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Polski Klub Ekologiczny, posiadający status organizacji pożytku publicznego, 
zwraca się z prośbą do swoich Członków i Sympatyków o wsparcie finansowe 
poprzez wpłacenie 1% od rocznego podatku dochodowego na konto Klubu.
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1% podatku – dla Okręgu Dolnośląskiego
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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, kończy się rok 2005, 

a  Polski Klub Ekologiczny obchodzi właśnie jubileusz XXV-lecia 

 powstania. To wtedy właśnie, gorącą jesienią 1980, gdy w Polsce 

trwał zryw do wolności, powstawała „Solidarność” i równolegle z nią 

pierwszy, w tzw. „demoludach”, niezależny ekologiczny ruch spo-

łeczny, który później nazwaliśmy Polskim Klubem Ekologicznym. 

Podobnie jak w nazwie, była w nim polskość, była ekologia szeroko 

rozumiana, ale przede wszystkim była troska o dobro człowieka i jego środowiska. Był także ogrom-

ny zapał do pracy i bezinteresowna chęć działania, która sprawiła, że tak wiele udało się dokonać.

Dziś w tym jubileuszowym dla Klubu roku wszystkim Członkom naszego Okręgu Dolnośląskie-

go i ich Sympatykom życzę tego właśnie zapału, jaki wykreował Polski Klub Ekologiczny i dużej 

skuteczności działania w stale nowych, zmieniających się warunkach. Życzę też satysfakcji z dzia-

łalności w PKE i wielu radosnych chwil, które towarzyszą sukcesom.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę nam wszystkim wesołego świętowania 

w gronie rodziny i przyjaciół. Przede wszystkim życzę Łask Bożych, zdrowia, czystego środowiska, radości 

i uśmiechu na co dzień. Sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym. Dystansu do wielu 

spraw wymagających cierpliwości i umiejętności cieszenia się tym, co się udało. Niech zdrowie, pracowi-

tość, uśmiech i radość towarzyszą nam nadal w następnym, 2006 roku i znacznie, znacznie dłużej!

Prezes Okręgu Dolnośląskiego PKE

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

Wrocław, grudzień 2005
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K onferencja pt. „XXV lat Polskiego Klu-

bu Ekologicznego w zrównoważonym 

rozwoju Polski” rozpoczęła spotkanie klubo-

wiczów i gości w dniu 26 listopada 2005 r. 

Mottem Zjazdu i Konferencji były słowa 

Jana Pawła II, wyjęte z encykliki papieskiej 

„Evangelium vitae” (Ewangelia życia), za-

mieszczone powyżej.

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez 

prezesa ZG PKE prof. Zbigniewa Witkowskie-

go wraz z p.o. prezesa p. Marią Staniszewską 

oraz powitaniu gości referat wprowadzający 

wygłosił prof. Stanisław Juchnowicz – honoro-

wy prezes Klubu od 1999 r. Profesor Juchno-

wicz przypomniał pokrótce historię powstania 

i działalności Polskiego Klubu Ekologicznego, 

przełamywanie bariery milczenia wokół zagro-

żeń ekologicznych, zagrożeń zdrowia i życia 

ludzi oraz kultury narodowej, wysiłek wkłada-

ny w utrzymanie niezależności Klubu, liczne 

publikacje. Do jednych z ważniejszych publi-

kacji należy książka pt. „Klęska ekologiczna 

Krakowa, przyczyny, teraźniejszość, perspek-

tywy rozwoju miasta”, którą Zarząd Główny 

PKE wydał z okazji X-lecia istnienia Klubu. 

Podkreślał powiązanie Klubu z zapleczem 

naukowym i profesjonalnym oraz tworzenie 

platformy do działań integrujących różne dys-

cypliny wiedzy związanej z ekologią. Wyzwa-

nie dla Klubu autor upatruje w wykorzystaniu 

potencjału intelektualnego swojego zaplecza 

i przyciąganiu do PKE nowych sił. Wraz ze 

wzrostem znaczenia regionów i polityk re-

gionalnych oraz zapotrzebowania na opinie 

społeczne, rośnie rola okręgów. W zakresie 

ochrony przyrody strategiczne cele działania 

Klubu autor sprecyzował następująco:

„– działania w kierunku wzmacniania po-

zycji ochrony przyrody w polskim prawie 

administracyjnym oraz społecznym odbiorze 

działalności państwa na tym polu,

– współudział w realizacji zadań w dzie-

dzinie ochrony przyrody w Polsce oraz bu-

dowanie społecznego poparcia dla ich re-

alizacji,

– budowanie społecznego poparcia dla 

wdrażania w Polsce europejskiej sieci ob-

szarów chronionych Natura 2000,

– wzmacnianie w społeczeństwie poczu-

cia odpowiedzialności za zachowanie różno-

rodności biologicznej w Polsce,

– budowa wśród pozarządowych organi-

zacji ekologicznych szerokiej proekologicz-

nej koalicji na rzecz ochrony różnorodności 

biologicznej,

– społeczna kontrola innych sektorów 

gospodarki dla wzmacniania ochrony róż-

KRYSTYNA HALADYN

Po raz pierwszy w 25-letniej historii Polskiego Klubu Ekologicznego VIII Walny Zjazd Delegatów odbył się poza Krakowem, 

w Otwocku – w Domu Rekolekcyjnym księży Pallotynów. Zjazd oraz towarzysząca mu konferencja zorganizowane zo-

stały w dniach 26–27 listopada 2005 r. dzięki pomocy tamtejszego Koła PKE i wsparciu finansowemu NFOŚiGW.

Człowiek został powołany, aby uprawiać ogród ziemi i strzec go. Jest zatem w szczególny spo-

sób odpowiedzialny za rzeczywistość stworzoną.

Jan Paweł II, Evangelium vitae

Walny Zjazd Klubu

Otwarcie konferencji, 
od lewej: prof. Zbigniew Witkowski, 
Maria Staniszewska i Bohdan Szymański

Otwarcie konferencji, 
od lewej: prof. Zbigniew Witkowski, 
Maria Staniszewska i Bohdan Szymański

fo
t.

 A
u
re

li
u
sz

 M
ik

ła
sz

e
w

sk
i



Z ŻYCIA KLUBU

ZP 6 (63)/2005 5

norodności biologicznej. Dotyczy to przede 

wszystkim takich sektorów jak rolnictwo, 

turystyka i transport”.

Prof. Juchnowicz podkreślając rolę stano-

wiska PKE w sprawie polityki rolnej z 1991 

r., przypomniał o działaniach na rzecz ochro-

ny przyrody m.in. w koalicjach: na Rzecz 

Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Natura 

2000, Ratujmy Karpaty. Sporo uwagi po-

święcił ładowi przestrzennemu w środo-

wisku zurbanizowanym, zwracając uwagę 

na zagrożenia wypływające z chaotycznej 

zabudowy stref podmiejskich aglomeracji 

i dużych miast. Ład przestrzenny wyma-

ga koordynacji działań międzygminnych 

oraz zwiększenia świadomości wszystkich 

uczestników procesu urbanizacji w zakresie 

konieczności uwzględnienia wszystkich uwa-

runkowań na rzecz rozwoju dobra wspólnego. 

Program trwałego zrównoważonego rozwoju 

gmin, ujęty w programach Lokalnych Agend 

21, staje się podstawą przy tworzeniu planu 

zagospodarowania przestrzennego.

Ważną działalnością w historii Klubu jest 

działalność interwencyjna, którą autor gru-

puje w dwóch obszarach aktywności:

– występowanie przedstawicieli PKE jako 

strona w sporach i konfliktach społecznych 

wywołanych decyzjami władz,

– udzielanie w imieniu Klubu wsparcia 

władzom i społeczeństwu w realizacji lo-

kalnych polityk ekologicznych lub w uru-

chamianiu pionierskich, proekologicznych 

przedsięwzięć.

Aktywność ta wymagała od członków 

Klubu bardzo dobrego przygotowania me-

rytorycznego i administracyjno-prawnego, 

a często narażała ich na szykany i nieprzy-

jemności ze strony pracodawców. Dużą rolę 

komisji i sekcji eksperckich upatruje autor, 

oprócz opracowywania ekspertyz, właśnie 

w merytorycznym wspieraniu działań struk-

tur i członków Klubu.

Na koniec autor zwrócił uwagę na słabe 

wykorzystanie możliwości Kościoła w za-

kresie oddziaływania i kształtowania świa-

domości ekologicznej społeczeństwa, mimo 

szeregu ważnych wystąpień Jana Pawła II 

i licznych listów pasterskich oraz inicjatyw 

ruchu franciszkańskiego.

K olejnym referentem był prof. Zbigniew 

Witkowski, który w swym wystąpieniu 

pt. „Co dalej z ochroną przyrody w Polsce: 

rola i zadania Polskiego Klubu Ekologicznego” 

zwrócił uwagę na aktualne problemy ochro-

ny przyrody. Na postawione pytanie „Czym 

jest ochrona przyrody i czemu służy?” odpo-

wiedź sprecyzował następująco: „Chronimy 

przyrodę nie dla przyrody samej, lecz dla nas, 

ludzi. Nasza odpowiedzialność za stan bios-

fery jest przede wszystkim odpowiedzialno-

ścią przed przyszłymi pokoleniami. Biosfera 

bez nas radziła sobie doskonale, poradzi so-

bie również z negatywnymi konsekwencjami 

działania naszej populacji”. Waga i użytecz-

ność tworów przyrody dla człowieka sfor-

mułowane zostały w „Światowej Strategii 

Ochrony Przyrody” (Warszawa 1985, tłum. 

R. Olaczek), a także w Millenium Ecosystem 

Assessment (2005). Strategia Ochrony przy-

rody podkreśla, że:

– powinniśmy chronić ekosystemy, które 

zapewniają nam osłonę podstawowych struk-

tur i funkcji życia, a więc dostarczają nam 

tlen i wodę, stabilizują obieg pierwiastków 

w przyrodzie, utrzymują bogate populacje 

gatunków użytecznych człowiekowi,

– powinniśmy chronić ekosystemy, które 

służą człowiekowi, dostarczając nam niezbęd-

nej do przeżycia materii i energii,

– powinniśmy chronić zmienność gene-

tyczną przede wszystkim gatunków upra-

wianych lub hodowanych przez człowieka, 

ale także zmienność genetyczną gatunków 
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rzadkich i ustępujących, szczególnie nale-

żących do odległych taksonów,

– powinniśmy chronić całe bogactwo 

różnorodności gatunkowej biosfery, ponie-

waż nasze potrzeby medyczne, intelektualne, 

edukacyjne, emocjonalne i estetyczne, a także 

nie rozpoznane jeszcze potrzeby naszej popu-

lacji mogące służyć w przyszłości poprawie 

jakości naszego bytu i zwiększenia naszego 

bezpieczeństwa.

We współczesnym społeczeństwie wiodą-

cą potrzebą staje się wzrost bezpieczeństwa 

społeczności ludzkich, dla którego zagrożenie 

stwarza m.in. proces globalizacji. W tej sytuacji 

należy sformułować postulat o konieczności 

ochrony przestrzeni biologicznej Polski, skła-

dającej się z obszarów chronionych, obszarów 

rolniczych i leśnych, przed istotnymi zmianami, 

jakie czekają w najbliższym okresie polskie 

rolnictwo i leśnictwo, a zagrażającymi bioróż-

norodności tych przestrzeni. Bezpieczeństwo 

biologiczne nie obejmuje jedynie problemów 

z GMO, dotyczy również gatunków inwazyj-

nych, przenoszenia się groźnych patogenów 

między gatunkami (HIV, BSE, ptasia gry-

pa). Aby przyszłe pokolenia uchronić przed 

skutkami tych zagrożeń, powinniśmy zadbać 

o stabilność systemu biologicznego i jego róż-

norodność. Bezpieczeństwo biologiczne jako 

cel społeczny jest powszechnie akceptowane 

i zrozumiałe, stąd szansa na większą efektyw-

ność ochrony bioróżnorodności. 

Następnie autor referatu przedstawił 

swoją propozycję dotyczącą ustawodaw-

stwa oraz zarządzania i administrowania 

ochroną przyrody (m.in. konieczność po-

wołania Agencji Ochrony Przyrody), która 

jest zgodna z zamierzeniami Komisji Eu-

ropejskiej. Konieczna jest znowelizowana 

strategia w zakresie ochrony przyrody, któ-

ra powinna:

– przedstawić nową filozofię i wizję 

ochrony przyrody w kontekście globalnych 

i regionalnych zagrożeń,

– przedstawić nową propozycję systemu 

ochrony bioróżnorodności w kontekście przy-

stąpienia Polski do UE,

– wyróżnić cele strategiczne ochrony 

przyrody Polski, które podkreślają naszą 

specyfikę w Europie,

– przedstawić cele horyzontalne, do realiza-

cji w innych działach zarządzania krajem,

– określić odpowiedzialność każdego orga-

nu ochrony przyrody za realizację strategii,

– oszacować środki na realizację strategii 

oraz wskazać ich źródła,

– określić społeczne elementy strategii 

i rolę organizacji pozarządowych.

Na zakończenie swojego wystąpienia prof. 

Witkowski omówił rolę Polskiego Klubu Eko-

logicznego w dziedzinie wspierania ochrony 

przyrody w Polsce, wskazując na programy 

informacyjne i edukacyjne – szczególnie dla 

samorządów, programy ochrony czynnej ga-

tunków i ekosystemów, programy związane 

z Naturą 2000, w tym uczestniczenie w reali-

zacji planów ochrony obszarów Natura 2000 

na terenach prywatnej własności.

Z równoważone rolnictwo – przyszłość 

dla rolników i konsumenta – to temat 

wystąpienia mgr inż. Marii Staniszewskiej. 

Autorka przytoczyła definicję rolnictwa zrów-

noważonego według Agendy Bałyckiej 21, 

gdzie „Rolnictwo zrównoważone jest to pro-

dukcja wysokiej jakości żywności i innych 

produktów rolniczych oraz usług rolniczych 

w długim okresie czasu przy uwzględnieniu 

struktury społecznej i ekonomicznej, w taki 

sposób, aby baza oparta na zasobach odna-

wialnych i nieodnawialnych została utrzyma-

na. Rolnictwo zrównoważone jest procesem 

długoterminowym, który pozwala na produk-

cję bezpiecznej żywności i na zachowanie su-

rowców nieodnawialnych, nie zanieczyszcza 

środowiska, równocześnie zachowuje natu-

ralne wiejskie struktury socjalne.” Określone 

w referacie cele i zadania rolnictwa zrówno-

ważonego, zdaniem organizacji pozarządo-

wych, najpełniej realizowane są poprzez rol-

nictwo ekologiczne, którego główne zasady 

to: żyzność gleby, różnorodność biologiczna 

i równowaga paszowo-nawozowa. 

Polski Klub Ekologiczny, wraz z innymi 

organizacjami pozarządowymi, uczestniczył 

w pracach nad ustawą o rolnictwie ekologicz-

nym, rozpoczętych w roku 1998 r., a zakoń-

czonych uchwaleniem ustawy w roku 2001. 

Obecnie obowiązuje nowa ustawa z 20 kwiet-

nia 2004 r., która nawiązuje do prawa unij-

nego. Szybki przyrost liczby gospodarstw 

ekologicznych obserwuje się od początku 

XXI wieku, w roku 2004 ich liczba wzro-

sła do 3.585 (gospodarstwa posiadające cer-

tyfikat i w okresie przestawiania), o łącznej 

powierzchni – 74.524,8 ha. Od 2004 roku 

rolnictwo ekologiczne zostało uwzględnio-

ne w Programie „Wspieranie przedsięwzięć 

rolno-środowiskowych”, dzięki czemu rolnik 

może uzyskać dopłaty do swej działalności po 

przygotowaniu planu rolno-środowiskowego 

i złożenia odpowiedniego wniosku. Dopłaty 

poprawią kondycję gospodarstw rolnych z po-

żytkiem dla środowiska i konsumenta, który 

oczekuje zdrowego produktu wysokiej jakości. 

Autorka na przykładach z regionu Kluczbor-

ka, Brodnicy czy gminy Zbiczno przedstawi-

ła zrównoważony rozwój wsi, korzystny dla 

konsumenta i społeczności lokalnych. 

Kolejnym referentem był dr Zbigniew Ka-

raczun, który w referacie pt. „Koalicja klima-
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tyczna – inicjatywa PKE”, przedstawił dzia-

łania Klubu w latach 90. XX wieku w dzie-

dzinie ochrony klimatu, cel i misję powoła-

nia koalicji klimatycznej, która z inicjatywy 

PKE powstała w czerwcu 2002 roku. Koalicję 

Klimatyczną Zatrzymać Globalne Ocieplenie 

utworzyło 9 organizacji, przy czym w imieniu 

PKE przystąpiły do niej okręgi: dolnośląski, 

górnośląski i mazowiecki. Autor przedstawił 

także wybrane działania Koalicji, a w tym: 

opiniowanie projektu Polityki Klimatycznej 

Polski i Strategię Redukcji Emisji gazów cie-

plarnianych w Polsce, monitorowanie Krajo-

wego Planu Alokacji Uprawnień do Emisji. 

Zwrócił także uwagę na to, że energetyka ją-

drowa, w porównaniu z energetyką tradycyj-

ną, daje taką samą emisję gazów szklarnio-

wych w okresie cyklu życiowego instalacji, 

biorąc pod uwagę koszty pozyskania uranu, 

budowy, eksploatacji i demontażu instalacji 

wyeksploatowanych.

Kolejnym referatem na konferencji było 

wystąpienie dr inż. Aureliusza Mikłaszewskie-

go nt. „Współpraca międzynarodowa szansą 

rozwiązywania wspólnych problemów eko-

logicznych”. Autor zwrócił uwagę na wzrost 

zanieczyszczeń i globalny charakter zagrożeń, 

wywołanych zanieczyszczeniami, które nie 

uznają granic administracyjnych i politycz-

nych, oraz na konieczność współpracy mię-

dzynarodowej na rzecz środowiska. Współ-

praca międzynarodowa pozwala na korzysta-

nie z dorobku innych krajów, nie tylko w za-

kresie technologii, ale także prawodawstwa 

i zarządzania ochroną środowiska. Kraje de-

mokratyczne, o rozwiniętym społeczeństwie 

obywatelskim mają też duże doświadczenia 

w zakresie edukacji ekologicznej, partycy-

pacji społecznej w procedurach podejmo-

wania decyzji. Zaangażowanie społeczno-

ści lokalnych w sprawy regionu pozwalają 

na lepszą realizację przygotowanych planów, 

na współodpowiedzialność za środowisko. 

Dobre, sprawdzone w praktyce przykłady 

konkretnych rozwiązań, które można czę-

sto bezpośrednio zastosować w warunkach 

naszego kraju, są silnymi argumentami za 

ich wprowadzeniem. Na przykładzie pięcio-

letniego projektu z zakresu wspierania komu-

nikacji zbiorowej realizowanego w Okręgu 

Dolnośląskim PKE, autor wskazał także na 

możliwość nawiązywania partnerskich kon-

taktów między organizacjami, a także między 

władzami i organizacjami pozarządowymi, 

jako ważny czynnik jednoczący lokalne spo-

łeczności i narody. 

Niestety, na konferencję nie dotarła z po-

wodu choroby pani dr inż. Krystyna Kubica, 

która przygotowała referat pt. „Jakość powie-

trza w Aglomeracji Górnośląskiej w aspekcie 

Programu Ochrony Powietrza w wojewódz-

twie śląskim”.

Mając na uwadze niewielkie opóźnienie 

i porę posiłku, delegaci zbyt długo nie dys-

kutowali, by nie opóźniać rozpoczęcia Zjaz-

du Delegatów.

* * *

W alny Zjazd Delegatów (WZD) Pol-

skiego Klubu Ekologicznego otworzył 

prezes Zarządu Głównego prof. Z. Witkowski 

wraz z p.o. prezesa p. Marią Staniszewską. 

Na przewodniczącego Prezydium Walnego 

Zjazdu wybrano kol. Bogusława Wojtyszy-

na, a na zastępcę – kol. Zbigniewa Karaczu-

na. Po stwierdzeniu prawomocności WZD 

i przyjęciu regulaminu oraz porządku obrad 

delegaci przystąpili do wyboru komisji zjaz-

dowych: mandatowej, wyborczo-skrutacyj-

nej, programowej oraz uchwał i wniosków. 

Powołana została również czteroosobowa 

komisja odwoławcza, której zadaniem było 

rozpatrzenie złożonego do WZD odwołania. 

Na Walny Zjazd okręgi zgłosiły 90 delegatów 

z całego kraju, do Otwocka przyjechało 77. 

Oprócz delegatów w Zjeździe uczestniczyli 

także zaproszeni goście. 

Po uporaniu się ze sprawami formalny-

mi i organizacyjnymi Zjazdu przystąpiono 

do przedstawienia sprawozdań z kadencji 

władz Klubu. W imieniu Zarządu Głów-

nego sprawozdanie przedstawiła kol. Maria 

Staniszewska, wskazując na trudności, na 

jakie ZG PKE natrafił podczas tej kadencji; 

okrojony skład Zarządu (3 osoby z ZG usu-

nięte z Klubu przez Główny Sąd Koleżeński, 

objęcie przez Prezesa stanowiska Głównego 

Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Śro-

dowiska), trudności finansowe, konieczność 

redukcji zatrudnienia w biurze. Mimo tych 

trudności Klub udzielał się w organizacjach 

międzynarodowych, których jest członkiem 

(Koalicja Czystego Bałtyku, Unia Ochrony 

Przyrody – IUCN, Przyjaciele Ziemi – FOE 

i EOFE, Transport & Środowisko), brał udział 

w opiniowaniu projektów aktów prawnych, 

polityk i strategii, uczestniczył w pracach 

różnych Koalicji (m.in. Klimatycznej, Rol-

nictwa Ekologicznego). W Klubie przepro-

wadzono dyskusję dotyczącą aktualnej sy-

tuacji i opracowania wniosków pod kątem 

planowania dalszej działalności. W roku 2005 

nie udało się utrzymać wydawania Biuletynu 

PKE, ale Zarząd Główny podjął trud spła-

cania długów m.in. za biuletyn. W tak trud-

nych warunkach działania była to kadencja 

przetrwania i to się udało!

Główny Sąd Koleżeński (GSK) w ostatniej 

kadencji miał, niestety, kilka spraw do rozpa-
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trzenia. Sprawozdanie z kadencji w imieniu 

GSK przedstawił kol. Krzysztof Świerkosz, 

zwracając uwagę na słabość wewnętrznych 

mechanizmów obronnych Klubu i podatność 

na manipulacje. Za manipulacje deklaracja-

mi członkowskimi i wyborami na ostatnim 

Walnym Zjeździe usunięto z Klubu cztery 

osoby. Kol. K. Świerkosz widzi koniecz-

ność powrotu do dobrych, wypracowanych 

mechanizmów współpracy i kultywowanie 

idei klubowych.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyj-

nej (GKR) przedstawił kol. Aureliusz Mi-

kłaszewski, który oprócz prezentacji pracy 

GKR (rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez 

Okręg Lubuski i kol. J. Mikułę, kontrola ZG 

PKE, trzech Okręgów i Koła Ogólnopolskie-

go) i podjętych działań przez GKR, zrefe-

rował ogólne wnioski z kontroli (wskazując 

na słabości naszej organizacji) oraz wnioski 

pod adresem przyszłej Komisji Rewizyjnej 

i nowego Zarządu Głównego PKE (m.in. re-

jestracja logo PKE). Podkreślił konieczność 

merytorycznego wsparcia słabszych okręgów, 

podniesienie umiejętności pisania wniosków 

o dotacje na realizację projektów przez człon-

ków Klubu, realizacji ogólnopolskich progra-

mów i kampanii. Kol. A. Mikłaszewski, pod-

kreślając wkład pracy aktywnych członków 

Zarządu i kol. Marii Staniszewskiej, w imie-

niu GKR wnioskował o udzielenie Zarządo-

wi Głównemu absolutorium.

W  dyskusji nad sprawozdaniami pod-

noszono głównie problemy finanso-

we i międzyludzkie, ale też podkreślano, że 

skoro Klub poradził sobie z trudnościami 

w minionej kadencji, to wcale nie jest or-

ganizacją słabą. Marka Klubu w wielu wy-

padkach pomaga kołom PKE w ich działal-

ności, nawet z dala od Krakowa. Zwracano 

uwagę na brak chętnych do pracy społecz-

nej, m.in. w redakcji Biuletynu PKE. Z du-

żym tupetem wystąpiła też była redaktor 

Biuletynu PKE, podkreślając swoje zasługi 

dla Klubu i przedstawiając swój pogląd na 

konflikt w biurze ZG PKE. Delegaci jednak 

wiedzieli jak było, znali fakty i nie podjęli 

dyskusji na ten temat. Ten głos jednak, jak 

i wspomnienie „wesołego autobusu” z de-

legatami z Nowej Soli na poprzednim zjeź-

dzie, spowodowały, że wiele osób apelowało 

o rozsądny wybór odpowiedzialnych ludzi 

do zarządu i innych instancji PKE.

Delegaci przegłosowali udzielenie abso-

lutorium dla Prezesa ZG PKE i dla Zarządu, 

a następnie przystąpili do dyskusji programo-

wej PKE, w trakcie której padały propozycje 

dotyczące m.in.:

– lepszego wykorzystania potencjału in-

telektualnego i organizacyjnego Klubu,

– konieczności współpracy między okrę-

gami i organizacjami w zakresie rolnictwa, 

transportu, Agendy 21, edukacji, ochrony 

klimatu,

– podniesienia profesjonalizmu i wzmoc-

nienia działań klubowych,

– specjalizacji poszczególnych okręgów 

i prowadzenia przez nie konkretnych, ogól-

nopolskich programów,

– powołania zespołu ds. statutu PKE,

– przemyślanych interwencji ze wspar-

ciem prawnika,

– doprowadzenia do ogłoszenia konwen-

cji w sprawie krajobrazu,

– skoncentrowania się na głównych kie-

runkach działania,

– konieczności odbudowy klimatu i wspól-

noty ideowej Klubu,

– napisania historii PKE,

– edukacji ekologicznej w miejscach 

pracy,

– tworzenia partnerstw lokalnych,

– programów edukacyjnych dotyczących 

programu Natura 2000.
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Kol. K. Świerkosz przedstawił wnioski, 

które wpłynęły do Komisji Programowej 

i zachęcił do składania dalszych. Ponieważ 

w materiałach WZD znalazł się projekt De-

klaracji Ideowej PKE (przygotowany przez 

kol. A. Mikłaszewskiego), zgłaszano również 

poprawki do tego tekstu. Wesołość wzbudził 

jeden z delegatów (w Klubie od dwóch lat), 

który twierdził, że w latach 80. nie trzeba 

było przełamywać bariery cenzury i pań-

stwowego monopolu na informację o stanie 

środowiska. Jako argument podawał fakt, że 

zgłosił wtedy artykuł z informacjami o emi-

sji... Ale tego delegacji nie chcieli już słuchać 

i uwagi o cenzurze i państwowym monopolu 

w deklaracji ideowej utrzymano. Na margi-

nesie tego wystąpienia nasuwa się refleksja, 

że skoro było tak dobrze, to po co w ogóle 

powstał Klub Ekologiczny?

A po kolacji, która zdążyła już wysty-

gnąć, z powodu przeciągnięcia obrad o dwie 

godziny, po raz pierwszy w historii zjazdów 

odbył się wieczór towarzyski z tańcami, i to 

na terenie Domu Rekolekcyjnego! Jak widać, 

Klub nadal przełamuje bariery. Było więc 

„kółko graniaste” i „jedzie pociąg z dale-

ka”, i elementy aerobiku. Była muzyka czę-

ściowo nietaneczna, ale to większości (spra-

gnionej ruchu po wielogodzinnym siedzeniu) 

specjalnie nie przeszkadzało. Podobno tylko 

jeden delegat, niegdyś znany tancerz turnie-

jowy (w Krakowie!), mruczał, że tańczyć na 

posadzce w klasztorze do takiej muzyki, to 

jakby skrzypkowi z orkiestry symfonicznej 

kazać grać w strażackiej orkiestrze dętej. Ale 

w końcu sam ruszył w tany! Ten zdrowotny 

relaks nie trwał jednak zbyt długo, bo dele-

gatów czekał następny dzień obrad. 

Do przeprowadzenia wyborów nowych 

władz Klubu przystąpiono więc w niedzie-

lę, po ponownym stwierdzeniu przez Komi-

sję Mandatową prawomocności Zjazdu. Na 

funkcję prezesa ZG PKE zgłoszone zostały 

dwie kandydatki: kol. Barbara Barwacz i kol. 

Maria Staniszewska. W głosowaniu tajnym 

zdecydowanie wygrała kol. Maria Staniszew-

ska, uzyskując 54 głosy (kol. B. Barwacz – 

17 głosów). Do Zarządu Głównego, który 

się później ukonstytuował, wybrani zostali 

kol. kol. Zbigniew Dąbrowski (wiceprezes 

ZG PKE) z O. Małopolskiego, Aureliusz 

Mikłaszewski (wiceprezes) z O. Dolnoślą-

D E K L A R A C J A  I D E O W A

Polskiego Klubu Ekologicznego

I

Polski Klub Ekologiczny jest ogólnopolską organizacją pozarządową 

działającą w sferze zadań pożytku publicznego.

II

Polski Klub Ekologiczny powstał w roku 1980, na fali społecznego 

protestu przeciwko narastającemu zagrożeniu środowiska przy-

rodniczego i znacznemu pogorszeniu się warunków życia ludzi. Klub 

przełamał wtedy barierę cenzury i państwowy monopol na prawdę 

o stanie środowiska.

III

Celem działalności Klubu jest realizacja zasad zrównoważonego 

rozwoju, pozwalającego godzić aspiracje duchowe i potrzeby ma-

terialne obecnego i przyszłych pokoleń z koniecznością zachowania 

i poprawy stanu środowiska przyrodniczego i racjonalnego wykorzy-

stania jego zasobów.

IV

Wyrastając z narodowej tradycji poszanowania przyrody i dorobku 

kulturowego, Klub za najważniejsze wartości uznaje życie i zdrowie 

człowieka oraz prawo do godnego życia dla współczesnego i przy-

szłych pokoleń w czystym, nie zdewastowanym środowisku.

V

Polski Klub Ekologiczny zrzesza ludzi dobrej woli i współpracuje ze 

wszystkimi, którzy podzielają nasze dążenia do życia w czystym 

środowisku, a poprzez partycypację społeczną, w procesach pla-

nowania i realizacji przedsięwzięć globalnych i lokalnych, kierują się 

zasadami zrównoważonego rozwoju.

VI

Członka Polskiego Klubu Ekologicznego powinny cechować wysokie 

walory etyczne, rzetelna wiedza oraz wrażliwość na zagrożenia za-

równo człowieka jak i środowiska.

VII

Za podstawę swego działania Polski Klub Ekologiczny przyjmuje za-

pisy Konstytucji RP i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w myśl 

których:

 –  „Rzeczpospolita Polska […] zapewnia ochronę środowiska, kierując 

się zasadą zrównoważonego rozwoju” (art. 5. Konstytucji RP)

 –  „Człowiek ma podstawowe prawo do wolności, równości, godzi-

wych warunków życia w środowisku, którego jakość pozwoli mu 

na zachowanie swej godności i dobrobytu oraz ponosi solenną od-

powiedzialność za ochronę środowiska dla obecnego i przyszłych 

pokoleń” (1. zasada Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka).

Deklaracja przyjęta 27 listopada 2005 r. w Otwocku na VIII Walnym Zjeździe 

Delegatów Polskiego Klubu Ekologicznego.
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skiego, Danuta Reśko (sekretarz) z O. Ma-

łopolskiego, Zofia Krasicka-Domka (skarb-

nik) z O. Małopolskiego, Bohdan Szymański 

z O. Mazowieckiego, Bogusław Wojtyszyn 

z O. Dolnośląskiego i Jan Palka z O. Górno-

śląskiego. Nowy Prezes ZG PKE kol. Maria 

Staniszewska w imieniu zarządu i swoim po-

dziękowała za wybory.

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli 

kol. kol. Krystyna Haladyn (przewodnicząca) 

z O. Dolnośląskiego, Renata Karpisiak-Ro-

kicka (wiceprzewodnicząca) z O. Wschodnio-

Pomorskiego, Bolesław Miśkow (wiceprze-

wodniczący) z O. Górnośląskiego, Wiesława 

Kowal i Elżbieta Ostrowska z O. Lubuskie-

go, Grażyna Szumilak i Stanisław Glonek 

z O. Dolnośląskiego, Halina Kowalkowska 

z O. Pomorsko-Kujawskiego i Justyna Czy-

szek z O. Wschodnio-Pomorskiego. 

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wy-

brani zostali kol. kol. Krzysztof Świekosz 

(przewodniczący) z O. Dolnośląskiego, Ja-

nina Kifert z O. Lubuskiego, Wiesław Pa-

rus z O. Zachodnio-Pomorskiego, Wiesław 

Tomaszewski z O. Pomorsko-Kujawskiego, 

Irena Barcińska z O. Wschodnio-Pomorskie-

go, Ryszard Niemczyk z O. Małopolskiego, 

Ewa Dziekońska z O. Górnośląskiego oraz 

Włodzimierz Brząkała i Henryk Słotwiński 

z O. Dolnośląskiego.

Komisja Odwoławcza po zapoznaniu 

się z odwołaniem, które wpłynęło do WZD, 

przedstawiła propozycję jego odrzucenia ze 

względu na brak uzasadnienia. W tajnym gło-

sowaniu delegaci odrzucili odwołanie, odda-

jąc 64 głosy „za” odrzuceniem.

W  przerwach między wyborami trwała 

dyskusja, m.in. nad wysokością skła-

dek członkowskich. Padła propozycja podnie-

sienia składki normalnej do 60,00 zł na rok, 

ulgowej – do 15,00 zł na rok. Propozycja ta 

jednak upadła w głosowaniu, natomiast gło-

sowanie delegatów przesądziło o utrzymaniu 

dotychczasowej wysokości składek członkow-

skich, tj. normalna – 24,00 zł na rok, ulgowa 

– 6,00 zł na rok. Przegłosowano także, po 

dyskusji i drobnych poprawkach, Deklara-

cję Ideową PKE, którą publikujemy w tym 

numerze „Zielonej Planety”. 

Ponieważ Polski Klub Ekologiczny od 

22 kwietnia 2005 r. ma status organizacji 

pożytku publicznego, powinniśmy prze-

prowadzić szeroką kampanię zachęcają do 

wpłacania 1% od podatku na konto Zarzą-

du Głównego. Prezes ZG PKE kol. M. Sta-

niszewska zaproponowała, że Zarząd przy-

gotuje propozycję refinansowania Okręgom 

wpłaty z tytułu 1% od podatku i prześle do 

konsultacji do Okręgów, apelując aby wpła-

ty za rok 2005 pozostały do dyspozycji ZG 

PKE w całości. Propozycja ta została przy-

jęta przez delegatów.

Pod koniec obrad Komisja Programowa, 

Uchwał i Wniosków poddała pod głosowa-

nie uporządkowany pakiet wniosków zgło-

szonych w trakcie zjazdu. Wskutek braku 

kworum, Prezydium Zjazdu zleciło Komisji 

przekazanie wniosków do dalszego opraco-

wania i włączenia do programu działalności 

nowego zarządu Głównego PKE. Po wyczer-

paniu wszystkich punktów porządku obrad, 

Przewodniczący Zjazdu podziękował dele-

gatom za aktywne uczestnictwo w Zjeździe 

i jednocześnie w imieniu Delegatów VIII 

WZD serdecznie podziękował członkom 

Koła PKE w Otwocku za przygotowanie 

bardzo dobrych warunków do pracy. Na 

tym obrady VIII Walnego Zjazdu Delega-

tów PKE w Otwocku zakończono.

P o raz pierwszy, dzięki temu, że na Zjeź-

dzie nie był zmieniany Statut Klubu, 

było nieco czasu na dyskusję merytoryczną 

i mogli się wzajemnie poznać ludzie z róż-

nych części kraju. Padały propozycje, by takie 

spotkania dyskusyjne częściej organizować 

w różnych Okręgach.

Na uwagę zasługuje też pomysł Okręgu 

Mazowieckiego zorganizowania wystawy fo-

tograficznej dotyczącej XXV-lecia działania 

Klubu. Okręgi przywiozły ze sobą zdjęcia 

i na miejscu montowały swoje prezentacje. 

Delegaci Okręgu Dolnośląskiego, ponieważ 

w piątek dotarli na miejsce Zjazdu dość póź-

no, z montażem wystawy uporali się dopie-

ro o w pół do pierwszej w nocy. Ale ile było 

przy tym radości!

mgr Krystyna Haladyn

Nowej Pani Prezes ZG PKE kol. Marii Staniszewskiej, wszystkim 

członkom Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głów-

nego Sądu Koleżeńskiego gratulujemy sukcesu wyborczego oraz 

życzymy dużo sił, pomysłów, pomyślności i satysfakcji w pracy 

społecznej. Natomiast Sądowi Koleżeńskiemu dodatkowo życzy-

my, jak zwykle, by był bezrobotny przez całą kadencję!
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Nasza wystawa gotowa!Nasza wystawa gotowa!
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Mechanizm oddziaływania 

partycypacji społecznej 

na planowanie przestrzenne

Partycypacja społeczna, jako wszelka do-

browolna aktywność jednostek i grup spo łecz-

nych, zorganizowanych w sposób formalny 

lub spontanicznie, wpływa na działalność 

rządzą cych i go spodarujących przestrzenią, 

zarówno na etapie planowania, jak i realizacji 

in westycji. Zmiany od roku 1994 w sposobie 

planowania i gospodarowania przestrzenią 

oraz wprowa dzone gwarancje prawne, okre-

ślające zakres i formę udziału społecznego, 

przyniosły szereg intere sujących doświad czeń. 

Są one istotne w podsumowaniu dotychcza-

sowych rezul tatów róż nych form aktywno-

ści spo łecznej przy wdrażaniu zrówno wa żo-

nego rozwoju do planowa nia i gospodaro-

wania przestrzenią, zarówno w środowisku 

przy rodniczym, jak i kulturowym. 

Cały ten proces przemian, rozpoczęty 

w celu osiągnięcia trwałego wzrostu jako-

ści życia w har monii z przyrodą, dotyczy 

przede wszystkim zmian w relacji „człowiek 

i środowisko”. Kierunek tych zmian decydu-

je bezpośrednio o tym, w jakim stopniu za-

sady zrównoważonego rozwoju reali zowane 

będą w planowaniu i gospodarowaniu prze-

strzenią, a zatem jak dalece zintegrowany ład 

zosta nie wprowadzony do przestrzeni2:

– ład ekologiczny, dotyczący odpowie-

dzialności człowieka za sposób traktowania 

zasobów przy rody ożywionej i nieożywionej; 

w celu zachowania eksploatowanego środo-

wiska, dzięki eko lo gicznej i konserwatorskiej 

ochronie3, na bezpiecznym poziomie biolo-

gicznej róż norod no ści i zdro wotnych warun-

ków życia człowieka,

– ład społeczny, dotyczący odpowie-

dzialności człowieka za sposób traktowa-

nia dorobku cywiliza cyjnego, materialne-

go i poza materialnego; w celu stworzenia 

systemu społecz nego z określo nymi skalami 

warto ści i formami zachowań, poprawnych 

w stosunku do ukształtowanego środowiska 

w zagospodarowanej przestrzeni,

– ład przestrzenny, dotyczący odpo-

wiedzialności człowieka za sposób trakto-

wania elemen tów układu zagospodarowania; 

w celu ukształtowania struktury funkcjonal-

no-przestrzen nej środowi ska na zadawalają-

cym poziomie estetycznym i użytkowym.

Wyszczególniany w literaturze z zakresu 

planowania przestrzennego, a pominięty po-

wyżej ład eko nomiczny, traktowany jest często 

jako niezależny. W zintegrowanym planowaniu 

i gospo darowaniu przestrzenią stanowi on, we-

dług autora, raczej jedną z funkcji o charakterze 

ekonomicznym, podob nie jak regulacje prawne, 

wpływającą na sposób traktowania przez czło-

wieka elementów środowi ska, objętych ładem 

ekologicznym, społecznym i przestrzen nym. 

Dlatego też słusznym jest szersze widzenie ładu 

ekonomicznego w ujęciu jednej z poli tyk sek-

torowych, tj. gospodarczej, która z pozo stałymi 

Zaangażowanie poszczególnych obywateli jak i ich grup, odgrywa znaczącą rolę zwłasz cza w odniesieniu do ochro-

ny środowiska. Zjawisko to nabrało wyjątkowej wagi w no wych warun kach ustrojowo-gospodarczych Polski. Zapo-

bieganie niekorzystnemu dla środo wiska wyko rzystywaniu przestrzeni, stało się możliwe w chwili nadania plano wa-

niu i gospodarowaniu przestrzenią wymiaru społecznego, ekologicznego i ekonomicz nego.1

BOGUSŁAW WOJTYSZYN

1 Referat zgłoszony na Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Oblicza równowagi architektura – urba-

nistyka – planowanie u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, Wro-

cław, 23–25 czerwca 2005 r.
2 Pojęcie ładu, jego sposób tworzenia w kategoriach ładu ekologicznego, społecznego, przestrzennego, a na-

wet ekonomicz nego, integrowanie tych ładów dla zrównoważonego rozwoju, pojawiło się w proekologicznej 

litera turze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W ostatnich latach na ten temat między inny-

mi pisali M. Kistowski i W. Staszek (1999), J. Kołodziejski i T. Partek (red. 2001), I. Ludwiczak (2001), E. Dzie-

końska (2003) i T. Borys (2003). 
3 Obserwuje się, że obecnie różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska, rozwijają się w dwóch kierun-

kach: konserwatorskim i ekologicznym, chociaż mocno ze sobą związane, mają odmienne cele i zadania oraz 

metody i formy ich realizacji. 

Głównym celem, w przypadku ochrony (biernej i czynnej) o charakterze konserwatorskim, dziedzictwa 

przy rod ni czego i kulturowego, jest ratowanie zarówno ginących zasobów przyrody żywej i nieożywionej, jak 

i za bytków sztuki i kultury od drobnych elementów po rozległe obszary. Ta forma ochrony, wywodząca się z ko-

lekcjonerskiej, zmierza przede wszystkim do zachowania, jak również odtwarzania, obiektów w postaci pier-

wotnej lub możliwie mało zmienio nej, łącznie z warunkami i procesami decydującymi o ich trwałości, jako 

źródło wiedzy dla następnych pokoleń. 

Natomiast ekologiczna ochrona środowiska, pojawiająca się w chwili zagrożenia zdrowia i życia zwłasz cza 

w prze strzeni zurbanizowanej, odby wa się według zasad, które określają jak należy kształtować śro dowisko 

i korzystać z jego zasobów, by nie szkodziło to człowiekowi i otaczającej go przyrodzie, by gwaranto wało po-

prawę lub utrzymanie po wszechnie akceptowanych, zdrowotnych warunków życia człowieka – jego psychicznej 

i fizycznej higieny. (Wojtyszyn B., 2001, s. 17–18; 2002, s. 99–113).

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 
w planowaniu przestrzennym 

na rzecz zrównoważonego rozwoju
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– ekologiczną, społeczną i przestrzenną, two-

rzą w formie zintegrowanej spójną politykę 

zrównoważonego rozwoju4. 

Nie zawsze każdy z tych ładów, dotyczą-

cy planowania przestrzennego, będzie zmie-

rzał w kie runku zrównoważonym. Wszystko 

to za leży od uwarunkowań prawnych i eko-

nomicznych, leżą cych u podstaw zarządzania 

środowi skiem i przestrzenią do niej należącą. 

Z chwilą, gdy uwarun kowania te stają się bar-

dziej prośrodowiskowe, łady osiągają lepsze 

wyniki na rzecz zrównoważo nego rozwoju. 

Na tomiast prośrodowiskowy charakter tych 

uwarunkowań wzmacnia się w miarę, jak 

wzrasta świadomość ekologiczna społeczeń-

stwa, a w następstwie ekologiczna świadomość 

reprezen tacji samorządowej, rządowej i pra-

wodawczej. Jednocze śnie, uwarunkowania te 

w po dobny sposób wpływają na partycypację 

społeczną, przede wszystkim w odniesieniu do 

planów, programów i projektów inwestycyj-

nych, podlegających ocenom oddziaływania 

na środowi sko. W obu przypadkach proces ten 

przebiega na zasadzie sprzężenia zwrotnego 

dodatniego, lecz czasem ujemnego, czyli za-

miast przybliżać, oddala społeczeństwo od pla-

nowania i go spodarowania prze strzenią w myśl 

zasad zrównoważonego rozwoju (ryc. 1). Dzie-

je się tak zwłaszcza dlatego, że sam przebieg 

i kierunek partycypacji społecznej w znacz-

nym stopniu uzależniony jest od panujących, 

w określonym czasie, stosun ków pomiędzy 

władzami odpo wiedniego szczebla – zarządza-

jącymi śro dowiskiem a społe czeństwem jako 

użytkownikiem środowiska (ryc. 2)5. 

Jakość tych stosunków przede wszyst kim 

zależy od postaw stron i syn dromu ich zacho-

wań na wszystkich poziomach party cypacji spo-

łecznej, począwszy od lokal nej aż po globalną6. 

Szczególnie charakterystyczne syndromy za-

chowań występują na pozio mie lokalnym mię-

dzy jednostką samorządową, odpo wie dzialną 

za zagospodarowanie prze strzenne, a właścicie-

lem terenu, inwestorem, społeczno ścią lo kalną 

i organizacjami społecz nymi, zwłaszcza eko-

logicznymi. Skala trudności w roz wiązywaniu 

lokalnych problemów i stopień zaangażowania 

społecznego nie wiąże się wy łącznie z obszara-

mi problemowymi, lecz wynika raczej z typu 

zachowań władz samorządo wych7.

Prośrodowiskowa partycypacja społecz-

na związana z planowaniem i gospodarowa-

niem prze strze nią, odbywa się w obrębie 

trzech zasadniczych grup aktywności spo-

łeczeństwa, tj.:

– kontrole sprawowane nad funkcjono-

waniem administracji zarządzającej środowi-

skiem i mo nitoring inwestycji oddziaływu-

jących na środowisko;

– interwencje bezpośrednie lub w formie 

pomocy merytorycznej i prawnej, na eta pie 

za mie rzeń, planowania i realizacji inwesty-

cji w związku z naruszeniem zasad zrów-

noważonego rozwoju;

– usługi8 o charakterze konsultacyj-

nym, eksperckim i edukacyjnym, częścio-

4 Borys T., 2002, Wrocław 10 lat po Rio – realizacja zaleceń i wytycznych Agendy 21 w kontekście Szczytu 

Ziemi w Johanesburgu, (w:) Środowisko Wrocławia. Informator 2002, Wyd. DFE, Wrocław, s. 218–219.
5 W relacji tych dwóch kluczowych stron partycypacji społecznej pod pojęciem „zarządzający środowi-

skiem” autor rozumie wszystkie podmioty władzy terytorialnej, zarządzające i prawodawcze, niezależnie od 

ich zasięgu i rangi, na tomiast „użytkownicy środowiska” to społeczeństwo pozostające w związku prawnym i 

emocjonal nym do dóbr pry watnych, publicznych i wspólnych środowiska, tj. dóbr o różnym zakresie ograni-

czenia do stępności. 
6 Na temat postaw władzy i społeczeństwa, ich zachowań w grze o przestrzeń, źródeł konfliktów przestrzen-

nych o charakte rze środowiskowym w obrębie podmiotów sektora prywatnego i publicznego, piszą Z. K. Zuziak 

(1995) i S. Czaja, A. Becla (2003, s. 51–52). Dwóch ostatnich autorów wyróżnia trzy grupy postaw: popierają-

cych – po przez ak tywne uczestnictwo, obojętnych – od całkowitego braku zainteresowania do biernego popar-

cia i prze ciwnych – poprzez aktywne uczestnictwo racjonalne lub irracjonalne. 
7 S. Czaja, A. Becla (2003, s. 55–57) wyodrębnili również typowe syndromy zachowań występujące na po-

ziomie lo kal nym: „Doskonałości” – podejmowanie decyzji bez konsultacji, brak zainteresowania preferencjami 

spo łecznymi, „wła dza wie najlepiej”, „Niemocy” – odrzucenie zasady subsydiarności, bierność i apatia, posta-

wy roszcze niowe, oczekiwa nie na pomoc zewnętrzną, brak inicjatywy i przedsiębiorczości, „Dominacji” – brak 

szacunku do elementów środowi ska przyrodniczego mimo bliskiego z nimi kontaktu, brak racjonalnego gospo-

darowania zasobami środowiskowymi, „Ślepoty” – brak myślenia kategoriami długookresowymi (perspekty-

wicznymi), przy podejmowaniu przedsięwzięć i decyzji (myślenie kadencyjne u władzy), „Prowizorki” – brak 

podejścia całościowego, konsekwencji w realizowaniu strategii, sytuacyjne reagowanie na problemy, „NIMBY” 

– niechęć do współpracy, negatywna reakcja na przedsięwzię cia proekologiczne.
8 W zakres usług wchodzą również projekty obejmujące merytoryczne zadania związane z wyżej wymieniony-

mi aktywno ści, tj.: kontrolą społeczną, interwencją, monitoringiem, lobbingiem, gromadzeniem i rozpowszechnia-

niem informa cji dotyczących środowiska.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EKOLOGICZNA ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

PLANOWANIE I GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ

ŁAD PRZESTRZENNY

ŁAD EKOLOGICZNY

ŁAD SPOŁECZNY

U
W

A
RU

N
KO

W
A

N
IA

 P
R

A
W

N
E

U
W

A
RU

N
KO

W
A

N
IA

 E
KO

N
O

M
IC

ZN
E

Ryc. 1.  Mechanizm oddziaływania partycypacji społecznej na planowanie przestrzenne i gospodarowanie 
zasobami środowiska w myśl zasad zrównoważonego rozwoju (opr. Bogusław Wojtyszyn)
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wo od płatne lub bezpłatne, świadczone na 

rzecz środowiska, realizowane w drodze prze-

targu, konkursu, kontraktu, zlecenia, bezpo-

średniej umowy, porozumienia, powołania, 

samostanowienia itp., w sposób sformalizo-

wany lub nieformalny.

W rozważaniach nad realizacją zasady 

partycypacji, w każdej z tych grup aktywno-

ści, nie można pominąć wykorzystywanych 

przez społeczeństwo instrumentów z zakresu 

uwarunko wań prawnych i ekonomicznych. 

Instrumenty prawne 

i ekonomiczne partycypacji 

społecznej w planowaniu 

przestrzennym

Znaczny postęp na etapie ich tworzenia 

zapoczątkowała przyjęta przez wiele państw, 

podczas międzynarodowej konferencji ONZ 

„Środowisko i Roz wój” w Rio de Janeiro 

(1992), Karta Ziemi Earth Charter formu-

łująca zasady ogólnych praw i obowiązków, 

zwana ina czej Deklaracją z Rio w sprawie 

rozwoju i środowiska9. 

Zasada 10 deklaracji rozwinięta w Progra-

mie Działania Action Programme – AGENDA 

21, określa trzy pola tworzenia możliwości 

i rozwijania partycypacji społecznej, zwią-

zane z ochroną środowiska10: 

– dostęp do informacji,

– udział w procesie podejmowania de-

cyzji,

– dostęp do środków prawnych i admi-

nistracyjnych.

W obrębie tych trzech pól, społeczna 

partycypacja dotyczy przede wszystkim ta-

kich aktyw ności jak kontrole i interwencje 

wykorzystujące, oprócz rozwiązań praw-

nych bezpo średnio związanych ze środowi-

skiem11, również szereg bardziej ogólnych 

regulacji, między innymi prze pisy Kodeksu 

Postę powania Administracyjnego, Ustawy 

o dostępie do informacji pu blicznej i ustawy 

Prawo o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi. W szeroko rozu mianych pro-

cesach decy zyjnych i prawotwór czych są one 

przedmiotem regulacji prawnej o charakte rze 

procedural nym, związanej przeważnie z po-

stępowaniem administracyjnym na poziomie 

międzynarodo wym, wspólnoto wym, krajo-

wym, regionalnym i lokalnym.

Zasada 27 Deklaracji z Rio i rozdziały 7, 

8 oraz 10 Agendy 21, w których mowa o obo-

wiązku władz i społeczeństwa do współpra-

cy przy zintegrowanym planowaniu oraz 

gospodaro waniu prze strzenią zurbanizowa-

ną i otwartą w kierunku zrównoważonego 

rozwoju, zaleca się również posze rzenie jej 

o partycypację społeczną w ramach partner-

skiego świadczenia usług na rzecz środowiska, 

np. przy wspólnym występowaniu o środki 

9 J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, 2004, Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław, s. 95–120.
10 Szczyt Ziemi: Rio’92. AGENDA 21. Przewodnik dla samorządów, 1993, Wyd. RSCEE, Wrocław. 
11 Te trzy pola partycypacji znalazły odzwierciedlenie w prośrodowiskowych przepisach prawa międzynarodo-

wego, wspólnotowego i polskiego. Są to między innymi:

Prawo międzynarodowe, gwarantujące społeczeństwu udział w procesie decyzyjnym realizowane jest przez 

Kon wencję z Aarhus (1998), którą ratyfikowała Polska, a jej tekst został ogłoszony w Dz. U. Nr 78 poz. 706 

i stanowi prawo bezpośrednio stosowane. W odniesieniu do planów i programów, Konwencja dotyczy artykułów 

6, 7 i 8, które zobowiązują organy rządzące do powiadamiania i umożliwiania społeczeństwu wnoszenia uwag 

i wniosków, zapozna wania się z dokumentacją oraz do rozpatrzenia decyzji wraz z uzasadnieniem i podania jej 

do wiadomości (Jendrośka J., Radecki W., 1999).

Prawo wspólnotowe do udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowi-

ska w planowa niu i gospodarowaniu przestrzenią, zapewniają dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 

85/337/EWG (w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska) 

i 2001/42/WE (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych planów i programów) oraz dyrektywa 

2003/35/UE (w sprawie zapewnienia udziału społecznego w tworzeniu niektórych planów i programów celem 

dostosowania prawa UE do wymagań Kon wencji Aarhus), która dotyczy sześciu dyrektyw związanych z two-

rzeniem planów i programów (J. Jendrośka, red., 2001; J. Jerzmański, 2004).

Prawo polskie reguluje udział społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym procesu inwe-

stycyj nego (głównie planów i programów) artykułem 33 i związanym z nim art.3 (w sprawie udziału organizacji 

ekologicz nych na prawach strony w postępowaniach wymagających udziału społecznego wraz z wyłączeniami, 

art. 37) ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dn. 27.04.2001 r.) i artykułów 31, 32 i 36 

tejże ustawy o proce durze udziału społeczeń stwa w kolejnych etapach tworzenia planu i uruchamiania inwestycji 

(np. w sprawie wydania decyzji o zmianie funkcji użytkowania terenu, pozwolenia na budowę, czy też koncesji 

górniczej, regulowanej przepi sami ustawy o pla nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa geologicz-

nego i górniczego, prawa wodnego, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o lasach itp.).

Dobrze układające się stosunki

Partnerstwo dla środowiska

Zbieżność interesów

Współdziałanie

Wzrastające zaufanie

Poszerzanie i doskonalenie wymiany 
informacji o środowisku

Źle układające się stosunki

Konfrontacja w środowisku

Konflikt interesów

Przeciwdziałanie

Malejące zaufanie

Zanik wymiany i manipulacja 
informacją o środowisku

Postęp w realizacji przedsięwzięć 
ukierunkowanych na zrównoważony rozwój

Stagnacja w realizacji przedsięwzięć 
prośrodowiskowych

Ryc. 2.  Najczęściej występujące scenariusze przebiegu prośrodowiskowej partycypacji społecznej 
w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią na skrajnie różnych przestrzeniach porozumienia 
pomiędzy zarządzającymi i użytkownikami środowiska (opr. Bogusław Wojtyszyn)
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na realizację jakiegoś przed sięwzięcia do fun-

duszy ze wnętrznych12. Pierwsza formalizacja 

takiej partycypacji w kraju pojawiła się już 

na początku lat 90. ubiegłego wieku, w po-

staci aktów prawa lokalnego sporządzo nych 

przez niektóre gminy. Natomiast trwałe jej in-

strumenty z zakresu uwarunkowań praw nych 

i ekonomicznych stworzono po reformie samo-

rządowej w 1998 r.13, gdy współpraca z orga-

nizacjami pozarządo wymi została wprowa-

dzona do katalogu zadań własnych powiatu 

i województwa, zaś do katalogu gminy dopie-

ro po dopi saniu w 2001 roku14. Jednocze śnie, 

wieloletnie starania społeczeństwa, o kom-

pleksowe uregulowa nie prawne i eko nomiczne 

współpracy administracji publicznej z organi-

zacjami pozarządowymi zostały w pewnym 

stopniu spełnione, przyjętą w roku 2003 usta-

wą o działalności pożytku publicz nego i wo-

lontariacie15. Od tego momentu partycypa-

cja społeczna może odbywać się na zasadzie 

suwerennej pomocniczości stron w zakresie 

zgodnym z działalnością statutową tylko tych 

organi zacji, które uzyskały od władz status 

organizacji pożytku publicznego.

W ostatnich latach dynamiczny przebieg 

budowy instrumentów prawnych i ekonomicz-

nych w kierunku zrównoważonego rozwoju 

coraz częściej zakłócany jest złymi relacja-

mi po między użyt kującymi i zarządzającymi 

środowiskiem, co prowadzi do postępującego 

wyha mo wywania, a nawet ograniczania moż-

liwości udziału społeczeństwa w poszczegól-

nych ro dzajach aktywności związa nych z pla-

nowaniem przestrzennym. Proces spowalniania 

instytucjon alizacji partnerstwa społecznego za-

początkowała w roku 1998 ustawa o finansach 

publicz nych16, zarówno jej restrykcyjne prze-

pisy w kwestii udzielania dotacji podmiotom 

niepublicz nym, jak i negatywna interpretacja 

tych przepi sów przez większość gmin. Noweli-

zacja tej ustawy z maja 1999 r. odniosła się wy-

łącznie do ścieżki rozliczeniowo-finansowej17. 

Roczne programy współpracy zaczęły więc naj-

częściej przybierać po stać dokumentu technicz-

nego, ograniczają cego się jedynie do wyszcze-

gólnienia rodzaju zleconych przez gminę zadań 

pu blicznych i przydzielonych im kwot. Nie ma to 

nic wspólnego z wcześniej rozwijającą się par-

tycypacją społeczną przy budowie programów 

wspólnych zadań na rzecz środo wiska gminy 

i regionu. Stosowane są również rozwiązania 

połowiczne, bardziej związane z termi nem „ma-

nipulacja społeczna”, polegające na organizo-

waniu konferencji lub spotkań poświę conych 

zaopiniowa niu, wymyślonego przez władzę, 

projektu pt. „Program współpracy” czy np. 

„Strategia rozwoju regionu” itp.

Coraz większy problem w aktywizacji 

społeczeństwa stanowi rosnąca niestabilność 

me chani zmów partycypacji społecznej, wy-

woływana niekorzystnie zmieniającymi się 

uwarun kowaniami prawnymi i ekonomicz-

nymi. Zdarzają się sytuacje, gdy wybór no-

wych władz te renowych lub zmiana przepisów 

prawa stwarza pretekst do wycofywania się 

organów pu blicznych z zainicjowa nych i wy-

pracowanych form współpracy. Najczęściej 

towarzyszy temu próba odebrania przyzna-

nych organizacjom lokali, czy publiczne 

szkalowanie ich dobrego imienia.

Dalsze osłabianie partycypacji społecznej 

w planowaniu przestrzennym wiąże się już 

bezpo średnio z ograniczaniem jej w zakresie 

procedur decyzyjnych i prawodawczych, doty-

czących kon trolno-interwencyjnej aktywności 

społeczeństwa. Od połowy roku 2000 lobby 

inwestorów, szuka jąc sposobu na uproszcze-

nie i przyśpieszenie rozwiązywania sporów 

inwe stycyjnych, szeroko na głośniło w me-

diach jakoby cała wina za straty powodowane 

opóźnie niami budów, wskutek wstrzymywania 

ich przez sądy administracyjne, leży po stro-

nie orga nizacji społecznych i miesz kańców 

oprotestowujących, wydawane przez władze, 

decyzje na planowane inwestycje. Nie doszu-

kano się natomiast przyczyn ani w konstrukcji 

prawa kon troli społecznej, ani w przewlekłych 

i dłu gotrwałych procesach sądowych, czy też 

w narasta jącej liczbie nadużyć władz i inwe-

storów18, lecz przekonywano wszystkich, że 

głównym powo dem jest nadmierne wykorzy-

stywanie przez społe czeństwo nadanych im 

zbyt szerokich uprawnień do kontrolowania 

administracji publicznej i przedsięwzięć in-

westycyjnych. Na efekty tej akcji lobbingo-

wej nie trzeba było długo czekać.

W dniu 9 maja 2000 r. uchylona została 

ustawa o dostępie do informacji o środowi-

sku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia-

ływania na środowisko19, w której dokonano 

znacznych ograniczeń działania organiza-

cji społecznych, zwłaszcza ekologicznych. 

Wcześniej, organi zacje ekologiczne mogły 

zwracać się do organów administracji o in-

formowanie ich indywi dualnie o wszczętych 

po stępowaniach w sprawie planowanych in-

westycji, tak by mogły w ustawowym termi-

nie 21 dni zło żyć wnioski i uwagi, które or-

gan miał obowiązek rozpatrzyć. Po zmianie 

przepisów organy admini stracji mają już tylko 

obowiązek umieszczania informa cji na urzę-

dowej tablicy ogłoszeń i w po bliżu planowane-

go przedsięwzięcia, co znacznie ograniczyło 

12 Niespotykaną dotąd w Polsce współpracą oddolnych organizacji społecznych z samorządem jest podpi-

sana 1 marca 2002 r. umowa na realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą „Miasto dla rowerów” i budo-

wę dróg rowerowych w Gdańsku przy dotacji 1 mln USD z GFE (Global Environment Facility). Wykonawcą 

projektu po stronie polskiej jest Ministerstwo Środowiska, zaś Agencjami Wdrożeniowymi są strony umowy 

– Gmina Gdańsk, Polski Klub Ekolo giczny i Obywatelska Liga Ekologiczna. Współfinansowanie krajowe za-

pewnia Gmina Gdańsk ze środków własnych oraz Polski Klub Ekologiczny ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13 Uczestnictwo społeczne w ochronie środowiska, 1999, Wyd. Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 

i Zielone Brygady, Warszawa. 
14 Ustawa o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, województwa – poz. 1590, powiatu – poz. 1592, gminy 

– poz. 1591.
15 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 96, poz. 873.
16 Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014). 
17 Ustawa o finansach publicznych z dnia 10 maja 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 46, poz. 485).
18 Na podstawie wyników Najwyższej Izby Kontroli dotyczących kontroli lokalizacji super- i hipermarketów 

stwier dzono, że na 17 zbadanych obiektów w 15 nastąpiło istotne naruszenie prawa, a na 68 skontrolowa nych de-

cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 38 decyzji było wydanych z naruszeniem prawa z tego 12 

– niezgod nych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (http://www.nik.gov.pl/). 
19 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środo-

wisko z dnia 9 maja 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157) została wchłonięta przez nową ustawę Prawo 

ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (M. Bar, J. Jendrośka, 2001). 
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możliwości kontroli szczególnie szko dliwych 

inwestycji dla środowiska, zwłasz cza organiza-

cjom merytorycznym, pozalokalnym. Trzeba 

podkreślić, że w odróżnieniu od administra-

cji publicznej, która działa z racji przepisów 

prawa i biznesu (w tym przypadku inwestora), 

którego celem działania jest zysk, działalność 

orga nizacji pozarządowych wynika z bezin-

teresownej chęci realizowania swoich zadań 

statutowych dla dobra wspólnego. Dla tego też 

społeczeństwo, podejmujące działania z za-

kresu kontroli administracji publicznej i inwe-

storów, nie może liczyć na środki finansowe 

z ich strony, przeznaczone na ten cel, tj. m. in. 

potrzebne na ekspertyzy prawne, monitoro-

wanie obiegu dokumentów, opłaty sądowe itp. 

pomimo, że tego typu partycypacja w planowa-

niu i gospodarowaniu przestrzenią jest bardzo 

waż nym zabezpieczeniem demokratycznego 

państwa20. W obowiązującej od 2002 r. usta-

wie Prawo o postępowaniu przed sądami ad-

ministracyjnymi21 występuje co prawda zapis 

o prawie do pomocy merytorycznej i zwolnień 

z kosztów procesowych, lecz w praktyce po-

moc taka organizacjom ekologicznym, z uwa-

gi na ogólną kondycję gospodarczą państwa, 

jest przez sądy odmawiana.

Na początku roku 2003 dokonano kolejnych, 

istotnych ograniczeń partycypacji społecz nej, 

związanych z planowaniem i gospodarowa-

niem przestrzenią. W nowelizowanej usta-

wie Prawo Bu dowlane22 odebrano organiza-

cjom społecznym nabyte prawo uczestniczenia 

w postę powaniu admini stracyjnym na prawach 

strony przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu 

na budowę. W tej sytu acji, sama skarga do 

NSA, bez wstrzymania wykonalności decyzji, 

prak tycznie jest nieskuteczna w przypadku 

przedsięwzięć krótkoterminowych, a wnio-

skowanie o wstrzymanie wykonalności moż-

liwe tylko po wniesieniu obligatoryjnej kau-

cji, co z tej formy partycypacji całkowicie 

wyklucza organizacje społeczne, działa jące 

na zasadzie non-profit. Jednocześnie, w tym 

samym czasie nastąpiły również niekorzyst-

ne zmiany dla udziału społe czeństwa w obo-

wiązujących, zaledwie od 1995 r., całkowi-

cie nowych przepisach o zagospoda rowaniu 

przestrzennym23. Z chwilą wejścia w życie 

ponownie znowelizowanej ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym24 

jeszcze bar dziej pomniejszona została rola 

społeczności lokalnej i pojedynczego oby-

watela w procedurze two rzenia prawa miej-

scowego. W nowej ustawie odebrano także 

pozarządowym organizacjom ekolo gicznym 

prawo udziału w Wojewódzkich Komisjach 

Urbanistyczno-Architektonicznych, stanowią-

cych ważny organ doradczy wojewody, opi-

niujący projekty studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowa nia przestrzennego, 

projekty miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzen nego, pro jekty warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

wiele innych opracowań i pro gramów decy-

dujących o charakterze przestrzeni. Podob-

nie, jak na poziomie województwa, Komisje 

Architektoniczne i Urbanistyczne przy prezy-

dentach miast, starostach powiatów i burmi-

strzów miejskich gmin, niezobligowane prze-

pisami prawa, nie widzą potrzeby włącza nia 

w zakres swoich prac tej formy partycypacji 

społecznej, dzięki której skuteczniej mogłyby 

wdrażać do planowania przestrzennego zasa-

dy zrównoważonego rozwoju, zdefiniowane 

w Deklaracji z Rio i w Agendzie 21. Z treści 

tych dokumentów jasno wynika, że większość 

za wartych tam postanowień nie jest możliwa 

do zrealizowania bez poważnego zaangażo-

wania władz terenowych przy pełnej współ-

pracy ze społeczeństwem.

Konkluzje

1. Rozwój i formy partycypacji społecznej 

bezpośrednio uzależnione są od uwarunko wań 

prawnych i ekonomicznych, których kieru-

nek zmian, na zasadzie sprzężenia zwrotne-

go, decyduje w jakim zakresie realizowany 

jest zrównoważony rozwój w planowaniu i go-

spodarowaniu przestrzenią.

2. Duża niestabilność mechanizmu oddzia-

ływania partycypacji społecznej na planowa-

nie przestrzenne w relacji władza i społeczeń-

stwo, wywoływana nieko rzystnymi zmianami 

uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, 

wpływa znacząco na zmniejszające się za-

interesowanie obywateli taką partycypacją 

na rzecz zrów noważonego rozwoju, tj. ak-

tywnym, bezinteresownym uczestniczeniem 

w kształ towaniu własnego, przyjaznego dla 

środowiska, otoczenia.

3. Systematyczne ograniczanie w ostat-

nich latach partycypacji społecznej, zwłaszcza 

w pla nowaniu i gospodarowaniu przestrze-

nią, wskutek odbierania społeczeństwu kolej-

nych instrumentów prawnych i ekonomicz-

nych, potrzebnych do rozwijania współpra-

cy z władzami terytorialnymi powoduje, że 

w niewielkim stopniu reali zowane są działa-

nia społeczne zorientowane na zrównoważo-

ny rozwój lokalny i regionalny, a ich zasięg 

przybiera raczej charakter enklaw.

4. Błędną wydaje się powszechna opi-

nia, że problemy z partycypacją społeczną 

roz wiąże wprowadzenie ustawy regulują-

cej szczegółowo zasady i formy współpra-

cy pomiędzy organizacjami pozarządowy-

mi a władzą publiczną. W świetle podję tych 

powyżej na ten temat rozważań, wyraźnie 

widać, że przede wszystkim nie zbędne jest 

ustabilizowanie mechanizmu oddziaływania 

partycypacji społecznej, zwłaszcza w plano-

waniu prze strzennym, poprzez regulacje praw-

ne i ekonomiczne, obligujące władze tery-

torialne wszystkich szczebli do współpracy 

ze społeczeń stwem, zarówno z pojedynczym 

oby watelem, jak i stowarzyszonym w społecz-

nych organizacjach pozarządowych. 

 

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

Szczegółowy wykaz literatury dostęp-
ny w Redakcji i u Autora.

20 Spektakularnym przykładem długoletniej i heroicznej walki społeczności lokalnej o przestrzeganie pra-

wa w planowa niu i gospodarowaniu zasobami środowiska jest przedstawiony przez D. Cyrulik w artykule pt. 

„Admi nistracja kontra prawo” („Zielona Planeta” 6/2005, PKE OD) przebieg interwencji prowadzonej przez Koło 

Okręgu Dolnośląskiego Pol skiego Klubu Ekologicz nego w Chocianowie w sprawie nielegalnego wydobywania 

żwiru budowlanego pod pretek stem budowy stawów rybnych i związanej z tym degradacji środowiska. 
21 Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 153, poz. 1270, art. 243–263). 
22 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (stan prawny z dnia 27 marca 2003 r.).
23 Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415).
24 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 

80, poz. 717).
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N ależy zwrócić uwagę, iż nie wszystkie 

wody uznawane za lecznicze są woda-

mi mineralnymi. Wody lecznicze mogą być 

wodami mineralnymi i/lub swoistymi – ce-

chującymi się stałością składu chemicznego, 

cech fizycznych (w dopuszczalnych zakre-

sach), niebudzącymi zastrzeżeń sanitarnych 

oraz formalnie uznanymi za lecznicze przez 

Radę Ministrów. Wyjaśnienia wymagają pojęcia 

wody mineralnej i wody swoistej. Otóż woda 

mineralna jest wodą o zawartości co najmniej 

1.000 mg/dm3 rozpuszczonych składników 

stałych. Natomiast wodą swoistą jest woda 

o mniejszej od podanej mineralizacji progo-

wej (tzw. woda słabo zmineralizowana), lecz 

zawierająca składniki (stałe lub gazowe), które 

obecne choćby w nieznacznych ilościach mają 

pozytywny wpływ na organizm. Są to tak zwa-

ne wskaźniki farmakodynamiczne określane 

także jako składniki swoiste. Rolę składnika 

swoistego może spełniać także temperatura 

wody. W tabeli 1 przedstawiono wartości gra-

niczne poszczególnych składników swoistych 

oraz podano nazwy wód leczniczych, wyni-

kające z obecności tych składników.

W Polsce wody lecznicze już od 1962 r. 

uznawane są za kopalinę podstawową, za-

tem procedury związane z ich rozpoznawa-

niem i eksploatacją (wielkość eksploatacji, 

jej wpływ na środowisko oraz wpływ zago-

spodarowania terenu na te wody) regulowane 

są przepisami prawa geologicznego i górni-

czego. Miejscowości, w których występują, 

posiadają statut uzdrowisk.

Spośród wymienionych w tabeli rodza-

jów wód leczniczych, w Sudetach głównie 

występują szczawy i wody kwasowęglowe, 

wody radonowe i termalne. Ich obecność 

ściśle związana jest z budową geologiczną 

tego rejonu Polski. Zróżnicowanie litologicz-

ne skał oraz intensywnie rozwinięte proce-

sy tektoniczne sprzyjają formowaniu się wód 

zmineralizowanych. Dodatkowo umożliwia-

ją przemieszczanie się z głębi ośrodka skal-

nego różnych gazów (np. dwutlenek węgla, 

siarkowodór czy radon).

Wspomniane szczawy i wody kwasowęglowe 

są wodami powstającymi w wyniku infiltracji 

wód opadowych oraz ich przemieszczania się ku 

strefom drenażu. W czasie migracji doprowa-

dzony z głębszych partii górotworu dwutlenek 

węgla powoduje nasilenie procesów rozpusz-

czania. W efekcie końcowym wody uzyskują 

coraz wyższą mineralizację oraz wzbogacają 

się w składniki swoiste. Wody termalne nale-

żą do wód podziemnych głębokiego systemu 

krążenia. Ośrodek skalny na znacznych głębo-

kościach ma temperaturę zależną od strumie-

nia cieplnego danego obszaru (w Sudetach jest 

to 50–71 mW/m2), zatem w procesie migracji 

wody nagrzewają się, osiągając temperatury 

dochodzące nawet do 68°C (w Cieplicach Ślą-

skich Zdroju). Wody radonowe genetycznie 

również należą do wód infiltracyjnych, przy 

czym ich właściwości związane są z rozpa-

dem pierwiastków promieniotwórczych (radu) 

obecnych w ośrodku skalnym i powstawaniem 

radonu, bezbarwnego gazu bardzo dobrze roz-

puszczającego się w wodzie.

Wody lecznicze są szczególnym rodzajem wód podziemnych, ponieważ wykazują dobroczynne oddziaływanie na orga-

nizm ludzki. Często uważamy, że każda woda mineralna jest wodą leczniczą. Niestety, jest to pojęcie błędne. Co więcej, 

w przyrodzie występują wody, które nie tylko nie poprawią naszego samopoczucia, ale mogą nam zaszkodzić.

BARBARA KIEŁCZAWA

Wo d y  l e c z n i c z e  Wo d y  l e c z n i c z e  
polsk ie j  c zęśc i  Sudetówpolsk ie j  c zęśc i  Sudetów

Tab. 1.  Graniczne stężenia składników swoistych (farmakodynamicznych) oraz podział wód leczniczych 
według mineralizacji i obecności w nich poszczególnych składników

Podział wód leczniczych według

mineralizacji składników swoistych
(minimalne stężenia w 1 dm3 wody) temperatury

mineralne
> 1 g/dm3

aresenowe – 0,7 mg As w postaci związanej

termalne
>20°C

borowe – 5 mg HBO2

bromkowe – 5 mg Br –

fluorkowe – 1 mg F –

jodkowe – 1 mg J –

siarczkowe – 1 mg S (oznaczalnej jodometrycznie)

słabo
zmineralizowane

<1 g/dm3

chłodne
<20°C

krzemowe – 100 mg H2SiO3

żelaziste – 10 mg Fe 2+

radonowe – 74 Bq

szczawy – 1 000 mg wolnego CO2

kwasowęglowe – 250 mg wolnego CO2
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Pod względem geologicznym Sudety stano-

wią północno-wschodnią część krystalicznego 

masywu czeskiego. Obecny blokowy charakter 

budowy zawdzięczają nakładającym się kolej-

nym procesom górotwórczym oraz spokojnym 

okresom sedymentacji morskiej. Ostatecznie 

poszczególne jednostki tektoniczne ukształ-

towały procesy orogenezy alpejskiej. 

W obrębie Sudetów wodami najliczniej 

występującymi są szczawy (por. ryc. 1). Wy-

pływają one z górnokredowych, silnie spęka-

nych piaskowców oraz szczelinowych mar-

gli rowu górnej Nysy Kłodzkiej. W obrębie 

tej jednostki najbardziej znane są szczawy 

Polanicy Zdroju o typie wodorowęglanowo-

wapniowym (HCO3-Ca).

W skałach krystalicznych Gór Bystrzyc-

kich i Orlickich – jednostki tektonicznej są-

siadującej z rowem Nysy Kłodzkiej – szcza-

wy eksploatowane są w Dusznikach Zdroju, 

Szczawnie i Długopolu Zdroju. Występują 

one w obrębie łupków łyszczykowych i para-

gnejsów. Głównie są to szczawy wodorowę-

glanowo-wapniowo-sodowe (HCO3-Ca-Na) 

lub wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe 

(HCO3-Ca-Mg). Dodatkowo wody Dusznik 

Zdroju charakteryzują się podwyższonymi 

temperaturami (do 35°C) oraz dużymi ilo-

ściami CO2. Na północny zachód, w obrębie 

jednostki tektonicznej zwanej synkliną Ku-

dowy, znane są wypływy szczaw w Kudo-

wie Zdroju i Jeleniowie, a po czeskiej stro-

nie Sudetów – w Běloves, Hronovie oraz 

Třtice. Są to przede wszystkim szczawy 

typu HCO3-Na-Ca, wzbogacone w żelazo, 

radon oraz arsen. 

W obrębie skał krystalicznych zachodniej 

części Sudetów szczawy lecznicze występują 

w Świeradowie Zdroju i Czerniawie Zdroju. 

Są to wody typu HCO3-Ca-Mg o największych 

w Sudetach stężeniach CO2 i Rn. Wypływają 

bezpośrednio z serii łupków łyszczykowych 

Gór Izerskich bądź w ich sąsiedztwie. Wody 

zbliżonego typu napotkano także w Czechach, 

najbardziej znane są wody w miejscowościach 

Nove Město czy Laźne Libverda.

W strefach spękań północno-wschodniej 

granicy niecki śródsudeckiej eksploatowane 

są szczawy HCO3-Ca-Mg-Na, żelaziste w Je-

dlinie Zdroju oraz HCO3-Na-Ca w Szczaw-

nie Zdroju. Wody te występują w górnokar-

bońskich skałach osadowych graniczących 

z intruzją porfirową.

 

P o wschodniej stronie rowu górnej Nysy 

Kłodzkiej, w obrębie gnejsów Gór Bial-

skich i Gór Złotych, w Lądku Zdroju wypły-

wają wody termalne. Cechują się one stosun-

kowo niską mineralizacją (rzędu 200 mg/dm3), 

temperaturą dochodzącą do 45°C oraz zawar-

tością fluoru, radonu oraz siarkowodoru. Stę-

żenia składników swoistych są tak wysokie, że 

określa się je jako wody HCO3-F-Na (wodo-

rowęglanowo-fluorkowo-sodowe), radonowe, 

siarczkowe. Wspomnieć należy, iż w skałach 

metamorficznych tej części Sudetów, wody 

o podwyższonych temperaturach napotkano 

także w Dusznikach Zdroju (31°C – wody 

z nowego odwiertu GT-1) oraz Jeleniowie 

(20,5°C). Wyniki specjalistycznych badań 

sugerują możliwość uzyskania wód o znacznie 

wyższych temperaturach, np. w Dusznikach 

dochodzących nawet do 70°C, a w Długo polu 

Zdroju – do około 40°C. 

Wody termalne eksploatowane są tak-

że w Cieplicach Śląskich Zdroju. Są to 

wody o podwyższonej mineralizacji (rzędu 

600–700 mg/dm3) typu siarczanowo-wodo-

rowęglanowo-sodowego (SO4-HCO3-Na). 

Temperatury tych wód w poszczególnych 

 1. Czerniawa Zdrój
 2. Świeradów Zdrój
 3. Cieplice Śląskie Zdrój
 4. Szczawno Zdrój
 5. Jedlina Zdrój
 6. Przerzeczyn Zdrój
 7. Kudowa Zdrój
 8. Duszniki Zdrój
 9. Polanica Zdrój
 10. Długopole Zdrój
 11. Lądek Zdrój

Ryc. 1.  Wystąpienia sudeckich wód leczniczych

Ujęcie wody „Pieniawa Chopina”
w Dusznikach Zdroju

Ujęcie wody „Pieniawa Chopina”
w Dusznikach Zdroju
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ujęciach są zróżnicowane, maksymalnie 

sięgają 68°C. Ponadto obserwuje się w nich 

obecność składników swoistych – fluoru 

i krzemionki. Cieplickie termy występują 

w obrębie granitowych skał masywu karko-

noskiego. Po czeskiej stronie wspomnianego 

masywu granitowego, dokładnie w skałach 

metamorficznych stanowiących jego osłonę, 

również są notowane wypływy wód termal-

nych (Janské Lázně). 

Spośród wód swoistych w Sudetach 

występują także radonowe wody lecznicze. 

Oprócz przedstawionych już wód Lądka 

Zdroju, znaczne stężenia radonu notowane 

są w wodach Świeradowa Zdroju, Przerze-

czyna Zdroju (wody HCO3-Mg-Ca siarczko-

we, radonowe), Szczawna Zdroju i Jedliny 

Zdroju (wody HCO3-Ca-Na, HCO3-SO4-Na) 

oraz Długopola Zdroju. Sporadycznie pod-

wyższone koncentracje radonu obserwuje się 

w wodach Cieplic Śląskich Zdroju, Czerniawy 

Zdroju, Kudowy Zdroju i Jeleniowa, Dusz-

nik Zdroju oraz Polanicy Zdroju.

Najnowsze wyniki badań wskazują, że 

wzbogacenie wód podziemnych w radon 

następuje w nieznacznych odległościach od 

stref zaburzeń tektonicznych i na niewiel-

kich głębokościach. Zatem prawdopodobień-

stwo pojawienia się znacznych stężeń tego 

gazu w wodach istnieje nawet w przypadku 

wód o stosunkowo krótkim czasie migra-

cji i niekoniecznie przemieszczających się 

w ośrodku skalnym wzbogaconym w pier-

wiastki radioaktywne.

Powszechna degradacja środowiska wy-

wołuje niekorzystne zmiany także w sudec-

kich wodach leczniczych. Oczywiście, naj-

większy wpływ na stan wód mają warunki 

środowiska naturalnego panujące w obrębie 

obszarów zasilania poszczególnych złóż wód 

oraz w samych uzdrowiskach. Obserwowane 

są zagrożenia w ilości jak i jakości omawia-

nych wód. Negatywne zmiany ilościowe wód 

leczniczych są konsekwencją np.:

– rozwoju zagospodarowania przestrzeni 

w obrębie uzdrowisk,

– rozwijającego się odwodnienia tere-

nów zabudowywanych oraz terenów gór-

niczych,

– nadmiernej eksploatacji wód.

Zmiany w jakości wód są pochodną pro-

cesów antropogenicznych oraz ogólnego 

skażenia środowiska – przede wszystkim at-

mosfery (opadów, powietrza). W efekcie, w wo-

dach leczniczych obserwuje się związki azo-

tu, węglowodory, metale ciężkie czy podwyż-

szone stężenia izotopów promieniotwórczych 

(np. trytu). Zagrożenia te wynikają z faktu, 

iż wszystkie wody lecznicze Sudetów są pocho-

dzenia infiltracyjnego. Co prawda, w długim 

procesie infiltracji kształtuje się ich skład mi-

neralny oraz inne właściwości fizykochemicz-

ne, jednakże w czasie przemieszczania się do 

stref drenażu, wody te mieszają się z wodami 

płytkiego systemu krążenia. Te drugie niosąc 

ładunek substancji antropogenicznych, zanie-

czyszczają naturalne wody lecznicze. 

Chcąc uchronić wody lecznicze przed nie-

korzystnymi zmianami, należałoby w pierw-

szym rzędzie zająć się ochroną zwykłych wód 

podziemnych płytko krążących. Jest to oczy-

wiście związane z podjęciem szczególnych 

działań w celu intensyfikacji ochrony obsza-

rów uzdrowiskowych, jak i obszarów zasila-

nia złóż wód leczniczych. Ochrona zasobów 

omawianych wód wymaga konsekwentnego 

monitorowania stabilności reżimu (warun-

ków dynamicznych) poszczególnych złóż 

wód, z czym wiąże się przestrzeganie zasad 

eksploatacji wód z poszczególnych ujęć.

dr Barbara Kiełczawa

Politechnika Wrocławska

Instytut Górnictwa
Uzdrowisko Lądek Zdrój, 

wypływają tu wody termalne

Uzdrowisko Lądek Zdrój, 
wypływają tu wody termalne
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Polanica Zdrój, 
pijalnia wody „Wielka Pieniawa”

Polanica Zdrój, 
pijalnia wody „Wielka Pieniawa”
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Od sztuki ogrodowej 

do idei miasta-ogrodu 

i przedmieścia-ogrodu

W XVIII i XIX wieku na Wyspach Bry-

tyjskich uznano krajobraz Anglii za dzieło 

natury godne chronienia i naśladowania, 

o szczególnie malowniczej scenerii pól i la-

sów, zagajników i żywopłotów, łączących się 

z widokowym otoczeniem wiejskich rezyden-

cji i rozsianej wokół dużych miast zabudowy 

posiadłości ziemskich. To właśnie tutaj naj-

wcześniej sformułowano, rozpowszechnione 

później w całej Europie, kierunki estetyzacji 

krajobrazu rolniczego i rozwijania krajobra-

zu kulturowego, zasady strefowania założeń 

architektoniczno-krajobrazowych i tworzenia 

systemów zieleni publicznej, a także „archi-

tektonizacji” ogrodów przydomowych.

Zwrot ku przestrzeni otwartej, z dala od 

uciążliwości dużego, zatłoczonego miasta, 

odnoszono wówczas do utrwalonego wzorca 

człowieka podporządkowanego prawom na-

tury, gospodarującego w stworzonym na Zie-

mi ogrodzie pełnym „piękna i użyteczności”. 

Toteż, na przełomie XIX i XX wieku, tworząc 

nowe koncepcje rozwoju miast, chętnie sięga-

no do prekursorskich wizji i rozwiązań prze-

strzennych, zarówno pochodzących z wcze-

śniejszych XVIII-wiecznych ogrodów, m. in. 

architekta i malarza Williama Kenta, przy-

wołujących krajobraz antyczny, nawiązujący 

do wizji Arkadii – mitycznej krainy wiecznej 

szczęśliwości i życia w zgodzie z naturą, jak 

i późniejszych ogrodów XIX-wiecznych, od-

rzucających prymat estetyzacji na rzecz funk-

cjonalności1. Takim spektakularnym przykła-

dem sfunkcjonalizowania krajobrazu otwartego 

jest pierwsza, dalekosiężna koncepcja urbani-

styczna Johna C. Loudona (1834), polegają-

ca na rozplanowaniu wokół Londynu, wtedy 

już 1,5-milionowego miasta, terenów zieleni, 

w formie koncentrycznego układu pierścieni, 

z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-spor-

towe i z zakazem ich ogradzania2.

Nasilające się w XIX-wiecznej Europie de-

centralistyczne tendencje do burzenia starego 

porządku społecznego i związanych z nim 

wartości, wskutek pogarszających się warun-

ków życia coraz większych skupisk ludzkich 

w obrębie miast, wywoływały duży niepokój 

i sprzeciw w religijnych oraz politycznych sfe-

rach dysydenckich. Kiedy pod koniec tamtego 

wieku pojawiła się idea miasta-ogrodu, utrzy-

mująca archaiczny porządek kształtowania ładu 

przestrzennego oraz jednocześnie propagująca 

rodzimą, brytyjską tradycję pełnienia misji na 

rzecz reformy instytucji i naprawy stosunków 

społecznych, od razu zdobyła wielu zwolenni-

ków w samym Imperium, jak i później w całej 

Europie, a także na świecie. Idea ta, pozornie 

naiwnie prosta, utopijna wizja „wiecznej szczę-

śliwości” i harmonii człowieka z naturą, za-

prezentowana przez Sir Ebenezera Howarda 

w 1898 r., w książce pt. „Tomorrow: a Peace-

full Path to Real Reform”, a następnie w po-

prawionym wydaniu z 1902 r., jako „Garden 

L o n d y ń s k i e  
przedmie ś cia- o gro dy  

przykładem koncepcji ekorozwojowej miast

BOGUSŁAW WOJTYSZYN

Na kształtowanie idei miasta-ogrodu i planowanie przedmieść-ogrodów ogromny wpływ miała angielska sztuka ogrodowa 

XVIII i XIX w., zwłaszcza jej nowatorskie poszukiwania właściwej relacji między człowiekiem, naturą i sztuką oraz udane 

próby równoważenia wartości estetycznych z użytkowymi i tworzenia harmonijnych powiązań domów z otoczeniem.

1 Majdecki L., 1972, Historia ogrodów, Warszawa.
2 W roku 1836 wydano zakaz właścicielom majątków ziemskich stawiania ogrodzeń na obszarach w naj-

bliższym sąsiedztwie miasta, które od wieków służyły mieszkańcom, jako miejsca spacerów, gier i zabaw. Tak 

więc dla Londynu określono pas szerokości 10 mil, a dla miast 100-tysięcznych – 3 mile. Natomiast, poza wy-

znaczonym pasem w obrębie terenów otwartych istniał obowiązek pozostawienia wzdłuż każdego ogrodzenia 

odpowiednio dużej przestrzeni wolnej do rekreacji i uprawiania sportu.
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Panorama wielkiego Londynu 
nad Tamizą ze wzgórza Królewskiego 
Obserwatorium w Parku Greenwich

Panorama wielkiego Londynu 
nad Tamizą ze wzgórza Królewskiego 
Obserwatorium w Parku Greenwich
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Cities of Tomorrow” nie zrobiłaby zapewne tak 

zawrotnej kariery w ówczesnej Europie, gdyby 

nie sukces ruchu spółdzielczego w Anglii, który 

stał się alternatywą dla idącej ze wschodu rewo-

lucyjnej ideologii rozwiązywania tzw. „klaso-

wych” napięć społecznych poprzez bezwzględną 

i krwawą walkę o byt. Konkretne rozwiązania 

przestrzenne, jakie zaproponował E. Howard 

w swojej teorii „The Garden City Movement” 

miały poprawić warunki mieszkaniowe w cha-

otycznie rozrastającym się Londynie (pochła-

niającym kolejno pobliskie wsie i miasteczka) 

i w innych większych miastach Wielkiej Bry-

tanii. W procesie dekoncentracji najważniejszą 

rolę miała odegrać nienaruszalna strefa zieleni 

(country lub green belt) z pasem obszarów rol-

niczych, okalająca każdy ośrodek miejski. Dzię-

ki niej nowo tworzone miasta-ogrody miałyby 

zachować swoją odrębność i na trwale ograni-

czoną skalę przestrzenną, zaś powstająca tam 

malownicza zabudowa, w otoczeniu ogrodów 

z żywopłotami i ogólnodostępną zielenią, two-

rzyłaby zdrowe, przytulne miejsca zamiesz-

kania i pracy, zwłaszcza dla niższych warstw 

społecznych. Do swojej idyllicznej koncepcji 

E. Howard dodatkowo zamieścił szczegółową 

kalkulację finansową całego przedsięwzięcia, 

która okazała się, w trakcie pozyskiwania zwo-

lenników i zdobywania funduszy, bardzo istot-

nym czynnikiem przyciągającym społeczność 

do przyszłego miasta-ogrodu.

Zgodnie w intencjami Howarda moż-

na wyróżnić trzy podstawowe cechy mia-

sta-ogrodu:

1) komunalną własność gruntu,

2) kontrolowany rozwój terytorialny i li-

mitowany stan zaludnienia,

3) stan organicznej, funkcjonalnej równo-

wagi między miastem a jego otoczeniem,

które w 1938 r. Lewis Mumford przed-

stawił w książce pt. „The Cullture of Cities”. 

Z wymienionych cech tylko dwie pierwsze, i to 

częściowo, można odszukać w zrealizowanych 

wokół Londynu miastach-ogrodach Letchworth 

Garden City i Welwyn Garden City.

Wzrastająca w szybkim tempie popular-

ność idei miasta-ogrodu została wykorzystana 

przez inwestorów dla celów komercyjnych. 

Przejmując niektóre, tylko łatwiejsze pod 

względem organizacyjnym i finansowym, 

elementy z idei miasta-ogrodu, wspierano 

rozwój ekspansywnej zabudowy terenów pod-

miejskich w nowej formule – garden suburb 

(przedmieścia-ogrodu), której najwybitniej-

szym przykładem jest prekursorska realiza-

cja  Hampstead Garden Suburb. Brano tu pod 

uwagę fakt, że w howardowskich miastach-

ogrodach pogłębiał się, z uwagi na problemy 

finansowe, dokuczliwy niedobór podstawo-

wych usług bytowych3, których realizacja od-

wlekała się w nieskończoność. Tymczasem, 

obok podobnych inwestycji na obrzeżach 

wielkiego miasta, żywiołowo powstawały 

sklepy, drobne rzemiosło, bary itp.

Rozwój przedmieść, zwłaszcza w odnie-

sieniu do tak wielkiego miasta jak Londyn, 

stał w całkowitej sprzeczności z holistyczną 

wizją social city (miasta socjalnego), zreduko-

waną przez Howarda, w drodze kompromisu, 

do prawidłowych zasad „miejskiego wzrostu” 

według limitu mieszkańców (1902)4. Jednak 

stawało się coraz bardziej oczywistym, że czu-

wanie nad prawidłowym rozwojem istniejących 

miast, z ich rozlewającymi się przedmieściami, 

jest równie ważne, jak tworzenie na zdrowych 

zasadach samodzielnych miast-ogrodów.

Hampstead Garden Suburb – 

przedmieście-ogród 

w Hampstead

Na początku XX wieku szybkiej zabudo-

wie rozległych podmiejskich terenów Londynu 

towarzyszył dynamiczny rozwój kolejnictwa 

i potęgujący się ruchu kołowy, z dominują-

cym jeszcze zaprzęgiem konnym. Kiedy po 

zachodniej stronie pól wrzosowych  Hampstead 

Heath zaprojektowano budynek stacji metra, 

właścicielka tamtejszego majątku Dame Hen-

rietta Barnett, w obawie o piękno krajobrazu 

tej okolicy, postanowiła przeciwdziałać roz-

przestrzenianiu się niezorganizowanej, szpe-

cącej przedmieścia Londynu zabudowy, jak 

miało to miejsce wówczas w pobliskim Wil-

lesden. Zachęcona howardowską wizją mia-

sta-ogrodu, przedstawiła w roku 1905, na ła-

mach prasy „Przeglądu Współczesnego”, stra-

tegiczny plan swojego przedsięwzięcia. Miał 

on, według projektu Barry Parkera i Raymon-

da Unwina (projektantów pierwszego miasta-

ogrodu Letchworth, 1904), stworzyć ludziom 

wszystkich klas społecznych w Hampstead 

piękne i zdrowe miejsce do życia. Jedną z po-

czątkowych trudności, na którą natknęli się 

H. Barnett i zespół projektantów R. Unwina, 

przy wprowadzaniu do Hampstead idei gar-

den suburb był fakt, iż idea ta pozostawała 

w sprzeczności z ówcześnie obowiązującymi 

przepisami. Wypracowane więc z koniecz-

ności nowe reguły planowania urbanistycz-

nego, zapisane przez Unwina w dokumencie 

„The Hampstead Garden Suburb Act 1906”, 

stworzyły podwaliny do rozwoju nowoczesnej 

urbanistyki w Wielkiej Brytanii i były naśla-

dowane w innych częściach świata.

Dzisiejsze przedmieście-ogród w Hamp-

stead, wchłonięte już przez zabudowę Londy-

nu, to unikalna przestrzeń z początku XX w., 

którą wykreowano na wybranych elementach 

z idei miasta-ogrodu Howarda, jak również 

wyjątkowy przykład wysokiej jakości projek-

towania urbanistycznego, architektoniczne-

go i kształtowania krajobrazu, reprezentujący 

między innymi:

– nowatorską zasadę grupowania budyn-

ków dla uzyskania ciekawych wnętrz urba-

nistycznych, pełniących integracyjną funk-

cję społeczną,

– sposób harmonizowania różnorodnych 

budynków ze sobą i otaczającą je zakompo-

nowaną zielenią, zarówno w miejscach ogól-

nodostępnych, jak i w obrębie dziedzińców 

oraz stref wejściowych z ulicy,

– profesjonalne, związane z tradycją, 

wykonawstwo oraz wysoki poziom detalu 

architektonicznego5,

– sposób indywidualizowania zabudo-

wy poprzez rozmaite kształtowanie komi-

3 O przeszkodach ekonomicznych w rozwoju miast-ogrodów piszą: Sztuka M., 1998, Historia miast-ogro-

dów w Wielkiej Brytanii – aspekty społeczne i ekonomiczne (s. 122) oraz Drapella-Hermansdorfer A., Masztal-

ski R., Wojtyszyn B., 1998, Od miast-ogródów do koncepcji zrównoważonego rozwoju, (w:) Miasto-ogród. 100 

lat rozwoju idei, Wrocław (s. 127–137).
4 Czyżewski A., 2001, Trzewia Lewiatana. Antropologiczna interpretacja miasta-ogrodu, Kraków.
5 Szerokie zastosowanie tynków obrzucanych żwirem, najczęściej w różny sposób malowanych na biało 

i kremowo oraz najlepszej jakości cegieł czerwonych, purpurowych i brązowych, a także ręcznie wyrabianych, 

czerwonych dachówek.
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nów, mansard, wykuszy, wieżyczek, podziału 

okien i bram wejściowych,

– równorzędne traktowanie zarówno ar-

chitektury domków najmniejszych, jak i oka-

załych budynków publicznych.

W przeciwieństwie do idei Howarda, Hamp-

stead Garden Suburb nie stanowiło samodziel-

nej jednostki miejskiej. Unwin postanowił więc 

nadać osiedlu tożsamość poprzez analogię do 

tętniących życiem, średniowiecznych małych 

miasteczek. Jego studia w Niemczech, zwłaszcza 

w bawarskim Rottenburgu, wywarły wpływ na 

sposób usytuowania budynków w Hampstead. 

Wrastają one w poziom gruntu tak naturalnie, 

jak żywo płoty i ciągi drzew stanowiące tu rów-

nie ważny element komponowanego krajobrazu. 

Zarówno Unwin, jak i Parker, zafascynowani 

malowniczością średniowiecznej architektury, 

postanowili jej cechy bezpośrednio przenieść 

do krajobrazu zabudowy Hampstead6.

Najstarsza część przedmieścia budowana 

do roku 1914 pod nadzorem Unwina wyróżnia 

się czystością układów przestrzennych 

i prostotą wewnętrznej struktury. W ge-

neralnym planie przedmieścia realizo-

wanym po roku 1907 można wyróżnić 

cztery podstawowe elementy, które cha-

rakteryzują istotę jego koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania:

1) nienaruszalny obszar 80 akrów 

wrzosowisk Hampstead Heath Exten-

sion w południowej części majątku Bar-

nettów, stanowiący barierę ogranicza-

jącą zabudowę od strony zachodniej, 

podobnie jak utworzony później, bar-

dziej na północ, teren parkowo-leśny 

Big Wood i Little Wood, nawiązujący 

raczej symbolicznie do strefy green belt 

z idei miasta-ogrodu Howarda;

2) dominanta wysokościowa (wieża 

kościoła św. Judy górująca nad zabu-

dową publiczną głównego placu Cen-

tral Square), naprowadzająca wzrok 

na kompozycyjną oś przestrzennego 

układu, która przebiega wzdłuż wrzo-

sowiska Hampstead Heath Extension 

(obecnie koszonej łąki) i zabudowę 

przedmieścia przez oddzielający je wy-

soki mur z upozorowanymi wieżami 

obronnymi (The dramatic boundary 

of the Great Wall), nawiązujący do ro-

mantycznych klimatów średniowiecz-

nej architektury krajobrazu;

3) akcentowane miejsca tworzące serię 

bram, w postaci dominujących grup budynków, 

markujących wejścia do Hampstead Garden 

Suburb wzdłuż obrzeżnych dróg, pomiędzy 

wewnętrzną zabudową a jego zewnętrznym 

otoczeniem;

4) wizualna równowaga między rozma-

itymi typami budynków dla różnych warstw 

społecznych, od okazałych domów czynszo-

wych na południu do niewielkich domków 

rzemieślniczych na północy, którą osiągnię-

to poprzez stopniowe rozplanowywanie bu-

dynków, kolejno według ich gabarytu. Dzięki 

zastosowanej gradacji pomiędzy budynka-

mi odmiennych klas powstał łagodny, prawie 

niezauważalny dystans, który uniemożliwiał 

jednocześnie bogatszym i większym domom 

nabranie wartości komercyjnej i dominację 

w sensie nie tylko architektonicznym, ale 

i socjalnym, nad domami małymi.

W „Generalnym Planie Hampstead Gar-

den Suburb” Parkera i Unwina najważniejsze 

znaczenie miał Plac Centralny zaprojektowany 

przez E. Lutyensa jako miejsce skupiające życie 

religijne i społeczne przedmieścia. Usytuowa-

ne na przeciwko siebie dwie wyniosłe budowle 

kościołów różnego wyznania i pomiędzy nimi 

budynek Instytutu, utworzyły na wzgórzu oka-

zały plac z powierzchnią trawiastą i pierzeją 

krajobrazową otwartą od zachodu, osłoniętą 

obecnie wysoką zielenią. W otoczeniu placu 

zaprojektowana została, również przez Sir Edwi-

na Lutyensa, zabudowa mieszkaniowa, która 

stanowi dobry przykład dyscypliny stylu geo-

rgiańskiego. Sam plac pozbawiony jest usług 

bytowych, tak by mógł służyć wyłącznie celom 

o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Znaczną uwagę zwrócono też na rozwią-

zania widokowe ulic. Odpowiednia aranżacja 

układu domów nadała każdej z nich indywi-

dualny charakter. Dla uniknięcia monotonii 

ciągnącej się zabudowy, zastosowano zagięcia 

osi dróg i przesunięcie linii zabudowy na za-

komponowanych odcinkach wzdłuż ulic, a do 

powstających w ten sposób wolnych przestrze-

ni, wprowadzano układy zieleni. Wszystkie te 

wypraktykowane pomysły organizacji prze-

strzeni, podporządkowane howardowskiej wi-

zji miasta-ogrodu i rozwijane pod wpływem 

niemieckiego teoretyka urbanistyki Camilla 

Sitte, ujęte zostały przez R. Unwina w formie 

zasad projektowania urbanistycznego w książce 

pt. „Town Planning in Practice” (1909).

Po roku 1918 dalsza rozbudowa przedmie-

ścia-ogrodu, już pod nadzorem J. C. S.  Soutara, 

przebiegała przy całkowitym odstępstwie od 

pierwotnych założeń. Po I wojnie światowej 

konwencjonalne domy, budowane wyłącznie 

na sprzedaż, a nie do wynajęcia, lokalizowano 

bez uwzględnienia tzw. „gradacji”, umożliwia-

jącej osiągnięcie równowagi, zarówno spo-

łecznej, jak i krajobrazowej. Nowa zabudowa 

pod względem architektonicznym i urbani-

stycznym wyraźnie odbiegała swoją jakością 

od wcześniejszej – unwinowskiej.

Dopiero w 1968 r. lokalne władze sa-

morządowe Okręgu Barnet uznały, która 

6 Źródłem artystycznych inspiracji Unwina i Parkera przy projektowaniu Hampstead, oprócz nurtu „Arts 

and Crafts Movement”, były socjalistyczne poglądy i twórczość literacka Williama Morrisa.

Ryc. 1.  Generalny plan Hampstead Garden Suburb 
(proj. B. Parker, R. Unwin) 
objęty planowaniem szczegółowym pod nadzorem 
R. Unwina w latach 1906–1917 – modelowy przykład 
kompleksowego kształtowania środowiska mieszka-
niowego (źródło: http://www.hgs.org.uk/ )
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część Hampstead wymaga ochrony praw-

nej, a w roku 1977 ustanowiły dla Hamp-

stead Garden Suburb strefę konserwatorską 

o nadzwyczajnych wartościach architekto-

nicznych i historycznych – Conservation 

Area of Outstanding Architectural or Hi-

storic Interest. Dla potrzeb prowadzonych 

prac konserwatorskich, z inicjatywy Rady 

Barnet, powstał również wykaz „The List of 

Buildings of Local Architectural or Historic 

Interest”, w którym umieszczone są budynki 

wymagające odrębnych zezwoleń na jakie-

kolwiek prace budowlane, mogące naruszyć 

unikalny charakter ich architektury7.

Tak więc, zanim lokalne władze samo-

rządowe przejęły odpowiedzialność za jakość 

podlondyńskich przestrzeni, właściciele czyn-

szowych domów w Hampstead, stowarzysze-

ni w organizacjach gospodarczych i społecz-

nych, uważnie kontrolowali, przy współudzia-

le architektów, przebieg rozbudowy swojego 

przedmieścia-ogrodu. Dzisiaj każda najmniej-

sza zmiana w architekturze budynku i jego 

otoczenia czy też w zieleni (zwartej i wyso-

kiej) musi być skonsultowana z architektem 

The New Trust Hampstead Garden Suburb 

(spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na-

leżącej do dzierżawców i właścicieli domów, 

zarządzającej całym obszarem na zasadach 

non profit) i zaakceptowana przez urzędnika 

nadzoru okręgu Barnet. Ponadto, przedmie-

ściem-ogrodem bezpośrednio opiekują się 

również sami jego mieszkańcy, stowarzyszeni 

w The Hampstead Garden Suburb Residents 

Associaton. Wszystkim zależy, aby poprzez 

sprawne doradztwo i pomoc prawną, prace 

modernizacyjne cennej zabudowy przebiegały 

w duchu oryginalnego projektu „The Master 

Plan Hampstead Garden Suburb”.

Milton Keynes – 

nowa przestrzeń życiowa 

dla mieszkańców 

aglomeracji londyńskiej

Realia powszechnej urbanizacji w drugiej 

połowie XX wieku, według „Planning of Garden 

Cities”, okazały się w praktyce na tyle trudne, 

że coraz większą przewagę uzyskiwały nowe 

reguły „Town and Country Planning”, ukie-

runkowane na tworzenie ekologicznych wa-

runków życia w przestrzeni zurbanizowanej, 

tj. na ekorozwój8. Rozwijająca się w szybkim 

tempie komunikacja samochodowa w okresie 

międzywojennym, a zwłaszcza po II wojnie 

światowej, narzuciła planowaniu urbanistycz-

nemu nowy wymiar przestrzenny i funkcjo-

nalny. Znaczny wzrost dostępności w coraz 

krótszym czasie do coraz dalej położonych od 

Londynu obszarów z jednej strony, z drugiej 

zaś narastające problemy związane z bezpie-

czeństwem na drogach i uciążliwościami dla 

środowiska, wywołanymi nadmiernym hała-

sem, zatruciem powietrza i gleby od potęgują-

cego się ruchu zmotoryzowanego, postawiły 

przed urbanistami szereg trudnych, dotąd nie-

występujących, zadań do rozwiązania.

W roku 1967, na terenie Milton Keynes, 

powstał generalny plan zabudowy, podobnie 

jak dla wielu innych zespołów miejskich zre-

alizowanych po 1946 r. w strefie metropo-

litalnej Londynu9, które miały w założeniu 

osłabić nieustanny napór inwestycji na obszar 

zielonego pierścienia green belt. Wszystkie te 

zespoły miejskie, powstające wokół Londy-

nu, zwane w Anglii „New Towns”, nawiązy-

wały co prawda do howardowskiej idei mia-

sta-ogrodu, lecz bez pełnego uwzględnienia 

rozwiązań społeczno-ekonomicznych10.

Milton Keynes, zaprojektowane według 

hierarchii podziału terytorialnego, jako sa-

modzielna jednostka miejska subregionu, 

otrzymało plan z najnowocześniejszymi, 

w owym czasie, rozwiązaniami urbani-

stycznymi, których pewne elementy mają 

zastosowanie w planowaniu do dnia dzi-

siejszego. Są to:

– segregacja ruchu pieszego i kołowego, 

utworzenie stref ruchu pieszego i przejść 

dwupoziomowych,

– wydzielenie, w strukturze zagospodaro-

wania przestrzennego, terenów o wyspecja-

lizowanych funkcjach według modernistycz-

nego podziału na miejsca pracy, zamieszka-

nia, wypoczynku, usług itp.,

– kształtowanie terenów mieszkaniowych 

w układzie jednostek sąsiedzkich,

– stworzenie systemu ogólnodostępnych 

terenów zieleni parkowej, przeznaczonych do 

uprawiania ćwiczeń fizycznych, wycieczek 

pieszych, rowerowych i konnych oraz zabaw 

i gier na świeżym powietrzu.

Ryc. 2.  Kompleksowy plan systemu zieleni Milton Keynes na prostokątnej sieci ulic (proj. 1967–1998, 
źródło: http://www.mkparks.co.uk/ )

7 http://www.hgs.org.uk/ (2005).
8 Na temat rozwoju idei „ekologicznych” w urbanistyce i architekturze pisze Wojtyszyn B., 2001, Ekologicz-

ne interpretacje przestrzeni zurbanizowanej, (w:) Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej w myśl zasad eko-

rozwoju, Polski Klub Ekologiczny, Wrocław, s. 28–34.
9 Obecnie Londyn zamieszkuje około 12 milionów ludzi, z tego 8 milionów mieszka w samym centrum i 4 

miliony na londyńskich przedmieściach.
10 Mandi-Pour A., 1993, Urban desing in the british new towns, London.
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Kompleksowa budowa całkowicie nowe-

go Milton Keynes realizowana była na za-

projektowanym w formie prostokątnej sieci 

układzie zbiorczych ciągów komunikacyj-

nych, który miękko wpisał się w krajobraz 

otoczenia, uwzględniając istniejące wody po-

wierzchniowe i zespoły zadrzewień. Dużą 

uwagę, wzdłuż zbiorczych ciągów komuni-

kacji kołowej, zwracają szerokie pasy ziele-

ni izolacyjnej, za którą kryją się ciągi piesze 

i zespoły niskiej, ekstensywnej zabudowy 

mieszkaniowej z zamkniętymi, wewnętrz-

nymi dziedzińcami ogrodowymi i wydzie-

lonymi ogródkami przydomowymi. Również 

sam układ ogólnodostępnej zieleni parkowej 

posiada formę linearną i przebiega przez całą 

zabudowę Milton Keynes po istniejących cią-

gach zadrzewień, zbiorników i cieków wod-

nych (w tym 15 jezior i 11 kanałów), tworząc 

w ten sposób długie trasy wycieczkowe. Ca-

łość, nie licząc zieleni przyulicznej i ogrodo-

wej, zajmuje 20% powierzchni ogólnej terenu, 

nowo powstałej zabudowy miejskiej.

W prostokątnej sieci układu komunikacyj-

nego, skrzyżowania ciągów zbiorczych (ron-

da) rozstawiono tak, aby zapewniało to około 

5-minutową izochronę dojścia pieszego do 

każdego z nich, zagospodarowanego obszaru 

w obrębie tej sieci. Założono, że prostokąt-

ny układ przebiegu dróg, w przeciwieństwie 

do historycznych układów koncentryczno-

promienistych, utrzyma w miarę jednakowe 

natężenie ruchu na wszystkich głównych uli-

cach. Z tych też względów, w samym Cen-

tral Milton Keynes, w rejonie wzmożone-

go ruchu, zagęszczono dodatkowo sieć ulic, 

a dla poprawienia bezpieczeństwa i wygody 

poruszania się pieszych i rowerzystów, wy-

dzielono wolne od samochodów, atrakcyjnie 

urządzone place i pasaże (ryc. 2).

Znaczący odsetek mieszkańców nowej 

zabudowy to obecnie ludzie bardzo młodzi 

– prawie połowa z nich jest poniżej 30 roku 

życia, dobrze wykształceni – około 30% posia-

da ukończone wyższe studia. Stąd też poziom 

ich wiedzy o środowisku i zasadach zrówno-

ważonego rozwoju jest niewątpliwie o wie-

le wyższy niż u przeciętnego londyńczyka. 

Tak więc, wymogi stawiane budownictwu są 

bardziej zwrócone w kierunku ekorozwoju. 

W roku 1972 pojawił się pierwszy dom „sło-

neczny”, a od roku 1992 stosuje się powszech-

nie, przewyższającą dwukrotnie obowiązujące 

normy, termoizolację budynków.

Dalszy rozwój przestrzenny Milton Keynes, 

podobnie jak innych rozwijających się w ten 

sposób jednostek miejskich w strefie metro-

politalnej Londynu, nieuchronnie wiąże się, 

prędzej czy później, z odwiecznym proble-

mem zapanowania nad nieustanną ekspansją 

zabudowy na otwarte tereny wokół tego, tak 

wielkiego miasta. Wzrastająca aktywność go-

spodarcza Milton Keynes (bardzo niski wskaź-

nik bezrobocia, wynoszący około 2%) miała 

znaczący wpływ na, przyjętą do roku 2021, 

strategię rozwoju (The Strategy for the Milton 

Keynes – South  Midlands Sub-Region11), która 

wprowadza do zielonego pierścienia Londynu 

(green belt), w rejonie jednego z podlondyń-

skich lotnisk Luton Airport, trzy gospodarcze 

okręgi rozwojowe. Tak więc, kolejny niena-

ruszalny pierścień zieleni wokół Londynu, 

który miał chronić go przed rozlewającą się 

jednolicie strukturą zabudowy przedmieścia, 

kolejny raz został przerwany.

11. http://www.miltonkeynestoday.co.uk/ (2005)
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Wewnętrzny dziedziniec ogrodowy
w niskiej zabudowie mieszkaniowej Milton Keynes

Wewnętrzny dziedziniec ogrodowy
w niskiej zabudowie mieszkaniowej Milton Keynes
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Zbiorcza ulica z rondem, oddzielona szerokim pasem 
zieleni izolacyjnej od zabudowy mieszkaniowej

Zbiorcza ulica z rondem, oddzielona szerokim pasem 
zieleni izolacyjnej od zabudowy mieszkaniowej
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Podsumowanie

Utopijna wizja miasta-ogrodu Howar-

da, zrodzona na bogatych doświadczeniach 

angielskiej sztuki ogrodowej XVIII wieku 

i społecznego ruchu spółdzielczego, dzię-

ki przetestowaniu jej w rzeczywistych wa-

runkach gospodarki rynkowej, również przy 

budowie m.in. Hampstead Garden Suburb, 

przeszła tak dalece gruntowną transforma-

cję, że daje obecnie wiarygodne podstawy 

do formułowania kolejnych wzorów, zgod-

nie z przyjętymi zasadami rozwoju zrów-

noważonego.

W planach, zarówno w tym, wcześniej-

szym – Letchworth Garden City (1904), jak 

i w późniejszym – Hampstead Garden Suburb 

12 Wojtyszyn B., 2001, op. cit., s. 35–36.

(1906), pojawiło się wiele nowatorskich roz-

wiązań organizacji przestrzeni, bezpośrednio 

przekładających się na kooperatywną formę 

organizacji społeczeństwa. Wyjątkowa troska, 

nie tylko o urbanistyczną harmonię w kra-

jobrazie, przejawiająca się w przemyślanych 

układach kompozycyjnych przedmieścia-ogro-

du Hampstead, ale także troska o harmonię 

współżycia rodzinnego i społecznego, uwi-

daczniająca się w specjalnie rozplanowanej 

zabudowie, stworzyła nową jakość w urba-

nistyce. Hampstead Garden Suburb Parkera 

i Unwina stał się wzorcem powszechnie na-

śladowanym w wielu miastach świata.

Spośród wielu prób podejmowanych 

w poszukiwaniu nowych wzorów urba-

nizacji, łagodzących problemy społeczne 

w pierwszej dekadzie XX w., rozwiązania 

Unwina i Parkera, bazujące na idei Howar-

da, okazały się na owe czasy najbardziej 

udane, o czym świadczy ich ogromna siła 

oddziaływania na rozwój nowoczesnej urba-

nistyki światowej. Nowe zagrożenia dla śro-

dowiska przyrodniczego i życia człowieka, 

pojawiające się w kolejnych dekadach XX 

wieku i powstające na tym tle konflikty 

przestrzenne, spowodowane rozwojem na 

dużą skalę degradujących przedsięwzięć 

inwestycyjnych i ruchu zmotoryzowane-

go, wymusiły na architekturze, urbanisty-

ce i planowaniu przestrzennym szukanie 

zupełnie nowych rozwiązań, zwróconych 

w stronę ekorozwoju. Nowe jednostki miej-

skie tworzone po II wojnie światowej wokół 

Londynu stały się więc ogromnym poligo-

nem doświadczalnym. Tak jak w Milton 

Keynes, konfrontowane tam są nowatorskie 

koncepcje tworzenia zdrowych warunków 

życia w środowisku miejskim, powstające 

na przełomie XIX i XX wieku, z nowocze-

snymi rozwiązaniami przełomu XX i XXI 

wieku, wytyczającymi nową drogę rozwoju 

w kierunku zrównoważonym.

Powstające od początku XX wieku w za-

budowie wokół Londynu jakby mikrode-

mokracje na poziomie lokalnych wspólnot 

mieszkaniowych mają jeden niepodważal-

ny atut w porównaniu do innych rozwią-

zań, a mianowicie  – preferują bliski kon-

takt z naturą jako sposób na polepszanie 

warunków życia12.

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

fotoreportaż

na okładce!
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Regional Shopping Centre w Central Milton Keynes
z interesująco zaaranżowną publiczną przestrzenią
wyłącznie dla pieszych i rowerzystów

Regional Shopping Centre w Central Milton Keynes
z interesująco zaaranżowną publiczną przestrzenią
wyłącznie dla pieszych i rowerzystów
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Campell Park w Central Milton Keynes
z widokiem na pole do gry w krykieta

Campell Park w Central Milton Keynes
z widokiem na pole do gry w krykieta
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Pawilon parkowy w Campbell Park z kawiarnią, 
wypożyczalnią sprzętu rekreacyjnego i powierzchnią 

administracyjną Zarządu Parków – Milton Keynes Parks Trust

Pawilon parkowy w Campbell Park z kawiarnią, 
wypożyczalnią sprzętu rekreacyjnego i powierzchnią 

administracyjną Zarządu Parków – Milton Keynes Parks Trust



RELACJE

ZP 6 (63)/2005 25

W łaśnie w takiej sytuacji spotkała 

mnie propozycja Polskiego Klu-

bu Ekologicznego dotycząca wyjazdu na 

międzynarodowe seminarium do Waldsas-

sen w Niemczech. Z Okręgu Dolnośląskie-

go PKE wyjechała niewielka, trzyosobowa 

grupa z nadzieją na wymianę doświadczeń 

w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej 

energii słonecznej: Ewa Czupry, Marta Ka-

mińska i Grzegorz Raganowicz.

Na dworcu autobusowym w Norymber-

dze, w sobotę o godz. 5.00, oczekiwał nas 

sprawca wydarzenia, Ekkehard Bruhschwe-

in, emerytowany nauczyciel cieszący się (jak 

się później okazało) w środowisku ogrom-

nym autorytetem. Zasłużył sobie na to uzna-

nie jako propagator alternatywnych źródeł 

energii, za co niezmiernie są mu wdzięczni 

sąsiedzi, bo zawierzając mu, całkiem nieźle 

na tym wyszli. Pierwsza miła niespodzianka 

to przyjęcie ze śniadaniem w jego prywat-

nym domu. Owszem, słyszałam o polskiej 

gościnności, ale za granicą? Po śniadaniu od 

razu wycieczka. Dokąd? Najpierw gospodar-

stwo ekologiczne. Gospodarz chętnie wszyst-

ko pokazywał, skupił się przede wszystkim 

na metodzie bezpośredniej sprzedaży swoich 

produktów, ich promocji no i oczywiście eko-

logicznych uprawach z zastosowaniem bio-

logicznej ochrony roślin. 

N astępny cel to niewielka ferma bydła 

i wytwórnia serów dojrzewających, 

sprzedawanych od ręki w małym sklepiku. 

Pogoda pozwoliła, aby przywitały nas wła-

ścicielki wymion – niezwykłe ,,pieszczochy”; 

mam nadzieję, że na fotografii będzie to wi-

doczne jakimi sposobami są dopieszczane. 

Zastanawialiśmy się jak taka mała wytwór-

nia może być opłacalna i jak broni się przed 

inspekcjami sanitarnymi? A jednak to moż-

liwe. Z obory wyjrzał młody, mało rozmow-

ny człowiek, jak się okazało – z kieleckiego. 

Gdy zorientował się, że mówimy w jego ję-

zyku stał się bardziej kontaktowy, nawet za-

chwalał swój los.

Kolejny ,,wypad” to wizyta w gospodar-

stwie specjalizującym się w uprawie rzepaku 

i produkcji oleju rzepakowego: do celów spo-

żywczych i jako paliwo. Obejrzeliśmy całą 

linię produkcyjną, a wieczorem Ekkechard 

z ołówkiem w ręku udowadniał nam opła-

calność i ekologiczność stosowania biopa-

liw. Nasz pojazd (naszego przewodnika ma 

się rozumieć) przy okazji został również za-

tankowany.

Już po obiedzie (przygotowanym oczywi-

ście przez żonę naszego organizatora) uda-

liśmy się do ośrodka edukacji ekologicznej 

przy klasztorze w Ensdorf. Obiekt ogrzewa-

ny przez własną, w pełni zautomatyzowaną, 

kotłownię opalaną trocinami (w pobliżu dużo 

lasów) – to chluba tego ośrodka. Te same tro-

ciny posłużyły również jako podłoże boiska 

do gry w siatkówkę. Po obiekcie oprowadził 

nas Brat Salezjanin, który kilka lat temu przy-

jechał tu z Krakowa. W tym obiekcie, nie-

wykorzystane przez seminarium duchowne, 

pomieszczenia służą za pracownie twórczości 

artystycznej i edukacji ekologicznej, tu od-

bywają się spotkania młodych, koncerty mu-

zyczne itd. Wieczorem dotarliśmy do miej-

sca noclegowego. Było ono również dobrze 

przemyślane. Hotel w lesie, przystosowany 

do przyjmowania grup dzieci i młodzieży 

z nauczycielami, chcącymi zrealizować swój 

program edukacji ekologicznej - coś w ro-

dzaju naszych ,,zielonych szkół”. Ośrodek 

bardzo wygodny, ciekawie zaaranżowany, 

dobrze wyposażony, ale podobno grozi mu 

bankructwo, bo niemieccy nauczyciele nie-

zbyt chętnie chcą poświęcać swój prywatny 

czas na takie wyjazdy.

N iedziela: zajęcia kulturalno-turystyczne. 

Spacer po mieście, wycieczka w te-

ren pod las, żeby zobaczyć poletko kwitną-

cych diptanów – ,,mojżeszowych krzewów”, 

a było to kilkadziesiąt kilometrów na liczni-

ku! Nasz podziw dla bezinteresownej usłuż-

ności ciągle rósł. Po południu piesza wypra-

wa na wzgórze do ruin zamku, skąd przy 

zamówionej pogodzie podziwialiśmy pano-

ramę okolicy. Wszystkie większe odległości 

pokonywaliśmy samochodem Ekkecharda, 

z okien którego obserwowaliśmy przepięk-

ne krajobrazy. Bawaria jest naprawdę pięk-

na, a nasz przewodnik z dumą zwracał nam 

uwagę na ogromną ilość dachów pokrytych 

kolektorami słonecznymi. To po części jego 

zasługa. Sporo swojego czasu poświęcił, aby 

przekonywać sąsiadów, kolegów, samorzą-

dowców, że założenie kolektorów po prostu 

się opłaca. No tak, w Niemczech się opłaca, 

bo funkcjonuje ustawa zobowiązująca rząd 

do wykupienia każdego kilowata energii wy-

produkowanej z odnawialnych źródeł. Wła-

ściciel dachu pokrytego kolektorami nie musi 

jej wcale zużywać ani magazynować. Po pro-

stu odprowadza ją do sieci, a konto w banku 

rośnie. Proste?

Wieczorem kolacja w starym młynie z ku-

felkiem piwa z miejscowego browaru. Do-

skonała okazja, aby porozmawiać o różnych 

sprawach np. o mniejszościach narodowych, 

w czym moja młodsza klubowa koleżanka, 

Marta Kamińska, zdobyła specjalizację, pi-

sząc niedawno pracę dyplomową. Na gospoda-

rzach robiło to wrażenie, a ja rosłam w dumę 

chociażby z tego powodu, że jeszcze kilka lat 

Słoneczne warsztaty
EWA GOJDŹ-CZUPRY

Czerwiec 2005, ostatnie tygodnie nauki w szkole – żaden nauczyciel nie planuje wtedy wyjazdów... chyba, że tak 

jak ja, przebywa na urlopie zdrowotnym, wówczas to nawet wskazane.
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temu Marta była uczennicą XI LO we Wro-

cławiu – szkoły, w której pracuję jako nauczy-

cielka chemii i lider edukacji ekologicznej. 

Teraz jako absolwentka germanistyki pracuje 

w Klubie i bardzo interesuje się programami 

rolno-środowiskowymi. Niemieccy koledzy 

utyskiwali przy tej okazji na swoją młodzież, 

że taka niezbyt chętna do nauki, no i że nadej-

dzie czas na mądrzejszych ze wschodu.

W  poniedziałek oficjalne rozpoczęcie 

seminarium (a my już mamy tyle wra-

żeń!).Tu mieliśmy się spotkać ze wszystkimi 

uczestnikami: nauczycielami z Czech, Niemiec 

i Polski. Grupa organizatorów przedstawiła 

się jako robocza grupa organizacji pracują-

cej od 2002 roku na trzech płaszczyznach: 

doradztwo dla rządu Saksonii, doradztwo 

środowiskowe w zakresie ochrony powie-

trza, ochrony bioróżnorodności, alternatyw-

nych źródeł energii i edukacji ekologicznej 

we współpracy z ośrodkami metodycznymi 

dla nauczycieli. Wydarzenie, którego byliśmy 

uczestnikami było ogniwem w łańcuchu zda-

rzeń w ramach trzyletniego projektu ,,Zielo-

ne mosty między narodami”. Przedsięwzięcie 

pomyślane jako duża wystawa ogrodnicza na 

terenie przyklasztornym w miejscowości Wald-

sassen, słynącej z pięknej barokowej Bazyliki 

z klasztornymi zabudowaniami, w których 

znajduje się imponująca biblioteka, powstała 

w 1726 roku. (Wszystkie te obiekty udało się 

nam zwiedzić.) Tereny wystawowe były już 

od ubiegłego roku przygotowywane, trwały 

nasadzenia bylin, krzewów, roślin ozdobnych 

charakterystycznych dla regionu. Zastaliśmy 

tu atmosferę pracy i dużego zaangażowania. 

Na nas czekało konkretne zadanie. Na tym 

wystawowym terenie zaplanowano symbol 

działań ekologicznych grupy, z którą spo-

tkaliśmy się. Miał tu stanąć zegar słoneczny 

zbudowany z modułów kolektorów słonecz-

nych. Metalowy stelaż był już gotowy. Trzeba 

było jeszcze zamontować, połączyć szerego-

wo, żeby również działało a nie tylko zdobi-

ło. Dla tej grupy – ludzi o różnych profesjach 

– nie było to zadanie ponad możliwości. Mie-

liśmy przecież w gronie i profesjonalistów. 

Na pewno zalicza się do takich nasz polski 

kolega Grzegorz Raganowicz, zastępca dy-

rektora Szkoły Słonecznej w Bielawie. Miło 

było oglądać naszych panów zaaferowanych 

precyzyjnymi połączeniami na wysokości pię-

ciu metrów. Panie natomiast wyspecjalizowa-

ły się w skręcaniu, rozkręcaniu, nakładaniu 

podkładek itp. Mnie najbardziej odpowiadało 

podtrzymywanie drabiny. Najważniejsze, że 

każdy znalazł coś dla siebie. Była też lokalna 

telewizja, a jakże.. Marta udzielała wywiadu. 

Trwało to dwa dni, jak przystało na dobrze 

zaplanowane zajęcia integracyjne.

Zadanie zostało wykonane i nadszedł czas 

rozstania, jak w piosence, i naprawdę było żal. 

Naszej polskiej grupie najbardziej się spieszy-

ło do obowiązków w kraju, pozostali zosta-

li dłużej, aby kontynuować warsztaty ekolo-

giczne. Czy spotkamy się za rok w finałowym 

wydarzeniu, czyli podczas wystawy? Może 

tak. Ale na pewno zapamiętamy te wspólne 

chwile jako symboliczne. Mimo tylu różnic 

w losach naszych narodów, tylu różnic kultu-

rowych, wreszcie różnic w poziomie życia, coś 

nas bardzo łączy. Cóż to takiego? Oddychamy 

tym samym powietrzem? A jak to się stało, że 

i ja i Ekkehard (lat 62) urodziliśmy się w tym 

samym mieście Grudziądzu? Jakieś wspólne 

korzenie? Wyglądają na europejskie! Nasz au-

tobus odjeżdżał znowu z Norymbergii, gdzie 

zostaliśmy oczywiście odwiezieni po drodze 

odwiedzając gmach, w którym odbył się słyn-

ny proces. Dla rodziny przywiozłam pięknie 

pachnące norymberdzkie pierniki.

mgr Ewa Gojdź-Czupry

Pieszczoty taką szczotą
zwiększają wydajność mleka...

Pieszczoty taką szczotą
zwiększają wydajność mleka...

Przy montażu 
zegara słonecznego

Przy montażu 
zegara słonecznego
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Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
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Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk

tel. 0-71 312 65 25, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice
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e-mail: wbdom@op.pl

dr Gabriela Orłowska-Matuszewska
sekretarz, tel. 0-71 375 62 91, 0-697 588 157

e-mail: ormat@interia.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 0-71 777 78 90

e-mail: k_haladyn@poczta.onet.pl

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. 0-76 818 70 14
e-mail: slotwinskiH@op.pl

dr inż. Grażyna Szumilak
członek, tel. 0-71 348 12 12

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328
e-mail: krissw@biol.uni.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA

mgr Ewa Teresa Gojdź-Czupry
przewodnicząca, tel. 0-507 293 157

e-mail: czupry@hotmail.com

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

inż. Zbigniew Lasak
członek, tel. 0-65 543 60 26

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

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr Wiesława Gątkiewicz
przewodnicząca, tel. 0-71 340 57 02

e-mail: wgatk@go2.pl

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

mgr Magdalena Michalska
członek, tel. 0-71 794 55 95

e-mail: magmichalska@gazeta.pl

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. 0-71 320 25 00

e-mail: matyniak@kom-net.pl

mgr Marek Stajszczyk
członek, tel. 0-77 416 28 88

BIURO ZARZĄDU OD PKE

mgr inż. Bogna Kowalik

poniedziałek 1800–2000

wtorki, środy 1600–2000

piątki 1000–1300
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