stronie gór Krkonošskim 

Národním Parkiem. Poza głównym obszarem 

Parku na Pogórzu Karkonoskim wydzielono 

również dwie eksklawy: Wodospad Szklarki 

oraz Góra Chojnik. 

Powierzchnia Karkonoskiego Parku Na-

rodowego obecnie zajmuje obszar 5.580 ha. 

Lasy występują na blisko 70% powierzch-

ni, pozostała część to ekosystemy nieleśne 

w zdecydowanej większości położone powy-

żej górnej granicy występowania lasu.

Od 1986 roku Karkonosze i Góry Izerskie 

tworzą Obszar Chronionego Krajobrazu, sta-

nowiący strefę ochronną dla terenów Parku. 

Również, utworzony w 1989 roku, Rudawski 

Park Krajobrazowy, graniczący z terenem 

Karkonoskiego Parku Narodowego od strony 

wschodniej, spełnia podobną rolę. 

W 1993 roku w Paryżu, w wyniku wspól-

nych polsko-czeskich dążeń, decyzją działa-

jącego w ramach UNESCO Międzynarodo-

wego Komitetu MaB (Człowiek i Środowisko) 

został utworzony Bilateralny Rezerwat Bio-

Karkonoski Park Narodowy otacza 

opieką wyjątkowe miejsce, znajdują-

ce się w południowo-zachodniej części 

Polski, największe i zarazem najwyższe 

pasmo górskie Sudetów – Karkonosze. 

Są to góry kryjące wiele tajemnic, łą-

czące w sobie niepowtarzalne walory 

przyrodnicze, krajobrazowe i kulturo-

we. Widziane od północy jawią się jako 

duży zwarty masyw, wyrastający wy-

raźnie ponad 1.000 m nad dno Kotliny 

Jeleniogórskiej. Spowite mgłą i chmu-

rami rzadko ukazują swą nagą, prze-

pełnioną promieniami słońca postać. 

Przy sprzyjających warunkach pogodo-

wych, odsłonięte kar konoskie szczyty 

dotykają nieba, a w krajobrazie wyraź-

nie dominuje Śnieżka (1.602 m n.p.m.). Rozciągłość Karkonoszy w kierunku południowo-wschodnim osiąga 36 km. 

Powierzchnia całego masywu górskiego to około 650 km2. Obszar polskiej części, obejmującej północne stoki, jest 

blisko dwa i pół razy mniejszy od części należącej do Republiki Czeskiej. Granicę wyznacza wododział Odry i Łaby.

Karkonoski Park Narodowy
ROMAN RĄPAŁA
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sfery Karkonosze/Krkonose. Spełnia on trzy 

podstawowe, powiązane ze sobą funkcje: 

– konserwatorską – chroniącą ekosyste-

my Karkonoszy,

– logistyczną – popierającą badania na-

ukowe, monitoring, edukację ekologiczną 

i wymianę informacji dla celów ochrony 

i rozwoju,

– ekonomiczną – promującą na poziomie 

lokalnym zrównoważony rozwój.

Skupienie tak wielu obszarów, objętych 

różnymi formami prawnej ochrony przyro-

dy, na stosunkowo niewielkiej powierzchni, 

stanowi jeden z najbardziej rozległych kom-

pleksów chronionych w Środkowej Europie. 

Podkreśla to rolę i ważność dążeń do zacho-

wana naturalnego charakteru tych gór.

Ciekawostki przyrody nieożywionej Ciekawostki przyrody nieożywionej 

Karkonosze zawdzięczają swoją postać 

procesom sprzed 300 milionów lat, kie-

dy to granit wdzierał się intruzją w skały 

okrywy. Po tym nastąpił okres erozji i de-

nudacji, który przyczynił się do zniszczenia 

skał okrywowych i odsłonięcia głębinowych 

granitów. Ponowne wydźwignięcie masywu 

miało miejsce podczas orogenezy alpejskiej. 

Wtedy to Karkonosze wzniosły się stromy-

mi stokami nad Kotlinę Jeleniogórską, zaś 

w samych partiach szczytowych uzyskały 

charakterystyczny wygląd szerokiego, łagod-

nego grzbietu ze zrównaniami wierzchowi-

nowymi, z których wyrastają twardzielowe 

kopuły szczytów. 

Najatrakcyjniejsze elementy rzeźby Kar-

konoszy powstały po ustaniu alpejskich ru-

chów górotwórczych, w okresie intensywnej 

erozji i denudacji, zwłaszcza nasilonej pod-

czas zlodowaceń górskich i po ustępowaniu 

lądolodu, w tzw. peryglacjałach. Najbardziej 

charakterystycznymi śladami tego okresu są 

kotły polodowcowe. Skalne ściany filarów, 

poprzecinane wąsko wcinającymi się żlebami, 

tworzą pionową barierę o wysokości docho-

dzącej do 180 m. U podnóża stromych ścian 

skalnych, w procesie wietrzenia z odpada-

jących bloków, głazów i rumoszu skalnego, 

powstały stożki usypowe i napływowe. Lo-

kalne lodowce, żłobiąc grzbiet Karkonoszy, 

pozostawiły zdeponowany materiał skalny 

w postaci moren dennych i rozciągających 

się, długimi wałami, moren bocznych i czo-

łowych. W tym okresie powstały również 

Śnieżne Stawki, a we wschodniej części 

Karkonoszy – polodowcowe jeziora pocho-

dzące z okresu zlodowacenia bałtyckiego: 

Mały i Wielki Staw. 

Oprócz kotłów polodowcowych można 

podziwiać nisze niwalne: Biały Jar, Ko-

cioł Smogorni, Łabski i Szrenicki Kocioł, 

w których długo zalega śnieg. Ściany nisz 

niwalnych są mniej pochyłe, a dno nie tak 

szerokie i pogłębione jak w kotłach polo-

dowcowych. 

Poza Karkonoszami w polskich górach 

tak dobrze wykształcone formy, pozostawio-

ne przez lokalne lodowce, znajdują się wy-

łącznie w Tatrach. 

W Małym Śnieżnym Kotle, znajduje się 

wkomponowany pomiędzy granity Żleb Ba-
zaltowy. Jest to najwyżej położone w Środ-

kowej Europie wystąpienie bazaltowych skał 

wulkanicznych. Żyła bazaltowa jest najcen-

niejszym florystycznie miejscem w Karko-

noszach. Wśród występującej tu roślinności 

jest endemit – skalnica bazaltowa, a tak-

że skalnica śnieżna, będąca reliktem gla-

cjalnym. Inne wyjątkowo rzadkie rośliny to 

m.in.: paproć rozrzutka alpejska, skalnica 
mchowata, różeniec górski, ponadto ma-
rzanka halna, pierwiosnka maleńka itp. 

Na skalnych ścianach Małego Śnieżnego Ko-

tła występuje inna osobliwość przyrodnicza 

– relikt epoki lodowcowej – ślimak poczwa-
rówka arktyczna.

Na odmienność krajobrazu wpływają 

liczne, malowniczo położone skałki o fan-

tastycznych kształtach. Są wielką atrakcją 

wyróżniającą cały obszar Karkonoszy spo-

śród innych gór Polski i Europy. Występują na 

powierzchni i zboczach głównego grzbietu, 

jak i na Przedgórzu Karkonoszy. Pojedyn-

czych skał i grup skalnych jest około 150, 

a najwyższe z nich sięgają wysokości 25 m, 

jak „Pielgrzymy”. 

Na powierzchni skałek występują regu-

larne, półkoliste wgłębienia – to kociołki 
wietrzeniowe. Powstały na skutek selek-

tywnego wietrzenia granitu. Średnica tych 

kulistych form wynosi od kilkunastu centy-

metrów do ponad jednego metra. Regularny 

kształt nasuwał dawniej przypuszczenia, iż 

w ich powstaniu brała udział ludzka ręka, 

a same kociołki były miejscem odprawiania 

prastarych kultów pogańskich. Stąd do dziś 

często pojawia się pokutująca w literaturze 

nazwa – „misy ofiarne”.

Charakterystyczne w krajobrazie...Charakterystyczne w krajobrazie...

Wędrując na najwyższe wzniesienia, 

nie można nie zwrócić uwagi na rozległe 

pola pokryw blokowych, spływających stro-

mymi stokami. Zaczynają się ponad górną 

granicą lasu, dochodząc do kopuł szczy-

towych. Najokazalsze z Karkonoskich ru-

mowisk skalnych pokrywa zbocze Śnieżki 

i Czarnego Grzbietu. Mniejsze rumowiska 

znajdują się na zboczach niemal wszystkich 
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szczytów, przekraczających 1.400 m n.p.m. 

Na rozległych zrównaniach wierzchowino-

wych i łagodnych zboczach, na wysokości 

1.400–1.500 m n.p.m., występują regularne 

wieńce i pasy gruzowe, nazywane grun-
tami strukturalnymi. W tej części Europy 

– to formy występujące bardzo rzadko, są 

bardziej charakterystyczne dla obszarów po-

larnych. Powstały na skutek ciągłego zama-

rzania i odmarzania gruntu. Niestety, formy, 

które powstawały tysiące lat, są niszczone 

przez pseudoturystów, którzy stawiają nicze-

mu nie służące kamienne kopczyki.

Na wierzchowinowych partiach główne-

go grzbietu występują również torfowiska 

wysokie. Mają charakter torfowisk subark-

tycznych, a ich unikatowość sprawiła, że zo-

stały umieszczone na liście Konwencji Ram-

sar, poświęconej ogólnoświatowej ochronie 

systemów wodnych i mokradeł.

Głównym grzbietem Karkonoszy prze-

biega europejski dział wodny, rozdzielający 

dorzecza Łaby i Odry, a tym samym zlewi-

ska Morza Północnego i Bałtyku. 

Cechą charakterystyczną cieków w Kar-

konoszach są znaczne wahania stanów wody 

i przepływów. Najwyższe przepływy na po-

tokach związane są z wiosennymi roztopami, 

kolejnym okresem zwiększonych przepły-

wów jest lipiec. Podczas przyborów wody 

wyjątkowo wyglądają karkonoskie wodo-
spady. Najwyższy w polskich Karkonoszach 

jest 27-metrowy Wodospad Kamieńczyka. 

Atrakcyjnym miejscem jest 13-metrowy Wo-

dospad Szklarki. W ostatnich latach Karko-

noski Park Narodowy umożliwił zwiedzanie 

wodospadu również osobom niepełnospraw-

nym, przystosowując szlak biegnący Wąwo-

zem Szklarki do możliwości poruszania się 

na wózkach inwalidzkich. 

Piętra roślinnościPiętra roślinności

Specyficzny klimat i jego lokalne zróż-

nicowanie uwarunkowało powstanie piętro-

wego układu roślinności. W miarę wzrostu 

wysokości obniża się temperatura i skraca się 

okres wegetacyjny. Występują zmiany w skła-

dzie gatunkowym drzew, krzewów i roślin 

zielnych. Wraz ze zmianą siedlisk, zmiany 

zachodzą również w składzie gatunków fau-

ny. Nie dotyczy to gatunków eurytopowych, 

znoszących skrajne warunki. 

W porównaniu z wyższymi górami, jak 

Tatry czy Alpy, granice zasięgów poszcze-

gólnych pięter obniżone są nawet o kilkaset 

metrów. Górna granica występowania lasu 

w Karkonoszach przebiega nierównomierną 

linią, na średniej wysokości 1.250 m n.p.m. 

(400 m niżej niż w Tatrach).

Do obniżenia pięter roślinnych Karko-

noszy przyczynił się północno-oceanicz-

ny charakter klimatu. Niższe zarysowanie 

granic poszczególnych pięter jest również 

związane z nieznacznym wyniesieniem ca-

łego masywu górskiego. 

Świat zwierząt – specyfika i pochodzenieŚwiat zwierząt – specyfika i pochodzenie

W skład fauny Karkonoszy wchodzą głównie 

przedstawiciele szeroko rozprzestrzenionych 

gatunków, zamieszkujących zarówno nizin-

ne, jak i górskie obszary Europy. Specyficzne 

natomiast jest występowanie przedstawicieli 

fauny górskiej oraz wysokogórskiej. 

Świat zwierząt Karkonoszy uległ wy-

raźniejszym przemianom niż szata roślin-

na. Nie spotkamy już dużych drapieżników, 

które dawniej zamieszkiwały te góry. Z la-

sów Karkonoszy wytępiono niedźwiedzie, 

rysie, żbiki i wilki. Ostatniego niedźwie-

dzia zastrzelono w 1804 roku, wilki wygi-

nęły jeszcze wcześniej, rysie – pod koniec 

XVIII, a żbiki – w XIX wieku. 
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Zmiany fauny Karkonoszy występują 

nadal. Część gatunków zmniejszyła swoją 

liczebność lub ustąpiła z tego terenu wraz 

z zamieraniem lasów. W zdegenerowanych 

miejscach przyroda wypełniła luki nisz 

ekologicznych gatunkami pospolitymi. 

Nastąpiło przy tym przegęszczenie niektó-

rych gatunków, posiadających szeroki za-

kres tolerancji środowiskowej, co do dnia 

dzisiejszego przejawia się w uproszczeniu 

układów ekologicznych i zachwianiu tro-

ficznych łańcuchów.

W Karkonoszach obecnie żyje ponad 100 

gatunków lęgowych ptaków, część z nich 

jest typowa dla górskich obszarów. Ssaków 

występuje około 40 gatunków. Brak dużych 

drapieżników powoduje, że niektóre gatun-

ki zwierząt roślinożernych w Karkonoskim 

Parku Narodowym występują dość licznie. 

Najliczniejszą gromadę zwierząt bezkręgo-

wych stanowią owady. Fauna owadów Kar-

konoszy obejmuje również formy endemicz-

ne: podgatunek motyla – miernikowca i je-

den z gatunków chrząszczy. Dla fauny bez-

kręgowców Karkonoszy charakterystyczne 

jest bogactwo gatunków borealno-górskich 

i alpejskich. Najbardziej interesujące, pod 

względem fauny bezkręgowców, są obsza-

ry kotłów polodowcowych, partie szczyto-

we powyżej górnej granicy lasu – zwłasz-

cza torfowiska i ziołorośla. Lista gatunków 

występujących w Karkonoszach ciągle się 

zmienia, kurcząc się co jakiś czas, lecz gra-

nice i mały obszar Karkonoskiego Parku 

Narodowego, niestety, nie zawsze pozwalają 

na pełną i skuteczną ochronę zagrożonych 

gatunków fauny.

TurystykaTurystyka

W Karkonoskim Parku Narodowym sieć 

oznakowanych szlaków ma łączną długość 

112 km. Atrakcyjność gór przyciąga rocznie 

około dwa miliony turystów. Dla nich i lep-

szego poznania górskiej przyrody w Parku 

Narodowym wytyczono 9 ścieżek przyrod-

niczych. Wiodą przez najciekawsze zakątki 

Karkonoszy, a w poszczególnych miejscach 

z tablic informacyjnych można dowiedzieć 

się o wielu przyrodniczych ciekawostkach, 

zagrożeniach i ochronie przyrody, jak rów-

nież o głównych zadaniach Karkonoskiego 

Parku Narodowego. 

Zagrożenia dla przyrody ParkuZagrożenia dla przyrody Parku

Wraz z udostępnieniem terenu Parku 

zwiedzającym, pojawiają się zagrożenia 

przyrody. Masowy ruch turystyczny wy-

wiera nadmierną presję na środowisko na-

turalne. Około dwa miliony turystów od-

wiedzających corocznie Karkonoski Park 

Narodowy, to zbyt wiele, aby obyło się bez 

strat dla przyrody. Można znacznie zmini-

malizować szkodliwy wpływ człowieka, 

gdy na tym niewielkim obszarze pojawi 

się w ciągu jednego roku według szacun-

ków – nie więcej niż około 750 tys. zwie-

dzających. Z pewnością ograniczenie na-

tężenia ruchu turystycznego przyniosłoby 

wymierne efekty, a karkonoska przyroda 

mogłaby chwilowo odetchnąć, uruchamia-

jąc procesy samoregulacji. 

Roman Rąpała

Karkonoski Park Narodowy

e-mail: karkonosz@kpnmab.pl

obejrzyj

kolorową wkładkę!
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P ogodne dźwięki muzyki mieszają się ze 

stukotem, który z całą pewnością dobie-

ga z jakiegoś okolicznego dachu. Rytm po-

wiewnego walca zakłóca rytmiczne jak marsz 

pukanie młotka. To drugie jest dziełem deka-

rza, któremu w tym roku nieźle się wiedzie. 

Dekarskie żniwa trwają już od późnej wio-

sny, kiedy to przez nasze osiedle i inne osie-

dla Wrocławia, przeszedł najgwałtowniejszy 

huragan, jaki w życiu widziałam.

Ponadrywane dachy, setki połamanych lub 

wyrwanych jak rzodkiewka drzew, niezliczona 

ilość zniszczonych gniazd – i to w momencie, 

gdy były właśnie w stadium oddziału położni-

czego. Tylko w moim ogrodzie znalazłam czte-

ry martwe pisklęta, które wypadły z kołyski, 

i dwa inne, przestraszone i ranne, którym pró-

bowałam pomóc. Niestety, bezskutecznie. 

Wspomnienie ptasich tragedii przywołu-

je w pamięci ową przyrodniczą ciszę, która 

trwała po huraganie. Przerywał ją jedynie 

jękliwy zgrzyt pił i trzaski opadających ga-

łęzi. Ptaki prawie się nie odzywały i wciąż 

czegoś szukały. W okolicy pojawiły się nawet 

niewidziane tu wcześniej bociany. Krążyły 

wokół, ale jakoś smętnie. „Potraciły swoje 

domy, a teraz tracą głowę w poszukiwaniu 

nowych” – stwierdził mój sąsiad. 

J a też miałam niemało kłopotów zwią-

zanych ze skutkami wiatru i gradobi-

cia. W ciągu kilku minut ogród zamienił się 

w klepisko pokryte kawałkami dachówek, 

tynku zdartego ze ściany oraz poszarpanych 

gałęzi i liści, które nie wiadomo skąd zosta-

ły tu przytargane. Nie były to liście z moich 

drzew, bo te, razem z częścią gruszy, wichura 

porwała do sąsiadów i Bóg jeden wie, gdzie 

jeszcze. Na krzewie bzu, zamiast liści, dynda-

ło krzesło, a tam gdzie jeszcze przed godziną 

pobłyskiwały jak światełka pierwsze kwiatki 

ogórków, nawałnica przyrządziła pogradową 

sałatkę, wzbogaconą kawałkami tynku. Na 

moich grządkach uchowały się tylko truskaw-

ki. Ochronił je szpaler jałowców, które wicher 

zmusił do ukłonu tak, że czubkami sięgały 

ziemi, tworząc nad truskawkami tunel. 

Ostatnią nutkę „Odgłosów wiosny” unio-

sło gdzieś w dal na pięciolini babiego lata, 

a i na dachu zrobiło się cicho. Przerywam więc 

swoje leniuchowanie i zabieram się do zbie-

rania fasolki na obiad. W tym roku siałam ją 

trzykrotnie. Pierwszą spałaszował żółw, jak 

tylko zaczęła wschodzić, a wysianą ponow-

nie grad bezlitośnie wklepał w glebę. „Do 

trzech razy sztuka”! – nie dałam się pokonać 

naturze – i po ciężkiej pracy nad przywró-

ceniem klepiska do stanu grządki, posiałam 

fasolkę po raz trzeci. Tym razem jednak za-

bezpieczyłam się tak, że wsiałam ją, wbrew 

ogrodniczej sztuce, bardzo gęsto. I dobrze, 

bo wystarczyło i dla nas, i dla żółwia! 

W ramach reanimacji ogródka większość 

warzyw siałam powtórnie. Jedynie połamany 

gradem groszek potraktowałam jak ludzkie-

go połamańca i „składałam” pędy, owijając 

je łykiem jak gipsem. Robiłam to bardziej 

w celach eksperymentu i ciekawości, spisując 

go raczej na straty, ale udało się! Aż trudno 

,uwierzyć jak ładnie się zrósł, rozrósł i owo-

cował. Nie przypuszczałam, że będzie go tak 

dużo, iż nadwyżki zamrożę. No, a to, że któ-

regoś dnia, ten połamaniec, w stanie już za-

mrożonym, pomoże mi w tamowaniu krwo-

toku z przeciętej w rodzinie nogi, nigdy by 

mi do głowy nie przyszło! A w tamtym dniu 

przyszło szybciej niż przyjechało pogotowie. 

Żeby zatamować krwawienie potrzebowali-

śmy lód. Lodu nie było, ale była groszkowa 

mrożonka. Do obłożenia opatrunku pasowa-

ła jak ulał! Szkoda, że nie można w ten sam 

sposób reanimować drzew...

P ołamane drzewa kto żyw starał się albo 

usunąć z drogi, albo „zagospodarować”. 

A przy okazji... pozbyć się tych, które w jakiś 

sposób były niewygodne już wcześniej, ale 

przepisy nie pozwalały. Gdy dzień po hura-

ganie wybrałam się na spacer po okolicy, żeby 

zrobić zdjęcia, spotkałam znajomą, która z za-

dowoleniem zakomunikowała mi, że „wresz-

cie będzie mieć słoneczny pokój, bo wycięła 

to drzewo, które jej zasłaniało słońce”. Gdy 

wyraziłam żal, że wichura je złamała, usłysza-

łam, że odłamana była tylko niewielka gałąź, 

ale pani „wykorzystała okazję, bo w radio sły-

szała komunikat, że uszkodzone przez huragan 

drzewa można wycinać bez zezwolenia”.

Spotkałam też pana, którego znam z widze-

nia i który od dawna przyciąga moją uwagę. 

Robi bowiem wrażenie osoby pełnej tak zwanej 

życiowej mądrości. Podobnie jak wielu ubo-

gich mieszkańców okolicy zbierał połamane 

gałęzie na opał. Zaproponowałam mu konary 

leżące obok mojego domu i tak nawiązała się 

rozmowa, podczas której usłyszałam:

– Pani, przyroda ma swoje prawa i ta bu-

rza, ten wicher i grad to nie jest żadne wy-

darzenie! Tak było od początku świata i tak 

musi być, a że świat jest duży, to i nie dzieje 

się to często w tym samym miejscu.

– Tak pan myśli? – zawiesiłam głos, a on 

uśmiechnął się do mnie serdecznie i dodał: 

– A ta cała ekologia, pani, oni tłumaczą, 

że to przez zanieczyszczenia środowiska! Ja 

w to nie wierzę, bo to jest propaganda! A do 

przyrody to trzeba zwykłego ludzkiego sza-

cunku, a nie ekologicznej propagandy!

dr Maria Kuźniarz

Z mieszkania sąsiadów docierają do mnie dźwięki „Odgłosów wiosny” J. Straussa. Obijam się, leżąc na leżaku pośród 

złocących się już drzew i krzewów. Kątem oka zerkam na słoneczniki stojące prawie na baczność. Jest sierpniowe 

południe, a słońce grzeje jakby to był początek, a nie schyłek lata.

Huragan i propaganda
MARIA KUŹNIARZ
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Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes prof. dr hab. Ewa Bylińska

tel. 0-71 322 86 14, 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 Politechnice Wrocłwskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

tel. 0-71 347 14 74, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312c, 50-020 Wrocław, klub@eko.wroc.pl

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 Dawid Golec

tel. 0-71 347 14 45, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312c, 50-020 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) – prezes 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. Adam Świtoń
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Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr inż. Teresa 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. 312c

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/
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e-mail: wgatk@go2.pl

mgr Teresa Glonek
członek, tel. 0-76 844 72 44
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