
LIPIEC – SIERPIEŃ 2006 NAKŁAD 2000 EGZ. • ISSN 1426-6210

4 4 (67)(67)



Rada P rog ra mowo-Reda kcyjna:
 Krystyna Haladyn  – przewodnicząca
 Maria Kuźniarz
 Aureliusz Mikłaszewski
 Maria Przybylska-Wojtyszyn
 Bolesław Spring
 Bogusław Wojtyszyn

Korek ta :
 Maria Przybylska-Wojtyszyn

Opracowa n ie g ra f iczne:
 Bogusław Wojtyszyn

Koordynator  prog ra mu:
 Krystyna Haladyn

Ad res reda kcji :
 ul. Czerwonego Krzyża 2/4
 50-345 Wrocław
 http://www.ekoklub.wroclaw.pl/
 e-mail: klub@eko.wroc.pl
 tel./fax 0-71 347 14 45
 tel. 0-71 347 14 14

Wersja  i nter netowa czasopisma:
 http://wydawnictwo-apis.pl/zplaneta

Konto:
 Polski Klub Ekologiczny
 Okręg Dolnośląski
 ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
 50-020 Wrocław
 16 1020 5242 0000 2302 0019 4126
 (PKO BP IV Oddział we Wrocławiu)

Pismo powstaje dzięki społecznej 
pracy członków Polskiego Klubu 
Ekologicznego i wszystkich autorów 
tekstów. Druk numeru sfinansowano 
przy udziale Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

Przedruk lub inny sposób 
wykorzystania materiałów za wiedzą 
i zgodą redakcji. Redakcja zastrzega 
sobie prawo wprowadzania skrótów 
w tekstach autorskich.

Za zawartość merytoryczną tekstów 
odpowiadają autorzy.

Wydawca:
 Wydawnictwo APIS
 ul. Teodora Parnickiego 16 lok. 3
 51-116 Wrocław
 tel. 0-800 880 015 (połączenie bezpłatne)
 tel./fax 0-71 325 92 89
 e-mail: biuro@wydawnictwo-apis.pl
 http://www.wydawnictwo-apis.pl/
 – na zlecenie Okręgu Dolnośląskiego  
 Polskiego Klubu Ekologicznego

Dr uk:
 Zakład Poligraficzny
 Wydawnictwa Światło-Życie
 ul. Królowej Jadwigi 148
 30-212 Kraków
 tel./fax 0-12 425 27 11

Nakład: 2000 egz.

ISSN 1426-6210

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA KLUBU

Majówka w Głuszycy, czyli od Stokrotki do stokrotki – Wodzimierz Brząkała . . . . . . . 3

FORUM EKOLOGICZNE

Czy hałas może ograniczać nasz rozwój (cz. 1) – Radosław J. Kucharski . . . . . . . . . . . 5

Kształtowanie świadomości ekologicznej na przykładzie działań Okręgu 

Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego – Aureliusz Mikłaszewski . . . . . . . 10

RELACJE

Rolnictwo ekologiczne. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w Unii Europejskiej – 

Agnieszka Łętkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

PREZENTACJE

Zbiorowiska leśne – Witold Berdowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Solidarnie NIE dla GMO! – Monika Dłużniewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

EKOLOGIA W SZKOLE

Bezinwestycyjne oszczędzanie energii. Podsumowanie „Projektu 50/50” – 

Krystyna Gans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

EKOFELIETON

Po co nam drzewa?.. – Krzysztof Mroźny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Opinie wyrażone w artykułach nie są jednoznaczne ze stanowiskiem Redakcji.

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego informuje, że z okazji XXV-lecia Polskiego 
Klubu Ekologicznego została zamówiona Msza św. w intencji śp. Koleżanek 
i Kolegów, która odbędzie się w niedzielę 10 grudnia 2006 r. o godz. 1900 
w kościele pw. Bożego Ciała przy ul. Świdnickiej. Zapraszamy!

Pierwsza strona okładki
Kwiat lipy

fot. Aureliusz Mikłaszewski



ZIELONA PLANETA 4 (67)/2006 3

Z ŻYCIA KLUBU

Zwiedzanie okolic zamku Książ wiąże się 

zawsze ze wspomnieniami o najbardziej 

znanej „Stokrotce” – mieszkającej 

w zamku przez prawie pół wieku 

księżnie Daisy of Pless – bez wiel-

kiej przesady można powiedzieć: 

niedoszłej królowej Polski. Tym 

razem jednak ta barwna postać in-

teresowała nas nie jako żona Jana 

Henryka XV von Hochberg (zgłasza-

nego pod koniec I wojny światowej 

jako kandydat na króla odradzają-

cej się Polski), nie jako osoba spo-

krewniona z królem Anglii i wie-

loma panującymi domami w Euro-

pie, ale jako prekur sor ka działań... 

proekologicznych. 

Dokładnie 100 lat temu księżna 

Daisy zleciła analizę zanieczysz-

czeń wód rzeki Pełcznicy, płynącej 

wspaniałym wąwozem u podnóża 

zamku. Wizjonerka monitoringu sta-

nu środowiska, czy tylko po prostu 

osoba o szczególnie wrażliwym wę-

chu? Wiele przemawia za tym, że 

chyba jednak to pierwsze. Nie zna-

my wyników tej analizy, ale wyszło 

zapewne to, co wyjść musiało dla 

ścieku z terenu praktycznie całe-

go przemysłowego Wałbrzycha. Prawdopo-

dobnie wyniki byłyby obecnie korzystniejsze 

(po zamknięciu wałbrzyskich kopalń), ale nie 

wiadomo, czy aż tak bardzo. Dziś Pełcznica 

wprawdzie nie drażni naszych zmysłów wę-

chu, ale za to toczy po swym kamienistym 

dnie wody w kolorze ochry, tak więc mamy 

„żółtą rzekę” na Dolnym Śląsku.

Kto wie, może to właśnie te „uwarunko-

wania środowiskowe” wpłynęły na stosunko-

wo małą rolę jaką w historii i życiu 

kulturalnym odegrał zamek Książ, 

w porównaniu np. z mniej okaza-

łym pałacem w Pszczynie, zresztą 

tych samych właścicieli. Tej bariery 

ekologicznej nie udało się księżnie 

Daisy pokonać i do dziś są z tym 

kłopoty. Przyznać jednak trzeba, że 

sukcesy w zagospodarowaniu ta-

rasów zamkowych, terenów par-

kowych i budowie palmiarni mia-

ła niekwestionowane. Dotyczy to 

również wschodniej części obec-

nego parku krajobrazowego, gdzie 

np. nieczynne wyrobisko wapienia 

adaptowano na „tereny rekreacyj-

ne” w naszym rozumieniu (jezior-

ko Daisy, domek myśliwski, leśne 

ścieżki do turystyki konnej). Uży-

cie słowa „zrekultywowano” byłoby 

chyba jednak trochę na wyrost. 

Z powodów, o których wspo-

mniano wyżej, przejście Wąwozu 

Pełcznicy ograniczyliśmy do nie-

zbędnego minimum, kierując się 

w stronę „ruin sztucznych ruin”, 

tj. pozostałości zamku Stary Książ 

z końca XVIII wieku. W epoce Romanty-

zmu każdy szanujący się zamek musiał po-

siadać park, a w nim ruinę, jak najbardziej 

Po raz szósty Koło OD PKE „Ostoja-Włodarz” w Głuszycy zorganizowało coroczną imprezę plenerową pod nazwą „Ma-

jówka w Głuszycy”. Opóźniona wiosna i tęsknota za majowymi klimatami skłoniły nas do przełożenia jej na 10–11 czerw-

ca 2006 r. Jak się okazało niepotrzebnie, bo Natura z nawiązką nadrobiła opóźnienia i nieoczekiwanie znaleźliśmy się 

niemal w środku upalnego lata. Tradycyjnie, sobotę poświęciliśmy na zapoznanie się z atrakcjami Ziemi Wałbrzyskiej 

– tym razem zachodniej części Książańskiego Parku Krajobrazowego, a niedzielę – na bliższe okolice Głuszycy.

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

Majówka w GłuszycyMajówka w Głuszycy
czyli od Stokrotki do stokrotki
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„Ruina sztucznych ruin”
przyciąga malowniczością

i pięknymi bluszczami (Hedera helix)

„Ruina sztucznych ruin”
przyciąga malowniczością

i pięknymi bluszczami (Hedera helix)
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romantyczną zresztą. W praktyce często 

sprowadzało się to do dosyć kiczowatej, 

z obecnego punktu widzenia, mieszaniny 

stylów. Zamek Książ nie mógł być wyjątkiem 

i tę rolę pełnił położony obok Stary Książ. 

Widoczne jeszcze mury i nawet zachowana 

część „lochów” Starego Książa zdają się to 

potwierdzać. Jeszcze na początku II wojny 

światowej funkcjonowała tu gospoda, obec-

nie widoczna już tylko na starych widoków-

kach. Historia lubi jednak płatać figle i jest 

niemal pewne, że będącą w ruinie „sztuczną 

ruinę” wybudowano na... rzeczywistej ru-

inie. Może chodzić tu nawet o półlegendar-

ny zamek Świebodziec z pierwszej połowy 

XIII wieku, wzmiankowany w źródłach hi-

storycznych, ale obecnie całkowicie znisz-

czony, nawet o nieznanej lokalizacji. Być 

może pożar tego zamku lub brak miejsca 

na rozbudowę spowodował zainteresowanie 

się budowniczych sąsiednią kulminacją tere-

nową, gdzie pod koniec XIII w. rozpoczęto 

budowę obecnego zamku Książ. 

G łównym celem wycieczki był jednak 

inny zamek, słabo znany nawet wał-

brzyszanom – zamek Cisy, malowniczo po-

łożone i nieźle zachowane ruiny kamiennej 

warowni piastowskiej z XIII wieku. To za-

pomniane miejsce było kiedyś niezwykle 

ważnym skrzyżowaniem dwóch szlaków: 

z Łużyc na Śląsk i z Wrocławia do Pragi. 

Obecnie znane jest głównie przyrodnikom, 

bo zachowały się tutaj i powyżej w dolinie 

Czyżynki wyjątkowo cenne siedliska i sta-

nowiska przyrodnicze, bynajmniej nie tylko 

całe łąki stokrotek. Na przełomie XIII i XIV 

wieku podobne warownie i zamki, a sporo 

ich ruin można odnaleźć w promieniu kil-

kunastu kilometrów, utworzyły potężny sys-

tem obronny księstwa świdnicko-jaworskie-

go. Uważa się za więcej niż prawdopodobne, 

że wzorował się na nim Kazimierz Wielki 

w odniesieniu do Królestwa Polskiego. 

Niezabezpieczony zamek ma obecnie jed-

nego naturalnego wroga i to nie do pokona-

nia – Przyrodę. Dysponując szczegółowy-

mi zdjęciami sprzed 40 lat mogliśmy sami 

przekonać się jak postępuje erozja murów. 

Pierwsze prace porządkowo-zabezpieczające 

wykonali społecznym wysiłkiem uczniowie 

w latach 1927–28, następne po 40 latach – 

harcerze (1961–1969). Po upływie kolejnych 

40 lat warto byłoby powrócić do tej „nowej 

świeckiej tradycji”.

Powrót do Głuszycy bardzo się opóź-

nił za sprawą słynących z wielkości i barw 

rododendronów, kwitnących w parku zam-

ku Książ.

N iedzielny poranek Prezes OD PKE Au-

reliusz Mikłaszewski rozpoczął trady-

cyjną sesję zdjęciową w plenerze, wykazu-

jąc tym troskę o odpowiednie wzbogacenie 

zawartości „Zielonej Planety”. Po wyczer-

pującej i bogatej we wrażenia sobocie, na 

niedzielę wybraliśmy trasę z jedną tylko 

atrakcją, ale za to zagraniczną – małą stację 

klimatyczną Janovicky, tuż obok Głuszy-

cy Górnej, a konkretnie głównie kierując 

się ku Restaurace Vyhlidka. Nie wiadomo, 

czy to wspaniałe pejzaże czeskich Gór Sto-

łowych, od Szczelińca po częściowo białą 

jeszcze Śnieżkę, czy może najwspanialsze 

piwo i knedliki pogranicza polsko-czeskie-

go sprawiły, że trudno było się rozstać, do 

tego na cały długi rok.

Szczególne podziękowania należą się Pre-

zesowi Koła PKE w Głuszycy, Magdalenie 

Styś-Kruszelnickiej, za gościnność i wspa-

niałości kulinarne.

DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

SEKRETARZ KOŁA PKE W GŁUSZYCY
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Most, kiedyś zwodzony,
prowadzi do ruin zamku Cisy

Most, kiedyś zwodzony,
prowadzi do ruin zamku Cisy
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„Grupa szturmowa”
na granicy polsko-czeskiej

„Grupa szturmowa”
na granicy polsko-czeskiej
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Co wynika z definicji hałasu?

Jedna z najbardziej popularnych defini-

cji hałasu stwierdza, iż hałasem należy na-

zywać każdy dźwięk, który w danych wa-

runkach jest niepożądany, uciążliwy, czy też 

wręcz szkodliwy. Zauważyć należy, iż już 

w definicji tej zawarto dwa aspekty rozpa-

trywanego tutaj zjawiska:

– aspekt fizyczny – istnienie fali akustycz-

nej (dźwiękowej) z możliwością dokonania 

jej opisu na gruncie zależności charaktery-

stycznych dla ruchu falowego, 

– aspekt psychofizjologiczny z jego ka-

tegoriami szkodliwości dla zdrowia, lecz 

także kategoriami mniej dookreślonymi 

jak uciążliwość itp. 

Rozpatrując więc podstawowe proble-

my w obszarze akustyki środowiska, nale-

ży zawsze brać pod uwagę, pokazany wy-

żej, dualizm występujący w definicji hałasu 

i wynikający stąd fakt, iż operowanie je-

dynie miarami fizycznymi, jak np. poziom 

dźwięku, jego częstotliwość itp., jest czę-

sto zbyt daleko idącym zawężeniem. Po pro-

stu, bez odbiorcy wraz z jego skompliko-

wanymi procesami reakcji na bodźce aku-

styczne nie ma zjawiska hałasu. Pozostają 

wyłącznie zjawiska fizyczne rozprzestrze-

niania się fal akustycznych, bez ich warto-

ściowania w kategoriach społecznych czy 

też ekonomicznych.

Uwzględniając te uwarunkowania, można 

stwierdzić, iż problematyka akustyki środo-

wiska zawiera się w następującym schemacie: 

dawka → efekt → przedsięwzięcia zaradcze. 

Pierwszy człon odnosi się do fizycznego aspek-

tu zjawiska, drugi natomiast – do jego strony 

psychofizjologicznej. Człon ostatni przedsta-

wia operacyjne procedury naprawcze, w ra-

mach którego manifestują się także, co należy 

podkreślić, aspekty ekonomiczne.

Dwa pierwsze człony powyższego schema-

tu uwzględniać muszą następujące wielkości 

i parametry: a) dawka = wielkość czynnika 

(poziom, emisja itp.) + ilość i przestrzenny 

rozkład źródeł; b) efekt = stopień oddziały-

wania na odbiorcę + przestrzenny rozkład 

odbiorców i ich liczba.

Przyjrzyjmy się problemom rozpoczyna-

jąc od lewej strony, tj. od obszaru nazwanego 

na schemacie „dawką”, przy pomocy której 

ocenia się obiektywne parametry stanu kli-

matu akustycznego.

Odpowiedź na postawione w tytule, trochę przewrotne pytanie, nie będzie prosta, przynajmniej na początku nasze-

go wywodu. Najpierw spróbujemy „pokrążyć” wokół tematu, badając wnioski wynikające z definicji hałasu, stanu 

zagrożenia hałasem w środowisku (wyrażonym w miarach fizycznych) i wpływu hałasu na zdrowie człowieka, ze 

szczególnym uwzględnieniem tzw. „samoocen” mieszkańców. Być może dopiero w finale rozważań Czytelnik od-

najdzie właściwą odpowiedź na postawione na wstępie pytanie...

! ? !Czy Czy hałashałas  możemoże
ograniczać nasz rozwój ograniczać nasz rozwój (cz. 1)(cz. 1)

RADOSŁAW J. KUCHARSKI

Ekran akustyczny zainstalowany
między trasą szybkiego ruchu 

a osiedlem obniża poziom hałasu 
samochodowego o około 8–9 dB

Ekran akustyczny zainstalowany
między trasą szybkiego ruchu 

a osiedlem obniża poziom hałasu 
samochodowego o około 8–9 dB
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Synteza aktualnego 
stanu zagrożenia hałasem 
w środowisku życia i zamieszkania

Oceny generalne

Dokonując generalnego oszacowania 

zagrożenia hałasem zewnętrznym w Polsce 

stwierdzono, iż liczba osób narażona na ha-

łas w środowisku kształtuje się następująco: 

a) Laeq > 55 dB (pora dzienna) – 8,8 mln, 

b) Laeq > 45 dB (pora nocna) – 16,8 mln. 

Obie wielkości: ±15% (źródło: Państwowy 

Monitoring Środowiska).

Oszacowania powyższe odnoszą się do 

wymaganych w ramach statystyki europejskiej 

ostrych kryteriów dla oceny hałasu w porze 

nocnej oraz porze dziennej. Jeżeli natomiast 

odniesiemy się do kryteriów polskich, w ra-

mach których hałas na obszarach zamiesz-

kałych (w kontekście zagrożeń komunika-

cyjnych) jest ograniczany w większości sy-

tuacji wartościami poziomu równoważnego 

50 dB dla pory nocnej oraz 60 dB dla pory 

dziennej, to łączną liczbę zagrożonych sza-

cować można na około 13 mln mieszkańców 

naszego kraju.

Oddziaływanie źródeł hałasu drogowego

Na hałas emitowany przez samochody 

narażeni są mieszkańcy miast oraz obsza-

rów położonych wzdłuż dróg pozamiejskich. 

Brak jest dokładnych oszacowań liczby osób 

zagrożonych tego typu hałasem, szczególnie 

na terenach miejskich. Problem ten zostanie 

niebawem rozwiązany w wyniku obowiązku 

realizacji map akustycznych. 

Abstrahując od aktualnych niepewności 

oszacowań, można z całą pewnością stwier-

dzić, iż na hałas pochodzący od ruchu sa-

mochodowego narażonych jest nie mniej niż 

około 10 mln osób. Rozkład tego zagrożenia 

w poszczególnych klasach przedstawiono na  

ryc. 1.  Dla uproszczenia oceny ekspozycji za-

stosowano jeden, zagregowany wskaźnik dla 

pory doby – tzw. poziom dzienno-nocny.

Klasy ekspozycji na tym diagramie do-

brano w taki sposób, że klasie:

– LAdn = 60–65 dB odpowiada niewiel-

ka uciążliwość,

– LAdn = 65–70 dB odpowiada istotna 

uciążliwość,

Ryc. 1.  Rozkład ludności zagrożonej hałasem drogowym w Polsce (poziom dzienno-nocny)

Ryc. 2.  Wpływ dróg krajowych (zasięg izofony 50 dB – pora nocna)

0–60 m
61–90 m
91–130 m
131–160 m
161–240 m
Granice województw
Powiaty miejskie

Mapę wykonano w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Mapę opracowali: dr inż. Radosław J. Kucharski oraz mgr inż. Patrycja Chacińska 
z Instytutu Ochrony Środowiska (dane według Generalnego Pomiaru Ruchu).

Ryc. 3.  Rozkład procentowy liczby osób zagrożonych hałasem kolejowym według poziomu LAdn



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 4 (67)/2006 7

– LAdn > 70 dB odpowiada znaczna szko-

dliwość.

Hałas drogowy występuje z najwięk-

szym nasileniem na ogół na terenach miej-

skich (generalnie zurbanizowanych). Jednak-

że gwałtowny wzrost motoryzacji powoduje, 

że także tereny poza dużymi aglomeracjami 

są eksponowane na coraz bardziej nasilający 

się hałas samochodowy. Aktualny stan za-

grożenia w tym obszarze pokazano na ma-

pie (ryc. 2).

Oszacowanie ekspozycji 

na hałas kolejowy

Ze względu na ciągły spadek liczby 

długości linii kolejowych i liczby połączeń 

kolejowych z jednej strony, a z drugiej – 

działania takie jak unowocześnianie tabo-

ru, wymiana szyn itp., mamy na ogół do 

czynienia ze spadkiem uciążliwości hałasu 

kolejowego. Niemniej ogólne rozpoznanie 

w postaci map strategicznych wskazuje, iż 

ekspozycja na ten rodzaj hałasu jest jednak 

wciąż znaczna. 

Oszacowania generalne wskazują, iż ha-

łasem kolejowym jest zagrożonych:

– ponad 2 mln osób dla poziomu dzien-

no-nocnego powyżej 55 dB,

– około 1 mln mieszkańców kraju dla po-

ziomu dzienno-nocnego powyżej 60 dB.

Rozkład zagrożenia w poszczególnych 

klasach poziomów dźwięku pokazano na 

ryc. 3.

Pomiary hałasu kolejowego stanowią nie-

wielką część badań hałasu drogowego i przemy-

słowego. Niemniej dokonano także całościowej, 

globalnej oceny hałasu kolejowego w sieci około 

13 tys. km linii kolejowych w Polsce. Zagroże-

nie hałasem oceniano na podstawie zasięgów 

hałasu. Wyniki analiz, w postaci mapy poka-

zano na ryc. 5 (zagrożenie hałasem kolejowym 

w sieci linii krajowych, wyrażone w postaci 

zasięgu tego hałasu dla pory nocnej).

Natomiast ryc. 4 zawiera informacje na 

temat oszacowania liczby mieszkańców eks-

ponowanych na hałas kolejowy, reprezento-

wany wskaźnikiem dzienno-nocnym. Należy 

dodać, iż uciążliwość omawianego rodzaju 

hałasu należy, w tym przypadku, rozpatrywać 

w zakresie powyżej LAdn > 60 dB.
Ryc. 4.  Oszacowania liczby osób eksponowanych na hałas od krajowych linii kolejowych
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Ryc. 5.  Zasięgi hałasu kolejowego w porze nocnej (zasięg izofony 50 dB)
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Oszacowanie zagrożenia hałasem 

lotniczym (przykład)

Nie dysponujemy obecnie w kraju podsu-

mowaniami mówiącymi o całościowym za-

grożeniu hałasem lotniczym w środowisku. 

Można natomiast pokazać charakterystycz-

ne przykłady. 

Na ryc. 6 przedstawiono obszary ekspo-

nowane na hałas lotniczy, położone w otocze-

niu lotniska Warszawa Okęcie (zdecydowanie 

największego w kraju lotniska cywilnego). 

Z diagramu tego wynika, iż obszary zagro-

żone hałasem lotniczym w rozpatrywanym 

przypadku mają wielkość:

– około 20 km2 w porze dziennej (poziom 

dźwięku większy niż 60 dB),

– około 32 km2 w porze nocnej (poziom 

dźwięku większy niż 50 dB).

Nieco inaczej przedstawia się problem 

wielkości obszarów zagrożonych hałasem 

lotniczym w przypadku lotnisk wojskowych, 

zarządzanych przez władze wojskowe, do-

stępnych dla cywilnego krajowego ruchu lot-

niczego, po spełnieniu określonych warun-

ków (jest to obecnie grupa czterech lotnisk 

w kraju). Stan zagrożenia zestawiono tabe-

larycznie (tab. 1).

Natomiast zagrożenie w otoczeniu lotnisk 

bardzo małych, na których użytkowane są 

małe samoloty typu taksówek powietrznych, 

przedstawić można następująco (tab. 2).

Przytoczone wyżej zestawienia należy 

oczywiście traktować tylko jako wybrane 

przykłady ilustrujące skalę zagrożenia.

Oszacowanie zagrożenia 

hałasem przemysłowym

Zagrożenia hałasem przemysłowym, obej-

mujące stosunkowo niewielki procent ludności, 

cechuje się raczej umiarkowanymi wartościa-

mi przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

dźwięku, w szczególności – w porze dziennej. 

Na poniższych diagramach kołowych zapre-

zentowano procentowy rozkład tych przekro-

czeń dla obu pór doby (ryc. 7 i 8).

Jak wskazują powyższe rozkłady za-

grożenia hałasem przemysłowym, jest ono 

mniejsze niż zagrożenie hałasem komuni-

kacyjnym. Bowiem najwyższe przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów dźwięku obejmują 

co najwyżej 4% przypadków (przekroczenia 

o 15–20 dB lub powyżej).

Tab. 1. Wielkość obszarów zagrożonych hałasem lotniczym pochodzącym z lotnisk wojskowych

Lp Rodzaj lotniska
Obszar zagrożony

pora dnia pora nocy
1 lotnisko bazowe 47,0 km2 412,0 km2

2 lotnisko szkoleniowe 3,6 km2 9,0 km2

3 lotnisko śmigłowcowe 10,1 km2 4,4 km2

Tab. 2. Zagrożenie hałasem ze strony bardzo małych lotnisk turystycznych i pasażerskich

Lp Poziom dźwięku
Powierzchnia zagrożona hałasem podczas

próby silników rozruchu i kołowania
1 50 dB 0,08 km2 0,26 km2

2 55 dB 0,04 km2 0,15 km2

3 60 dB 0,02 km2 0,07 km2

Ryc. 7.  Hałas przemysłowy: rozkład przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w porze dziennej

Ryc. 9.  Rozkład skarg na różnego rodzaju hałas zewnętrzny w mieście (PZH)

Ryc. 8.  Hałas przemysłowy: rozkład przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w porze nocnej
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Oceny hałasu w środowisku 
na podstawie ogólnych wyników 
badań odczuć mieszkańców

W poprzedniej części artykułu zapre-

zentowano „obiektywny” (a więc wyrażo-

ny miarami obiektywnymi) stan zagrożenia 

hałasem w kraju. Z takim wynikiem, Polska 

należy niestety do krajów europejskich cha-

rakteryzujących się dużym zagrożeniem ha-

łasem. Największe uciążliwości – jak można 

było się spodziewać – powodowane są hała-

sem samochodowym (drogi, ulice). Na ryc. 

9 pokazano rozkład skarg na różnego rodzaju 

hałas w mieście (dane według PZH).

W roku 1999 Centrum Badań Opinii 

Społecznej przeprowadziło ankietę na te-

mat ocen hałasu w środowisku, dokonywa-

nych przez mieszkańców różnych regionów 

kraju. Na ryc. 10 zobrazowano oceny często-

ści ekspozycji na nadmierny hałas drogowy 

lub uliczny w różnej wielkości jednostkach 

osiedleńczych. Zauważmy wysokie odsetki 

ekspozycji w miastach małych i średniej wiel-

kości. Jest to spowodowane faktem, iż miasta 

te leżą na ogół przy głównych szlakach komu-

nikacyjnych, a praktycznie polityka ochrony 

przed hałasem ich prawie nie dotyczy (ina-

czej niż w miastach dużych).

Do podobnych wniosków można dojść 

analizując bardziej szczegółowe dane, któ-

re przyniosły omawiane badania ankietowe 

CBOS. Sumując oceny częstości narażenia na 

nieznośny lub uciążliwy hałas tylko z dwóch 

grup – ekspozycja bardzo częsta oraz ekspo-

zycja częsta – można oszacować, że na hałas 

z tego zakresu skarży się około 25% miesz-

kańców wsi, około 35% mieszkańców jed-

nostek osiedleńczych do 20 tys. osób oraz 

prawie 40% mieszkańców miast do 100 tys. 

osób. Można tutaj zaznaczyć, że Dyrektywa 

2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania 

poziomem hałasu w środowisku wprowadza 

kategoryczny obowiązek realizacji map aku-

stycznych dopiero dla miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców, nazywając je aglomeracjami. 

Stanowi to doskonały komentarz do częste-

go jeszcze przeciwstawiania zdegradowa-

nym obszarom dużych aglomeracji – osiedli 

i małych miast, gdzie warunki środowiskowe, 

a szczególnie warunki ciszy i odpoczynku są 

podobno zdecydowanie lepsze. 

Podsumowując ten wątek rozważań, war-

to przytoczyć także dane dotyczące ocen ha-

łasu w różnych obiektach (a w szczególności 

w mieszkaniach) na terenach pozamiejskich, 

uważanych powszechnie jako na ogół spo-

kojne (ryc. 11).

Przedstawione informacje wskazują jed-

noznacznie, iż niezależnie od oceny (czy to 

obiektywnej, czy też mającej charakter su-

biektywny) stan klimatu akustycznego kra-

ju ocenić należy jako pozostawiający bardzo 

dużo do życzenia

.

DR INŻ. RADOSŁAW J. KUCHARSKI

KIEROWNIK ZAKŁADU AKUSTYKI ŚRODOWISKA 

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA, WARSZAWA

Ciąg dalszy artykułu w następnym nu-
merze „Zielonej Planety”.

Ryc. 10.  „Czy jesteś eksponowany na nadmierny hałas drogowy lub uliczny?” – wyniki ankiety CBOS

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

do 20 tys.
Wieś

20–100 tys.
101–500 tys.

>500 tys.
[Liczba mieszkańców]

Ryc. 11.  Procent respondentów z pozamiejskich terenów mieszkalnych, oceniających hałas w różnych 
obiektach jako bardzo dokuczliwy (CBOS)
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Polityczny kontekst powstania PKE

Wreszcie stało się coś wyjątkowego – 

w 1987 r. Papieżem został Polak, znający 

realia naszego świata. W gmachu KC PZPR 

całą noc paliły się światła – towarzysze radzili 

gorączkowo, jak mają się zachować, mówiąc 

obrazowo – „pokazać kły” czy „zamerdać 

ogonem”. Wybrali to drugie i zdecydowali 

o zaproszeniu Ojca Świętego do Polski. Po 

roku od wyboru kardynała Karola Wojty-

ły na Papieża, usłyszeliśmy w Polsce słowa 

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 

Ziemi. Tej Ziemi.” Zstąpił i odnowił. Obu-

dził świadomość narodową. W 1980 roku 

wybuchła „Solidarność”, zyskując od razu 

tak ogromne poparcie, jak żaden ruch spo-

łeczny w historii Polski – ponad 10 milionów 

członków i być może drugie tyle sympaty-

ków. Równolegle z „Solidarnością” powsta-

wał Polski Klub Ekologiczny. Był pierwszą 

w tzw. „demoludach” organizacją ekologiczną 

z prawdziwego zdarzenia, z demokratyczny-

mi procedurami wyborczymi, bez ingeren-

cji z zewnątrz. 

Klub powstał dzięki świadomości gru-

py światłych ludzi zdających sobie sprawę 

z zagrożeń dla środowiska i ludzi, jakie niósł 

socjalistyczny model rozwoju: gospodarka 

surowcowo-energetyczna, rozwijanie prze-

mysłu wydobywczego, hutniczego, chemicz-

nego, bez równoczesnego dbania o bezpie-

czeństwo ekologiczne. W rezultacie takiego 

postępowania, w Polsce już wkrótce można 

było wyodrębnić 27 okręgów zagrożenia eko-

logicznego, w których mieszkało 12,5 mi-

lionów ludzi. Oznacza to, że 1/3 narodu pol-

skiego mieszkała, pracowała i wypoczywała 

w warunkach zagrożenia zdrowia, przy czym 

2,5 miliona osób żyło nawet w warunkach 

zagrożenia życia, czyli w okręgach katastro-

fy ekologicznej! 

Cenzura nie dopuszczała do publikowania 

informacji o stanie środowiska. Na początek 

była to więc bitwa o rzetelną informację doty-

czącą stanu środowiska i zagrożeniach ludno-

ści. Nagle ujawniła się społeczna aktywność 

ludzi wykształconych. W Klubie Dziennika-

rza, w biurach projektów, w gmachu NOT-u, 

siedzibie lokalnej TVP odbywały się spon-

taniczne spotkania dyskusyjne, na których 

przedstawiano informacje o faktycznych 

emisjach, stopniu degradacji środowiska 

i skutkach skażenia środowiska dla ludzi. 

Kształtowanie świadomości ekologicznej 
na przykładzie działań Okręgu Dolnośląskiego 

Polskiego Klubu Ekologicznego

Końcowe lata 70. XX wieku, narastają konflikty społeczne. Różnice w poziomie życia pomiędzy Zachodem a Polską, 

pod rządami komunistów, pogłębiały się coraz bardziej. Nasz ówczesny świat był szary, przytłumiony, bez perspektyw 

na poprawę, z nachalną propagandą pozornego sukcesu, rządzony przez wszechwładnych sekretarzy PZPR wiernych 

Moskwie. Każda próba zmiany tego stanu, bądź przynajmniej poprawy bytu, była zdecydowanie, często krwawo, 

tłumiona. Poznań (1956), Radom (1966), Gdańsk (1970) oraz wiele innych miast i dat upamiętniają zrywy społeczeń-

stwa do lepszego jutra.

Prezes A. Mikłaszewski
stara się w ciągu 20 minut
streścić 25 lat działalności Klubu...

Prezes A. Mikłaszewski
stara się w ciągu 20 minut
streścić 25 lat działalności Klubu...
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Inicjatywa utworzenia organizacji ekolo-

gicznej pojawiła się w Krakowie, ale wkrót-

ce w kilkunastu miastach Polski spontanicz-

nie rozpoczął się proces społecznej samoor-

ganizacji, zwoływano zebrania i spotkania 

dyskusyjne, które później przybrały formy 

organizacyjne i nazwę Polskiego Klubu Eko-

logicznego. We Wrocławiu, po licznych spo-

tkaniach, pierwsze zebranie wyborcze i po-

wołanie Okręgu Dolnośląskiego odbyło się 

11 grudnia 1981 r. (piątek). Wychodząc póź-

ną nocą, po ożywionej dyskusji i wyborach 

z gmachu NOT-u, mieliśmy pomysły i zapał, 

jak poprawić stan środowiska i ochronić ist-

niejące jeszcze walory przyrodnicze. Wtedy, 

przy ogromnym poparciu społecznym, wy-

dawało się to możliwe. Ale festiwal wolno-

ści nie trwał długo, już po 15 miesiącach, 13 

grudnia 1981 r., wprowadzono w Polsce stan 

wojenny. Władza pokazała swoje prawdziwe 

oblicze – zakłamania i przemocy.

Polski Klub Ekologiczny przetrwał 
jako organizacja niezależna

To były trudne lata. Jawna działalność opo-

zycyjna groziła represjami, część członków 

PKE wyłączyła się więc z aktywnej pracy. 

Panowała atmosfera strachu i obawy przed 

inwigilacją SB. Dla niektórych osób był to 

okres działalności w niejawnych strukturach 

„Solidarności” i innych organizacji, tworzo-

nych stosownie do potrzeb, szczególnie tych, 

które prowadziły działalność wydawniczą. 

Tematyka zagrożeń środowiskowych poja-

wiała się więc coraz częściej, a po awarii 

elektrowni jądrowej w Czernobylu znalazła 

trwałe miejsce w pismach drugiego obiegu. 

Pojawiło się nawet osobne pismo pt. „Za-

grożenie” omawiające bezpośrednio wyda-

rzenia, decyzje władz i skutki środowisko-

we, ze szczególnym uwzględnieniem wła-

śnie zagrożenia dla ludzi. WIP organizował 

„czarne marsze”, domagając się zamknięcia 

huty chromu Siechnice, która zatruwała wro-

cławskie ujęcia wodociągowe, a m.in. PKE 

dostarczał rzetelnych informacji o hucie do 

wspomnianych pism i ulotek, rozdawanych 

mieszkańcom Wrocławia. Te pisma, tak za-

jadle tępione przez władze, miały ogromny 

wpływ na społeczeństwo. Podawały prawdzi-

we informacje, umacniały wolę oporu i wal-

ki, stanowiły przeciwwagę dla propagandy 

wypowiadanej przez ówczesnego rzecznika 

rządu, Jerzego Urbana. 

Była też próba zawłaszczenia Klubu przez 

władzę. Na zwołanym (za zgodą władz, a jak-

że) zebraniu, zaproponowano włączenie Klubu 

do PRON-u (Patriotyczny Ruch Odrodzenia 

Narodowego). Powiało chłodem. Wolałbym 

raczej do szamba wskoczyć, niż wstąpić do 

PRON-u. Na szczęście do tego nie doszło, 

uczestnicy zebrania nie poparli wniosku, 

a Klub był przez władze ledwie tolerowany 

i inwigilowany. Pozostała więc działalność 

podziemna. 

Budowanie świadomości ekologicznej

Praca u podstaw zaczęła powoli przynosić 

rezultaty. Pisma drugiego obiegu i zachodnie 

rozgłośnie polskojęzyczne ujawniały praw-

dę, także o stanie środowiska. Dorastało na-

stępne pokolenie – dzieci stanu wojennego. 

Klub starał się podejmować tematy, o któ-

rych władze odpowiedzialne za stan środowi-

ska milczały. Były więc interwencje, pisma, 

rozmowy, spotkania, rezolucje wysyłane do 

władz. Już sam fakt podjęcia tematu zwracał 

uwagę na problem i skłaniał do zaangażowa-

nia się. Trwał proces budowania społecznej 

świadomości. 

Klub podjął wieloletnią kampanię o za-

mknięcie huty „Siechnice”. Naszą bronią 

były wyniki badań i prace naukowe, pre-

zentowane bądź cytowane przy różnych 

okazjach. Staraliśmy się problem nagłośnić, 

by nie dało się go przemilczeć. Klub zorga-

nizował seminarium na temat uciążliwości 

huty „Siechnice”, oparte na wynikach badań 

i niepublikowanych materiałach. W pełnej, 

do ostatniego miejsca, sali posiedzeń Sena-

tu w Politechnice Wrocławskiej od rana do 

późnych godzin wieczornych, trwała ożywio-

na dyskusja. Determinacja autorów refera-

tów i liczni dyskutanci sprawili, że wygrała 

siła argumentów. Klub zyskał ogromny au-

torytet i kapitał zaufania. Tak duży, że gdy 

wybuchła plotka, że wrocławska woda jest 

skażona rtęcią, wystarczyło kilka telefonów 

z i do Klubu, by plotkę zgasić.

Podejmowaliśmy interwencje w sprawach 

dotyczących ograniczenia uciążliwej emisji 

bądź zamknięcia zakładów, np. jeleniogórskiej 

„Celwiskozy”, gryfowskiego „Azbestolitu”, 

huty bieli cynkowej w Oławie, wrocławskiego 

„Chemitex-u”, Pafawag-u, Hutmen-u i wie-

lu innych, w sprawach dotyczących ochrony 

drzew skazanych na wycinkę, przeznaczonych 

do wyprostowania koryt rzecznych. 

Wzrost świadomości wyzwalał potrze-

bę działań. Powstawały nowe Koła tereno-

we PKE. Mechanizm był następujący: ludzie 

wyczuwali, że lokalny problem lepiej i sku-

teczniej da się rozwiązać, gdy uda się zebrać 

razem, założyć koło Klubu Ekologicznego 

i pod tym szyldem będzie łatwiej toczyć boje 

z władzami. Tam, gdzie pojawili się ludzie 

z inicjatywą i chęcią do działania, tam też 

pojawiły się nowe koła. Pomocą służyło im 

zaplecze eksperckie Klubu. Tak, w sposób 

naturalny, ukształtował się model działania 

Klubu, który przetrwał do dziś. Co ciekawe, 

to wszystko funkcjonowało całkowicie bez-

płatnie, na zasadach działalności społecznej. 

Członkowie Klubu podejmowali trud szerze-

nia informacji o walorach i skażeniach śro-

dowiska, możliwości jego ochrony, biorąc 

udział w różnych spotkaniach dyskusyjnych 

i tematycznych, prelekcjach w szkołach, or-

ganizując lub uczestnicząc w akcjach i kam-

paniach protestacyjnych, broniących wartości 

przyrodniczych. Klub organizował odczyty, 

sympozja, konferencje, warsztaty i szkolenia. 

Brał udział w spotkaniach z przedstawiciela-

mi władz, wymianie doświadczeń i informa-

cji z lokalnymi grupami działania. To bardzo 

obciążało aktywne osoby w Klubie, ale też 

było źródłem dużej satysfakcji. Bez przesa-

dy można powiedzieć, choć sobie wtedy tego 

nie uświadamialiśmy, że pasowało do hasła, 

jakie wiele lat później zawisło na naszej uro-

czystości 15-lecia Klubu „Być narodowi uży-

tecznym – S. Staszic”. 

Wolność przynosi nowe wyzwania 

Pomimo odzyskania wolności, po prze-

łomie w roku 1989, problemy z dostępem do 

informacji pozostały. W dalszym ciągu urzędy 

były niechętne (nawet do dziś!) udostępnianiu 

społeczeństwu informacji o środowisku lub 

planowanych przedsięwzięciach. Trzeba było 

nadal przełamywać bariery niechęci, ostroż-

ności, braku umiejętności współpracy z orga-

nizacjami pozarządowymi. Z drugiej strony 
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nowe władze teoretycznie nie były już prze-

ciwnikiem społeczeństwa, teraz wiele miało 

zależeć od każdego obywatela, do którego 

trzeba było dotrzeć z informacją i wiedzą 

o środowisku.

Klub mniej angażował się w interwencje, 

starając się za to nawiązać rzeczowe kontakty 

z władzami oraz uczestniczyć w procesach 

kształtowania opinii i w procedurach decy-

zyjnych. Pojawiła się też nowa forma działa-

nia – PROJEKTY ekologiczne. Przy wspar-

ciu finansowym, z początku głównie zagra-

nicznych, później także krajowych, fundacji 

(funduszy) zaczęła się realizacja ciekawych 

przedsięwzięć – projektów, które pokazywa-

ły, jak można rozwiązywać trudne problemy, 

szczególnie takie, których władze nie chciały 

lub nie potrafiły przeprowadzić. Treść i forma 

tych projektów były całkowicie niezależne od 

władz. Często były one tak skonstruowane, że 

wyprzedzały proponowane rozwiązania w Pol-

sce, ukazując nowe, sprawdzone już wzorce 

lub pomysły. Szczególnie ważne było, że po-

zwalały one na budowanie partnerskich sto-

sunków z władzami, przedsiębiorstwami czy 

biurami projektowymi, wobec których Klub 

występował w roli partnera merytorycznego. 

To umożliwiło Klubowi uruchomienie no-

wych form działania. Udział członków Klubu 

w komisjach, gremiach doradczych samorzą-

dów lokalnych, takich jak: Komitet Ochrony 

Przyrody, Wojewódzka Komisja d.s. Ocen 

Oddziaływania na Środowisko, Wojewódz-

ka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, 

a na szczeblu krajowym – Państwowa Rada 

Ochrony Środowiska, Rada Ekologiczna przy 

prezydencie RP, Krajowa Komisja ds. Ocen 

Oddziaływania na Środowisko czy Rada ds. 

Ekorozwoju przy rządzie RP, pozwalały na 

kształtowanie świadomości ekologicznej de-

cydentów. Do tych form aktywności koniecz-

ne jest jednak przygotowanie merytoryczne 

i zaplecze eksperckie, do czego właśnie Klub, 

skupiający specjalistów z różnych dziedzin, 

był przygotowany.

W okresie powstawania Klubu Ekologicz-

nego, poza Ligą Ochrony Przyrody, która nie 

angażowała się w interwencje, nie było in-

nych organizacji ekologicznych. W latach 90. 

zaczęły się masowo tworzyć nowe organi-

zacje, bardzo zróżnicowane pod względem 

liczebności i zasięgu działania. Różnorod-

ność i duża ilość organizacji ekologicznych 

prowadziła nieuchronnie do rozproszenia 

potencjału i mniejszej siły oddziaływania 

pojedynczych organizacji. 

W celu uzyskania większej skuteczności 

oddziaływania i osiągnięcia poprawy bądź 

ochrony środowiska w skali kraju lub regio-

nu, Klub zaczął tworzyć lub był współtwórcą 

nowej formy współpracy organizacji poza-

rządowych. Tak powstały koalicje: Lancko-

rońska 1998 powołana podczas seminarium 

w Lanckoronie, a reaktywowana w roku 2006, 

zajmująca się zrównoważonym transportem, 

Klimatyczna, powołana na seminarium w Ka-

zimierzu Dolnym w roku 2002, na rzecz Rol-

nictwa Ekologicznego (...), a także Rowerowa 

(2002) utworzona we Wrocławiu. Koalicje są 

przykładem dobrej współpracy organizacji 

i wykorzystywania ich merytorycznego przy-

gotowania oraz mobilizacji opinii publicznej 

dla uświadomienia problemu i skłonienia władz 

do konkretnych kroków, jak np. ratyfikowania 

protokołu z Kioto (Koalicja Klimatyczna), 

bądź stworzenia nowej jakości partnerskich 

kontaktów pomiędzy władzami miasta, jego 

urzędami, a rowerzystami. 

Ważnym elementem działalności Klubu 

jest udział w konferencjach, seminariach, 

warsztatach krajowych i zagranicznych. Wie-

loletnia współpraca z Fundacją Marshalla, 

Fundacją Euronatur z Bonn czy Norweską 

Fundacją Ochrony Przyrody pozwoliły na 

zaistnienie Klubu na forum międzynarodo-

wym oraz realizację projektów przy współ-

pracy z władzami miejskimi i wojewódzkimi, 

w ramach których mogliśmy też wpływać na 

kształtowanie wizerunku Wrocławia w kraju 

i za granicą. Często zagraniczni organizato-

rzy zapraszali przedstawiciela miasta i PKE 

na konferencję, chcąc mieć ten sam problem 

naświetlony z różnych punktów widzenia. Po-

zwalało to na partnerską dyskusję, wymia-

nę opinii, przedstawienie argumentów Klu-

bu i miasta, oraz wspólnym pochyleniem się 

nad problemem.

Wzrosła też rola kół terenowych. Tam, 

gdzie pojawił się problem do rozwiązania 

i byli chętni do działania, zakładaliśmy Koła 

PKE. Należy podkreślić ich rolę opiniotwór-

czą w swoich środowiskach. To one właśnie 

stawały się ośrodkami samoorganizującego 

się społeczeństwa, a ich sukcesy były przy-

kładem inspirującym do aktywnego działa-

nia dla obrony przed zagrożeniem. 

Przykładem takich działań było Koło 

w Chojnowie, gdzie mieszkańcy uchronili 

się przed budową spalarni odpadów komu-

nalnych. Przez całe lata trwały protesty i blo-

kada budowy, także w zimie pod namiotem, 

spotkania, referenda. Wygrała determinacja 

zagrożonych ludzi, wsparta świadomością za-

grożeń, przy zmiennej postawie władz. In-

nym przykładem wieloletniej kampanii jest 

Chocianów, gdzie Koło PKE skupiało pro-

testujących przeciwko eksploatacji kruszy-

wa pod pozorem budowy stawów rybnych 

oraz topieniu w wodzie odpadów budowla-

nych i żużli z huty miedzi. Tu też mieszkań-

Spotkanie szkolnych grup energetycznych 
biorących udział w projekcie
„Bezinwestycyjne oszczędzanie energii” (21.04.2006 r.)

Spotkanie szkolnych grup energetycznych 
biorących udział w projekcie
„Bezinwestycyjne oszczędzanie energii” (21.04.2006 r.)
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cy musieli wziąć sprawy w swoje ręce, gdyż 

władze sprzyjały osobom powodującym za-

grożenia środowiska. Przykładem trudnej 

walki o zachowanie czystego środowiska 

i walorów przyrodniczych jest Koło w Głu-

szycy, które przy wsparciu Zarządu Okręgu 

broni górę Klin przed dewastacją wynikającą 

z eksploatacji zasobów minerałów, wykazując 

władzom wydawanie decyzji z naruszeniem 

prawa. Znamienne jest, że w każdym z tych 

przypadków niechlubny udział w planowanej 

lub dokonanej dewastacji środowiska miały 

władze samorządowe lub administracja pań-

stwowa, a Klub stawał zdecydowanie po stro-

nie zagrożonych ludzi i przyrody.

Ważną częścią działalności Klubu, kształ-

tującej świadomość ekologiczną, stała się dzia-

łalność wydawnicza, publicystyczna, udział 

w dyskusjach radiowych i telewizyjnych. To 

co w czasach socjalistycznej cenzury było nie-

dostępne dla organizacji, teraz umożliwiało 

dostęp do szerokich rzesz społeczeństwa. 

Zmiana ustroju, demokratyzacja społecz-

ności, uspołecznienie procedur podejmowa-

nia decyzji narzuciły też nowe zadania. Nie 

wystarczy już tylko krytykować, trzeba mieć 

propozycję rozwiązań i przekonać do nich 

społeczeństwo, samorząd lokalny, decyden-

tów. Podjęcie tego wyzwania możliwe było 

dzięki fachowemu przygotowaniu klubowych 

ekspertów – osób, które w różnych formach 

wypowiadały się publicznie w imieniu Klubu. 

Zaś klubowe publikacje broniły się same, gdyż 

zawsze angażowaliśmy do naszych projektów 

i konferencji dobrych fachowców. 

Nowe formy działania – projekty, 
kampanie

Pierwszym dużym przedsięwzięciem 

edukacyjnym Klubu był realizowany w la-

tach 1993–97 projekt pt. „Kwaśne deszcze 

w Europie”, ukierunkowany na młodzież 

szkolną w ramach współpracy międzynaro-

dowej. Okręg Dolnośląski był koordynato-

rem projektu na całą Polskę. Należy tu pod-

kreślić ogromne zaangażowanie młodzieży 

szkolnej i nauczycieli.

Okręg Dolnośląski PKE koordynował też 

i wykonywał liczne projekty lokalne, dotyczące 

segregacji odpadów komunalnych, utylizacji 

odpadów szpitalnych, projekty edukacyjne, jak 

np. radonowy i energetyczny, czy rowerowy. 

Miały one charakter pionierski, ukazały skalę 

zagrożenia radonowego na Dolnym Śląsku, 

możliwości oszczędzania energii w gospo-

darstwach domowych, potrzeby w zakresie 

infrastruktury rowerowej, zaniedbanej przez 

władze Wrocławia.

W latach 1997–2002 Klub prowadził naj-

większy dotychczas projekt z zakresu zrów-

noważonego transportu, pt. „Wspieranie ko-

munikacji zbiorowej”. Od samego początku 

projekt miał wysoką rangę – pierwsza kon-

ferencja, zorganizowana w ramach tego pro-

jektu w roku 1996, miała patronat prezydenta 

Wrocławia, a udział w niej wzięli wiceminister 

transportu z Niemiec oraz wiceministrowie 

transportu i środowiska z Polski. Konferen-

cja była przełomem ukazującym konieczność 

wspierania komunikacji zbiorowej i wykorzy-

stania dorobku państw zachodnich. W ciągu 

5 lat trwania projektu odbyły się wyjazdy stu-

dyjne do Niemiec, a nawet Brukseli, podczas 

których decydenci szczebla miejskiego i kra-

jowego mogli się zapoznać ze sprawdzonymi 

w praktyce rozwiązaniami funkcjonowania 

komunikacji zbiorowej. Często taki wyjazd 

był przełomem w myśleniu decydenta, który 

wyjeżdżał w przekonaniu, że czegoś nie da 

się zrobić (np. wspólnego biletu na tramwaj, 

autobus i kolej), a po powrocie, gdy przeko-

nał się, że to już funkcjonuje, myślał o tym 

jak to zrobić w Polsce. Efektem projektu była 

więc pozytywna zmiana mentalności decy-

dentów, urzędników, projektantów i władz 

miasta a także przedsiębiorstw transporto-

wych. Powstał również projekt ustawy o ko-

munalnym transporcie zbiorowym, przyję-

ty przez Sejmową Komisję Transportu oraz 

koncepcja modernizacji linii tramwajowej 

nr 7 we Wrocławiu (nowe torowisko, nowo-

czesne wozy, sterowanie), którego idea jest 

obecnie realizowana.

Liczne konferencje, warsztaty, seminaria 

i spotkania merytoryczne podczas realizacji 

projektu bardzo wzmocniły autorytet Klubu 

we Wrocławiu i w kraju. Zaistnieliśmy jako 

liczący się partner z inicjatywą i rzeczowy-

mi argumentami.

W latach 2002–2005 Klub prowadził pro-

jekt pt. „Wspieranie lokalnej Agendy 21 w za-

kresie rolnictwa i energii”. Tym razem było 

to zadanie wielowątkowe, skoncentrowane 

na dwóch głównych kierunkach:

1. Wspieranie programów rolnośrodowi-

skowych, wspieranie rolnictwa ekologiczne-

go i bezpośredniej sprzedaży: rolnik – kon-

sument. W ramach projektu zorganizowano 

m.in. konferencję nt. „Wpływ rolnictwa na 

środowisko”, wystawę na wrocławskim Ryn-

ku pt. „Żywiciele miasta”, liczne szkolenia 

w zakresie programów rolnośrodowiskowych. 

Udało się nawet odnieść spektakularny suk-

ces – pierwszym polskim produktem regio-

nalnym zgłoszonym do Komisji Europejskiej 

w Brukseli jest miód wrzosowy z Borów Dol-

nośląskich.

2. Oszczędzanie energii i promocja odna-

wialnych źródeł energii. W ramach tej części 

Dyskusja w Klubie nad planowanym 
przebiegiem tras rowerowych

Dyskusja w Klubie nad planowanym 
przebiegiem tras rowerowych
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projektu zorganizowaliśmy Dni energii (2003) 

i wystawę pt. „Człowiek – klimat – oszczę-

dzanie energii” (2003), którą na Placu Sol-

nym otworzył prezydent Wrocławia, a która 

później wędrowała po centrach handlowych 

i szkołach, konferencje pt. „Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii na przykła-

dzie Dolnego Śląska” (2002) i „Ogrzewanie 

energią słoneczną” (2005). Powołaliśmy Radę 

Energetyczną, dzięki której możliwe było opi-

niowanie i doprowadzenie do zmiany zapisu 

w projekcie Założeń do planu zaopatrzenia 

w energię dla gminy Wrocław. Bardzo in-

teresujący jest, nadal kontynuowany i roz-

wijany, „Projekt 50/50 – Bezinwestycyjne 

oszczędzanie energii w szkołach”, niosący 

zarówno efekty ekonomiczne, ekologiczne 

i ogromny ładunek wychowawczy. Do tego 

należy dodać mały projekt „Oszczędzając ener-

gię – chronisz środowisko”, realizowany ze 

spółdzielnią mieszkaniową (2005). W czasie 

trwania projektów wydano liczne materiały 

szkoleniowe, broszury i płyty CD, które były 

wraz z komentarzem rozprowadzane w re-

gionie i kraju.

Klub realizował też liczne, krótkie projek-

ty edukacyjne dla nauczycieli prowadzące do 

podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. 

Dobór wykładowców sprawiał, że wysoki po-

ziom tych szkoleń przyciągał zawsze wielu 

chętnych do współpracy z Klubem.

Szczególne miejsce w działalności Klubu 

zajmuje wydawanie dwumiesięcznika „Zie-

lona Planeta”. Jest to pismo, które zdobyło 

sobie trwałą pozycję wśród pism ekologicz-

nych w Polsce, jest cenione za rzeczowość 

i obiektywizm. Każdy numer zawiera 2–3 

artykuły naukowe lub popularno-naukowe, 

parę publikacji informacyjnych, sporo infor-

macji z życia Klubu oraz sprawozdanie z pro-

wadzonych przez Klub projektów. Na łamach 

„Zielonej Planety” ukazują się też publikacje 

innych organizacji i osób spoza Klubu. Nale-

ży podkreślić, że wszystkie artykuły i foto-

grafie są wykonywane społecznie. Artyku-

ły publikowane w „Zielonej Planecie” uwa-

żane są za materiały źródłowe, a pismo ma 

charakter opiniotwórczy; jest czytane przez 

decydentów, wpływa więc także na kształ-

towanie świadomości ekologicznej.

Zaangażowanie społeczne PKE

Zaplecze eksperckie i trwała pozycja 

wśród organizacji ekologicznych pozwoliły 

Klubowi na realizację idei zrównoważone-

go rozwoju tam gdzie się kształtują poglądy 

i zapadają decyzje. Klub wielokrotnie wystę-

pował z uwagami, opiniami, publikacjami 

i wnioskami dotyczącymi zagospodarowa-

nia przestrzennego, transportu, ogranicze-

nia emisji gazów cieplarnianych, obciążeń 

środowiskowych i warunków życia człowie-

ka. Współpracujemy z innymi organizacja-

mi przy tworzeniu uregulowań prawnych. 

Nasi członkowie zasiadając w różnych gre-

miach uczelnianych, pracowniczych, komi-

sjach i zespołach roboczych, mają okazję do 

propagowania proekologicznych rozwiązań. 

Także kontakty z władzami miejskimi, sa-

morządowymi i wojewódzkimi mają formy 

rzeczowe, wyważone, uwzględniające realia, 

ale zawsze broniące rozwiązań proekologicz-

nych, przyjaznych środowisku i człowieko-

wi. Szczególnie dobrze układa się partnerska 

współpraca z samorządami, które są naszym 

naturalnym sojusznikiem w realizacji lokal-

nej Agendy 21.

Zadanie na przyszłość – pogłębianie 
świadomości ekologicznej

W celu efektywnej realizacji wszelkich 

akcji, kampanii, inicjatyw ustawodawczych 

i konkretnych rozwiązań technicznych ko-

nieczne jest uświadomienie społeczeństwa 

o celach i skutkach tych zamierzeń. Podsta-

wą są zawsze pełne informacje o stanie śro-

dowiska oraz o niezbędnych działaniach, za-

pobiegających degradacji środowiska, zanim 

pojawią się negatywne skutki zaniechań lub 

błędnych, tymczasowych rozwiązań. Rozwój 

cywilizacji, postęp techniczny oraz rozwój 

gospodarczy kraju i regionu ciągle dostar-

czają nowych zagrożeń, do których przykła-

dowo należą:

– fragmentacja obszarów cennych przy-

rodniczo,

– wprowadzenie do środowiska organi-

zmów genetycznie modyfikowanych,

– zmiany klimatu w skali całego globu 

i stref klimatycznych,

– zagrożenia ze strony intensyfikacji roz-

woju energetyki jądrowej,

– oddziaływanie pól elektromagnetycz-

nych na zdrowie ludzi,

– wpływ chemizacji rolnictwa i żywno-

ści na zdrowie ludzi,

– wzrost ilości alergenów w środowisku, 

wytwarzanych przez człowieka.

Pierwszoplanowym wyzwaniem staje 

się realizacja idei zrównoważonego rozwo-

ju w naszym życiu społecznym, kulturalnym 

i gospodarczym. Niestety, wraz z rozwojem 

cywilizacji problemów środowiskowych przy-

bywa. Tak więc, Polski Klub Ekologiczny, 

jak i inne organizacje ekologiczne, na długo 

ma zapewnione pole do działania.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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P olska funkcjonuje w strukturach Unii 

Europejskiej od ponad 2 lat i właśnie 

ten okres trudnych przekształceń, dostosowań 

i zmian w systemie rolnym naszego kraju 

był tematem referatów i rozmów uczestników 

krakowskiej konferencji. To okres szczegól-

ny, prezentujący zarówno pozytywne strony 

naszego członkostwa w Unii Europejskiej, 

jak i jeszcze szereg niedociągnięć we wła-

ściwym i sprawnym wdrażaniu programów 

unijnych. Dwa lata, to czas wytężonej pracy 

wielu instytucji, urzędów, organizacji, czas 

realizacji działań przewidzianych na okres 

2004–2006. O doświadczeniach z przygo-

towań do realizacji programów unijnych 

i wdrażaniu funduszy na rozwój obszarów 

wiejskich, w pierwszym okresie programo-

wania, mówił podczas konferencji Radosław 

Gawlik, były wiceminister w Ministerstwie 

Środowiska (w latach 1997–2000), przedsta-

wiciel organizacji pozarządowych w Komi-

tecie Monitorującym PROW.

Działania pomocowe Unii Europejskiej 

dla wsi na lata 2004–2006 są realizowane 

w formie dwóch programów: Sektorowego 

Programu Operacyjnego (SPO) i Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Na 

ich realizację została przeznaczona kwota 

w wysokości 5 376 mln Euro. Instytucją za-

rządzającą tymi programami jest Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a we 

wdrażanie działań zaangażowana jest Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Fundacja FAPA i Samorządy Województw. 

Jednakże, jak wskazują doświadczenia osób 

bezpośrednio związanych z przygotowaniami 

w pierwszym okresie programowania, wszel-

kie niejasności i opóźnienia związane były 

z funkcjonowaniem administracji centralnej, 

brakiem odpowiedniej kadry, skomplikowanym 

procesem wdrażania i nieprzygotowanymi do 

końca rozporządzeniami wykonawczymi. To 

sprawiło, że przygotowane pośpiesznie do-

kumenty dot. naszego przystąpienia do Unii 

Europejskiej, po 1 maja zamiast być otwartą 

furtką na korzystanie z funduszy unijnych, 

były przedmiotem ciągłych poprawek i uści-

śleń w ramach prac Komitetu Monitorują-

cego. O tych opóźnieniach mogli przekonać 

się m.in. rolnicy ekologiczni czy organizacje 

i gminy zaangażowane w Program Leader+. 

Niezbyt optymistycznie wygląda również cha-

rakterystyka stanu wybranych działań SPO 

i PROW np. w porównaniach dotyczących: 

ilości wniosków złożonych, a zawartych umów 

oraz złożonych wniosków o płatność i zre-

alizowanych płatności.

Doświadczenia z realizacji programu rolno-

środowiskowego w latach 2004–2006 i wdra-

żania jego poszczególnych działań przedstawił 

Tomasz Motyka, doradca rolno-środowisko-

wy, członek zespołu roboczego ds. Programu 

rolno-środowiskowego w MRiRW. W 2004 

roku uruchomione zostało tylko wdrożenie 

pakietu „rolnictwo ekologiczne” i w tym okre-

sie złożono 3553 wnioski, zatwierdzonych 

zostało 3542, a wypłacone środki wynosi-

ły 35 335 733 zł. W 2005 roku na rolnictwo 

ekologiczne i inne pakiety w ramach progra-

mu rolno-środowiskowego złożono 20 531, 

a w 2006 roku – 23 205 wnioski. Struktu-

ra zobowiązań deklarowanych na lata 2005 

i 2006 średnio w kraju dla poszczególnych 

pakietów wynosiła: S01 3,1%, S02 16,7 %, P01 

17,0 %, P02 1,8 %, K01 60,1 %, K02 0,1 %, 

G01 1,1%. Na Dolnym Śląsku największym 

zainteresowaniem, wg zobowiązań deklaro-

wanych, cieszyły się pakiety: K01, P01, S02, 

P01. Przy wypełnianiu dokumentacji zwią-

zanych z działaniami rolno-środowiskowy-

mi uczestniczyło 948 przeszkolonych w kraju 

doradców rolno-środowiskowych. Z liczby 

tej około 77% stanowią pracownicy doradz-

twa rolniczego i około 12% przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, izb rolniczych, 

urzędów, jak i sami rolnicy. Liczba dorad-

ców w poszczególnych województwach jest 

bardzo zróżnicowana, np. na Dolnym Śląsku 

pracuje 100 doradców, z czego 88 to pracow-

nicy DODR-u.

O  założeniach Krajowego Programu Rol-

nośrodowiskowego na lata 2007–2013, 

na podstawie dotychczasowej realizacji Planu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiła 

Maria Staniszewska – Przewodnicząca Ko-

AGNIESZKA ŁĘTKOWSKA

,,Rolnicy dla środowiska – doświadczenia pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej i rekomendacje na przy-

szłość’’ – pod takim właśnie tytułem odbyła się, 1–2 czerwca 2006 r., ogólnopolska konferencja w Krakowie, 

zorganizowana przez Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie w Gliwicach. Spotkanie poświęcone było wymianie 

doświadczeń związanych z dotychczasowym wdrażaniem i realizacją działań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich oraz wykorzystanych w tym zakresie funduszy unijnych.

Rolnictwo ekologiczne
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w Unii Europejskiej
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alicji na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicz-

nego. Wykorzystanie dostępnych środków, na 

lata 2004–2006, na poszczególne działania 

kształtowało się od około 3 do około 43%. 

Średnie wykorzystanie funduszy w Krajo-

wym Programie Rolnośrodowiskowym, na 

podstawie danych MRiRW z dnia 31.03.2006 

r. wynosi około 20%. Największym zainte-

resowaniem cieszyły się te pakiety progra-

mu, które nie wymagają skomplikowanego 

wniosku i te, które są prostą kontynuacją płat-

ności bezpośrednich. W przygotowywanym 

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013 wsparcie obszarów wiejskich 

oparte będzie na 4 osiach: oś 1 – poprawa 

konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 

oś 2 – poprawa środowiska przyrodniczego 

i obszarów wiejskich, oś 3 – jakość życia na 

obszarach wiejskich i różnicowanie gospo-

darki wiejskiej, oś 4 – Leader.

Przy omawianych tematach ważnym za-

gadnieniem są obszary sieci Natura 2000, któ-

re mimo naszego 2-letniego doświadczenia, 

nadal nie są do końca wyznaczone, co w nie-

których regionach naszego kraju jest tematem 

bardzo kontrowersyjnym. Określone w Polsce 

typy siedlisk przyrodniczych w sieci Natu-

ra 2000, według Małgorzaty Markowskiej-

Juchniewicz z Instytutu Ochrony Przyrody 

PAN w Krakowie, nie stanowią pełnej listy 

i wymaga ona jeszcze wielu uszczegółowień. 

W Polsce wyznaczonych jest:

– 78 typów siedlisk przyrodniczych, 

a w tym 16 priorytetowych,

– 89 gatunków chronionych zwierząt (49 

kręgowców i 40 bezkręgowców), w tym 14 

priorytetowych,

– 46 gatunków chronionych roślin, w tym 

11 priorytetowych ,

– 130 gatunków ptaków chronionych (ga-

tunki i podgatunki).

Polityka środowiskowa Unii Europejskiej 

jest integralną częścią strategii rozwoju zrów-

noważonego. Dotyczy ona wspierania działań 

międzynarodowych, w tym regionalnych i ogól-

noświatowych problemów związanych z ochro-

ną i poprawą jakości środowiska naturalnego, 

ochrony zdrowia ludzkiego, racjonalnego wy-

korzystania zasobów naturalnych itp. Polity-

kę środowiskową Unii Europejskiej kształtuje 

obecnie Szósty Program Działań Środowisko-

wych, który został przedstawiony przez Ka-

zimierza Piekuta z SGGW Warszawa. Celem 

strategicznym tego programu na lata 2001–2010 

jest odłączenie wzrostu społeczno-gospodar-

czego od wzrostu zużywania zasobów natural-

nych. W Polsce wdrażanie standardów unijnych 

związane jest z ogromnym wysiłkiem organi-

zacyjnym i finansowym. Konieczne było uzy-

skanie okresów przejściowych w celu pełnego 

wprowadzenia niektórych aktów prawnych, np. 

dotyczących jakości wody, jakości powietrza, 

gospodarki odpadami, zanieczyszczenia prze-

mysłowego, bezpieczeństwa jądrowego i ochro-

ny przed promieniowaniem jonizującym.

Omawiane tematy i dyskusje podczas spo-

tkań, takich jak konferencja w Krako-

wie, jednoznacznie wskazują, że funkcjono-

wanie w strukturach Unii Europejskiej nie 

jest łatwym wyzwaniem. Jednakże dwulet-

nie doświadczenie w tym zakresie powinno 

być bodźcem inspirującym do przygotowa-

nia odpowiedniej dokumentacji i ułatwienie 

pozyskania środków unijnych na lata 2007–

2013, których w porównaniu z pierwszym 

okresem programowania ma być dwukrot-

nie więcej. Zmiany w rolnictwie i na wsi 

zachodzą powoli, ale ich efekty zaczynają 

być coraz bardziej dostrzegane i zmieniają 

podejście oraz świadomość mieszkańców 

obszarów wiejskich.

DR AGNIESZKA ŁĘTKOWSKA
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Wprowadzenie

Lasy, które utrzymały się po dzień dzi-

siejszy, noszą na sobie piętno niszczycielskiej 

działalności ludzkiej – głównie wskutek prowa-

dzonej w nich eksploatacji drewna. Głębokie 

przemiany całokształtu warunków siedlisko-

wych pociągnęły za sobą stosowanie w miej-

sce gospodarki przerębowej czystych zrębów. 

Sztuczne odnowienie, połączone z wprowa-

dzeniem na wszystkie rodzaje siedlisk tych 

samych gatunków drzew, przede wszystkim 

sosny i świerka, jeszcze bardziej oddaliły na-

sze lasy od stanu naturalnego.

Obecnie lesistość naszego kraju jest sto-

sunkowo niska – lasy wraz z młodnikami, 

zrębami itp. pokrywają mniej niż jedną trze-

cią (27,6%) powierzchni kraju, w tym zaś 

fitocenozy o charakterze zbliżonym do na-

turalnego stanowią niewielki procent. Lasy 

rozmieszczone są nierównomiernie; grupu-

ją się głównie wzdłuż północnej, zachodniej 

i południowej granicy państwa.

Wiodącą rolę w omawianych zbiorowiskach 

odgrywają drzewa; dlatego też wykształce-

nie i rozmieszczenie zespołów leśnych jest 

uzależnione w dużym stopniu od wymagań 

ekologicznych i zasięgów geograficznych ga-

tunków drzewiastych. Rola poszczególnych 

drzew nie jest jednakowa; jedne, np. buk 

wpływają wybitnie na formowanie się od-

rębnych zespołów, toteż jest wiele gatunków 

roślin zielnych rosnących wyłącznie w jego 

towarzystwie; inne, np. modrzew spotyka się 

w różnych zbiorowiskach i brak takiej grupy, 

która by im zwykle towarzyszyła. Z drzew 

szpilkowych występujących w Polsce czyste, 

jednogatunkowe drzewostany są utworzone 

najczęściej przez sosnę (na niżu, na ubogich 

siedliskach), świerk (w górach, w piętrze re-

gla górnego) i jodłę (w Górach Świętokrzy-

skich i niższych położeniach Karpat). Wszyst-

kie te trzy gatunki drzew występują również 

jako domieszka w innych zbiorowiskach le-

śnych, np. sosna w dąbrowach, świerk w bu-

czynach dolnoreglowych. Drzewa liściaste 

tworzą najczęściej lasy mieszane, w których 

jednak przeważa zazwyczaj jeden gatunek 

decydujący o charakterze fitocenozy, np. buk 

tworzy odrębne zespoły zarówno w Karpa-

tach, jak i w północnej i zachodniej Polsce, 

grab z lipą i dębem panują w grądach, dęby 

z brzozą są, obok sosny, gatunkami lasotwór-

czymi borów mieszanych, olsza i jesion – to 

wiodące składniki olsów czy łęgów. 

Wspólną cechą wszystkich fitocenoz le-

śnych jest ich dosyć skomplikowana wielo-

warstwowa struktura. Umożliwia ona najlep-

sze wykorzystanie przestrzeni oraz światła 

i świadczy o wysokiej organizacji zbiorowiska. 

Najwyższą warstwę tworzą drzewa, których 

korony niejednokrotnie układają się w dwóch, 

a czasami więcej, poziomach. Pod warstwą 

koron rozwija się podszycie złożone z krze-

wów, jak również młodych podrastających 

drzew; jeszcze niżej jest runo leśne (w nie-

których zespołach również zróżnicowane na 

warstwy), a najniżej – przyziemna warstwa 

roślin zarodnikowych, głównie mszaków i po-

Zespoły leśne należą do najważniej-

szych, zarówno pod względem przy-

rodniczym jak i gospodarczym, fito-

cenoz w Polsce. Dzięki położeniu 

naszego kraju w strefie klimatu umiar-

kowanego, który sprzyja rozwojowi 

roślinności drzewiastej, wykazują one 

u nas znaczną żywotność oraz dużą 

siłę ekspansji. Pierwotne lasy pano-

wały niemal w całej Polsce, z wyjąt-

kiem najwyższych szczytów górskich; 

dopiero wskutek gospodarki człowie-

ka zostały zniszczone i przetrzebione. 

Spośród wszystkich pierwotnych 

zbiorowisk naszego kraju, lasy ponio-

sły największe straty. Wyrażają się 

one ogólnym spadkiem lesistości 

Polski oraz zniekształceniem pierwot-

nych zbiorowisk leśnych lub nawet 

zupełną ich zamianą na sztuczne, 

jednogatunkowe drzewostany.

Zbiorowiska leśneZbiorowiska leśne
WITOLD BERDOWSKI
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rostów. Rozwój niższych warstw roślinnych 

pozostaje w ścisłym związku ze stopniem 

zwarcia drzew, a najsłabszy jest w drzewosta-

nach najbardziej zwartych i cienistych.

Zróżnicowanie szaty leśnej Polski oraz 

duża liczba występujących u nas zespołów 

leśnych związane są z urozmaiconą rzeźbą, 

budową geologiczną, nawodnieniem i klima-

tem kraju. Inne typy lasów występują na niżu 

i w górach, inne – na podłożu zasobnym i na 

ubogim itp. 

Znaczną większość powierzchni leśnej 

zajmują tzw. leśne zbiorowiska zastępcze, tj. 

równowiekowe monokultury drzew obcych 

albo rodzimych wprowadzonych sztucznie na 

miejsce naturalnej kombinacji drzewostanu. 

W przypadku naturalnych zbiorowisk leśnych, 

tj. takich, które są zagospodarowane zgod-

nie z siedliskowym typem lasu, do najważ-

niejszych w Polsce należą: olsy, łęgi, grądy, 

buczyny, jaworzyny, dąbrowy i bory. W ta-

kiej też kolejności przedstawiono ich krótką 

charakterystykę.

Olsy

Są to bagienne lasy z panującą olszą czarną 
(Alnus glutinosa) lub zarośla szerokolistnych 

wierzb z udziałem olszy. Występują głównie 

na niżu, rzadko w niższych położeniach gór-

skich w zagłębieniach o utrudnionym odpływie 

podczas okresowo wysokich stanów wody, 

na mokrych glebach torfowych lub torfowo-

mineralnych. Specyficzną cechą siedlisk le-

śnych zbiorowisk olsowych jest swoista go-

spodarka wodna polegająca na przemiennym 

zasilaniu bądź to przez wody opadowe przy 

niskim poziomie wód gruntowych, bądź też 

przez wysoko stojące wody gruntowe o nie-

znacznej ruchliwości w kierunku poziomym. 

Charakterystyczną cechą olsów jest kępko-

wa struktura runa; w związku z tym tworzy 

się tutaj specyficzna mozaika – podczas gdy 

w dolinkach grupują się gatunki bagienne 

właściwe zespołom trzcin i oczeretów, np. 

kosaciec żółty (Iris pseudoacorus), trzcina 
pospolita (Phragmites communis), na kęp-

kach, a zwłaszcza na ich szczytach, spotkać 

można rośliny lasów stosunkowo bardziej 

suchych i uboższych. Gatunki właściwe ol-

som, takie jak np. porzeczka czarna (Ribes 

nigrum), turzyca (Carex elongata) czy mech 
torfowiec (Sphagnum squarrosum) zajmują 

zwykle położenie pośrednie. Zespoły olsowe, 

a zwłaszcza ols porzeczkowy, rozpowszechnio-

ne są w całej Polsce niżowej, a w niektórych 

regionach stanowią do dziś ważny składnik 

krajobrazu roślinnego.

Łęgi

Lasy łęgowe są to lasy liściaste wystę-

pujące na okresowo zalewanych siedliskach, 

o dużych wahaniach poziomu wody grun-

towej, przeważnie w dolinach cieków wod-

nych, na glebach bardzo żyznych, głównie 

madach i czarnych ziemiach. Najczęstsze 

postacie polskich łęgów niżowych to zbio-

rowiska lasów topolowo-wierzbowych z do-

mieszką olszy czarnej, wiązowo-jesionowych 

i najpospolitsza na niżu fitocenoza lasu łęgo-

wego obejmująca mokre lasy z panującą olszą 

czarną i domieszką jesionu, a w niektórych 

regionach także świerka (lasy jesionowo-ol-

szowe). Warstwa krzewów w tym zespole jest 

dobrze rozwinięta, a w bujnym runie duży 

udział mają byliny wczesnowiosenne – np. 

ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna) – oraz 

liczne gatunki azotolubne: np. pokrzywa zwy-
czajna (Urtica dioica), niecierpek pospoli-
ty (Impatiens noli-tangere) lub jasnota pla-
mista (Lamium maculatum). W łęgach pod-

górskich, występujących w dolinach szybko 

płynących strumieni i potoków na bardzo 

żyznych madach rzecznych, gatunkiem do-

minującym jest jesion (Fraxinus excelsior) 

z domieszką olszy czarnej i szarej (Alnus 

incana), natomiast w typowych łęgach gór-

skich (tzw. olszynach górskich) przeważa ol-

sza szara z domieszką świerka (Picea abies), 

wierzb (Salix spp.), a także jesionu i jaworu 

(Acer pseudoplatanus), a w warstwie runa 

panuje bodziszek żałobny (Geranium pha-

eum). Poza wymienionymi, częstymi gatun-

kami runa lasów łęgowych są: czartawa po-
spolita (Circaea lutetiana) czy gwiazdnica 
gajowa (Stellaria nemorum). Lasy łęgowe, 

zwłaszcza niżowe, wskutek regulacji rzek, 

są bardzo niszczone.

Grądy

Tworzą je wielogatunkowe lasy liściaste 

Europy Środkowej, przywiązane zazwyczaj 

do gleb gliniastych, świeżych lub średnio 

wilgotnych, występujące na niżu i w pię-

trze pogórza (do 650 m npm.). Drzewostany 

mają zazwyczaj budowę wielowarstwową i są 

z reguły wielogatunkowe, a dominuje zwy-

kle grab zwyczajny (Carpinus betulus) oraz 

dęby: szypułkowy (Quercus robur), bezszy-
pułkowy (Q. petraea), jako domieszkę stano-

wią najczęściej: klon zwyczajny (Acer plata-

noides), klon polny (Acer campestre), jawor 

i lipa drobnolistna (Tilia cordata). Podszycie 

grądu składa się z wielu gatunków krzewów, 

m. in. leszczyny (Corylus avellana) i dzikie-
go bzu czarnego (Sambucus nigra). Bogate 

w gatunki runo, wykazuje charakterystycz-

ną sezonowość – duża część roślin kwitnie 
Lipa drobnolistna

(Tilia cordata)

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
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w czasie gdy drzewa są bezlistne. W zależ-

ności od wilgotności gleby oraz jej żyzności 

fitocenozy te różnicują się na: g r ą d  w y -

s o k i  – stosunkowo suchy i umiarkowanie 

żyzny, rosnący np. na wierzchowinach czy 

stromych zboczach i nawiązujący do borów 

mieszanych lub kwaśnych dąbrów; g r ą d  

t y p ow y  – na glebach świeżych, żyznych, 

zajmujący m. in. siedliska na łagodnych zbo-

czach i wysokich terasach rzecznych; g r ą d  

n i s k i  – na glebach wilgotnych i żyznych, 

pojawiający się w dolinach rzek i potoków, 

u podnóży wzgórz, często graniczący z lasami 

łęgowymi i nawiązujący do tego typu zbio-

rowisk. Na trenie Polski spotyka się trzy for-

my geograficzne: g r ą d  g w i a z d n i c ow y  

z przeważającą gwiazdnicą wielkokwiatową 

(Stellaria holostea) – tzw. subatlantycki ni-

zinny las dębowo-grabowy, fitocenoza o cha-

rakterze atlantyckim, występująca na północ-

nym-zachodzie kraju; g r ą d  z  p r z y t u l i ą  

l e ś n ą  (Galium sylvaticum), lasy dębowo-

grabowe o charakterze subatlantyckim, do-

minujące w zachodniej części Polski (tzw. 

grąd środkowoeuropejski) i g r ą d  z  l i p ą  

d r o b n o l i s t n ą  (Tilia cordata) – tzw. grąd 

subkontynentalny, wielogatunkowe lasy lipo-

wo-dębowo-grabowe związane z typowym 

klimatem subkontynentalnym spotykane u nas 

w południowej i wschodniej części. Obecnie 

znaczna część siedlisk grądowych zamienia-

na jest na pola uprawne lub łąki. 

Buczyny

W Polsce fitocenozy bukowe, związane ze 

średnio żyznymi glebami brunatnymi, swo-

je centrum występowania mają w regionach 

górsko-podgórskich; obecne są również na 

niżu, a mianowicie w obszarach pozosta-

jących pod wyraźnym wpływem klimatu 

oceanicznego. Osiągają one u nas wschod-

nią granicę zasięgu i rozwijają się głównie 

w południowej i górzystej części kraju oraz 

w dzielnicach zachodnich i północno-zachod-

nich. W górach tworzą niższe piętro leśne (re-

giel dolny). W Karpatach oraz na wyżynnych 

obszarach południowej Polski (Góry Świę-

tokrzyskie, Roztocze, Wyżyna Krakowsko-

Częstochowska) występują w odmianie kar-

packiej (ż y z n a  b u c z y n a  k a r p a c k a ) 

z żywcem gruczołowatym (Dentaria glan-

dulosa) i żywokostem sercowatym (Symphy-

tum cordatum), a w Sudetach (na przedpo-

lu Sudetów, a także i na Wyżynie Krakow-

sko-Częstochowskiej) w odmianie sudeckiej 

(ż y z n a  b u c z y n a  s u d e c k a ) z żywcem 
dziewięciolistnym (Dentaria enneaphyllos). 

Obok buka (Fagus sylvaticus) w skład drze-

wostanu wchodzi zwykle jodła (Abies alba) 

i jawor. W górach, na uboższych, kwaśniej-

szych glebach rośnie k w a ś n a  b u c z y n a  

g ó r s k a  z udziałem m. in. kosmatki gajo-
wej (Luzula luzuloides), natomiast na niżu 

podobne zbiorowisko – k wa ś n a  b u cz y n a  

n i ż ow a , z udziałem kosmatki owłosionej 
(Luzula pilosa) i szczawika zajęczego (Oxa-

lis acetosella). W niżowej, zachodniej Polsce 

(Pomorze, Ziemia Lubuska, zachodnia Wiel-

kopolska i Śląsk) wykształca się tzw. b u cz y-

n a  p o m o r s k a , podobna do zachodnioeu-

ropejskiej, natomiast na wapiennych, żyznych 

i suchych glebach w południowej części kraju 

spotkać można b u c z y n ę  s t o r c z y k ową  

z wieloma gatunkami storczyków. Z fitoce-

nozami bukowymi związane są ponadto ta-

kie gatunki, jak: perłówka jednokwiatowa 

(Melica uniflora), kostrzewa leśna (Festuca 

altissima) czy żywiec cebulkowy (Dentaria 

bulbifera). Lokalnie w niektórych zbiorowi-

skach bukowych występuje chroniony gatu-

nek z rodziny storczykowatych Orchidaceae 

– obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) 

oraz spotykany m. in. w buczynach i grą-

dach, rzadki gatunek – obrazki alpejskie 

(Arum alpinum).

Jaworzyny

Są to zbiorowiska lasów zboczowych z do-

minacją jaworu i udziałem lipy szerokolistnej 
(Tilia platyphyllos), które zasiedlają strome, 

z reguły erodowane, kamieniste stoki, zbo-

cza dolin i źlebów oraz dna dolin okresowo 

wysychających cieków i potoków. Są one roz-

powszechnione we wszystkich górach Europy 

Środkowej i reprezentują typ trwałej roślinności 

naturalnej na szczególnych siedliskach. Wy-

różniamy tu grupę fitocenoz dolnoreglowych, 

niekiedy schodzących w piętro podgórsko-wy-

żynne oraz grupę wysokogórskich jaworzyn 

ziołoroślowych. Najbardziej rozpowszechnio-

nym jest zespół jaworzyny górskiej, odznacza-

jący się masowym udziałem w runie leśnym 

miesiącznicy trwałej (Lunaria rediviva) i wy-

stępującym na żyznych glebach o obojętnym 

odczynie. Zespół ten zidentyfikowany został 

u nas na wysokości 300–870 m n.p.m. w Su-

detach (m. in. Góry Sowie, Stołowe, Pogórze 

Izerskie, Rudawy Janowickie) oraz w Karpa-

tach Zachodnich – w Beskidzie Śląskim. Inte-

resującym, choć znacznie rzadszym zespołem, 

jest jaworzyna, w której główną rolę odgrywa 

rzadki gatunek paproci – języcznik zwyczajny 

(Phyllitis scolopendrium) ściśle przywiązany 

do kamienistych, często rumoszowych, wil-

gotnych gleb wapiennych. W Polsce występuje 

m. in. w Pieninach, na Pogórzu Kaczawskim 

(Wąwóz Myśliborski k. Jawora), na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskidzie Ni-

skim, w Bieszczadach.

Szczawik zajęczy
(Oxalis acetosella)

Szczawik zajęczy
(Oxalis acetosella)
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Dąbrowy

Fitocenozy te reprezentowane są przez 

bogate florystycznie, świetliste i suche lasy, 

w drzewostanie których przewagę osiągają 

różne gatunki dębów (Quercus spp.). Posia-

dają one dobrze rozwiniętą warstwę krzewów 

oraz trawiasto-zielne runo, gdzie dużą rolę 

odgrywają umiarkowanie kserotermiczne, 

często wapieniolubne, gatunki. Ciepłolubne 

dąbrowy występują w Polsce na szczegól-

nych siedliskach i przynajmniej częściowo 

mają charakter reliktowy. Tutaj należy tzw. 

świetlista dąbrowa, która jest rozpowszech-

niona u nas na Nizinach Środkowopolskich, 

Wysoczyznach Podlasko-Białoruskich oraz 

Pojezierzach Południowobałtyckich. Porasta 

ona umiarkowanie żyzne, stosunkowo suche 

gleby brunatne. Jest to zbiorowisko w typie 

siedliskowym lasu mieszanego z dominacją 

dębów oraz stałą naturalną domieszką sosny 
(Pinus sylvestris). Zwykle przeważa dąb bez-
szypułkowy, a niekiedy może panować dąb 
szypułkowy. Do tej grupy zbiorowisk nale-

żą również tzw. dąbrowy acydofilne (kwa-

solubne) występujące w Europie Zachodniej 

i w oceanicznych obszarach Europy Środ-

kowej. W Polsce dzielimy je na dwa typy: 

niżowe, o kontynentalno-borealnym odcie-

niu z dużym udziałem krzewinek oraz pod-

górskie, z runem przeważnie trawiasto-ziel-

nym. W obu grupach spotyka się fitocenozy 

wilgotne z panującą trzęślicą (Molinia). Do 

częstych gatunków spotykanych w runie la-

sów dębowych należy dzwonek brzoskwi-
niolistny (Campanula persicifolia), rzadziej 

inny interesujący gatunek – miodownik me-
lisowaty (Melittis melissophullum).

Dosyć częstymi składnikami runa leśnego, 

występującymi prawie we wszystkich wyżej 

opisanych fitocenozach liściastych są: zawilec 
gajowy (Anemone nemorosa), czworolist po-
spolity (Paris quadrifolia), nerecznica sam-
cza (Dryopteris filix-mas), gajowiec żółty 

(Galeobdolon luteum), lilia złotogłów (Lilium 

martagon), kopytnik pospolity (Asarum eu-

ropaeum), marzanka (=przytulia) wonna 

(Galium odoratum), jarzmianka większa 
(Astrantia maior) oraz fiołek leśny (Viola 

reichenbachiana).

Bory

Tą nazwą określamy zbiorowiska lasów 

szpilkowych z panującą sosną (Pinus sylve-

stris), świerczyny i niektóre zbiorowiska jo-

dły. Wszystkie oddziaływają zasadniczo po-

dobnie na kształtowanie się warunków sie-

dliskowych: przyczyniają się do powstawania 

kwaśnej, surowej próchnicy i do bielicowa-

nia gleby; dlatego też ich wspólną cechą jest 

obecność w runie wielu gatunków związanych 

z kwaśnym podłożem, jak np. siódmaczek 
leśny (Trientalis europaea), borówki (czar-

na – Vaccinium myrtillus i brusznica – V. vi-

tis-idaea) czy gruszyczki (mniejsza – Pyrola 

minor i okrągłolistna – P. rotundifolia) oraz 

liczne mchy (Pleurozium schreberi, Hyloco-

miem splendens, Dicranum scoparium). W za-

leżności, m.in. od warunków siedliskowych 

i klimatycznych, zróżnicowanie borów, rów-

nież w Polsce, jest bardzo duże; wyróżnia się 

np. grupę borów sosnowych na glebach mine-

ralnych, a wśród nich: śródlądowy bór suchy, 

śródlądowy bór wilgotny, subkontynentalny 

bór świeży, nadmorski bór bażynowy, suboce-

aniczny bór świeży; natomiast w grupie borów 

mieszanych spotyka się m.in.: kontynental-

ny bór mieszany, subborealny bór mieszany 

czy sosnowy bór bagienny. Ponadto występu-

je grupa zespołów górskich, do której nale-

ży np. nawapienna świerczyna górnoreglowa, 

dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy; grupę 

wysokogórską z górnoreglową świerczyną su-

decką czy zachodniokarpacką oraz grupę bo-

realnych zespołów niżowych. Spośród wymie-

nionych wyżej fitocenoz borowych znaczącą 

rolę w krajobrazie Polski odgrywają: suboce-

aniczny bór świeży oraz kontynentalny bór 

mieszany. Ponadto na prawie całym obszarze 

naszego kraju spotykane są: śródlądowy bór 

suchy oraz bór sosnowy bagienny. 

Krótka charakterystyka 
wiodących fitocenoz

Subocea n iczny  bór  świeży.  W ty-

powym wykształceniu przywiązany jest głównie 

do suboceanicznych obszarów w zachodniej 

i częściowo południowej Polsce oraz na Po-

jezierzach Pomorskich. W głównej warstwie 

drzewostanu utworzonej przez sosnę, obecne 

są pojedyncze drzewa liściaste, w runie do-

brym gatunkiem rozpoznawczym jest obficie 

występujący gatunek trawy – śmiałek pogięty 

(Deschampsia flexuosa), a w warstwie mszy-

stej – mech bielistka (Leucobrym glaucum). 

Ś r ó d l ą d ow y  b ó r  s u c hy.  Wyróżnia się 

stosunkowo niskim i rozrzedzonym drzewo-

stanem, bardzo słabo wykształconą warstwą 

zielną oraz zwartą warstwą przyziemną zło-

żoną przeważnie z porostów, w tym głównie 

z licznych gatunków chrobotków (np. Cladina 

furcata, C. arbuscula, C. gracilis). Dzięki nim 

dno lasu ma charakterystyczną siwoszarawą 

barwę. Występuje w obszarach śródlądowych 

z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju 

na najsuchszych, głębokich, gruboziarnistych 

piaskach z bardzo niskim poziomem wody 

gruntowej. S o s n o w y  b ó r  b a g i e n n y.  

Rośnie w całej Polsce w lokalnych zagłębie-
Borówka czarna
(Vaccinium myrtillus)

Borówka czarna
(Vaccinium myrtillus)
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niach bezodpływowych z okresowo wysokim 

poziomem wody, na niżu i w obszarach kotlin 

śródgórskich. Odznacza się obfitym, a czę-

sto masowym, udziałem borówki bagiennej 
(Vaccinium uliginosum), jak również bagna 
zwyczajnego (Ledum palustre), ponadto zaś 

udziałem grupy gatunków przechodzących 

z torfowisk wysokich. Bór bagienny jest re-

gionalnie zróżnicowany na dwie odmiany: 

o. nadmorska, na Pobrzeżu Południowobał-

tyckim z wrzoścem bagiennym (Erica te-

tralix) i o. śródlądowa – w pozostałych regio-

nach. K o n t y n e n t a l n y  b ó r  m i e s z a -

n y.  Obejmuje naturalne leśne zbiorowiska 

dębowo-sosnowe, występujące na słabo zbie-

licowanych glebach gliniasto-piaszczystych 

na niżu w obszarze subkontynentalnym. Pod 

względem składu florystycznego i ekologii 

przedstawiają jak gdyby typ pośredni pomię-

dzy lasami liściastymi, a szpilkowymi. Są to 

lasy widne, zwarcie koron starszych drzewo-

stanów wynosi na ogół 70%. W drzewostanie 

współpanującymi gatunkami lasotwórczymi 

są sosna i dęby, przy czym większe znacze-

nie ma dąb szypułkowy. Obok dębów, z ga-

tunków liściastych, w ich skład mogą wcho-

dzić: brzoza brodawkowata (Betula pen-

dula), topola osika (Populus tremula), lipa 
drobnolistna (Tilia cordata) i inne. Odzna-

czają się one przewagą roślin mało wyma-

gających, o szerokiej skali ekologicznej. Na 

uwagę zasługuje również dolnoreglowy bór 

jodłowo-świerkowy z drzewostanem jodło-

wo-świerkowym lub przewagą jednego z tych 

gatunków; runo ma charakter zdecydowanie 

borowy, a udział gatunków charakterystycz-

nych dla lasów liściastych jest bardzo nie-

znaczny. Tutaj, w runie leśnym, spotyka się 

takie gatunki, jak np. widłak jałowcowaty 

(Lycopodium annotinum) czy podrzeń że-
browiec (Blechnum spicant).

DR WITOLD BERDOWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ZAKŁAD BIORÓŻNORODNOŚCI

I OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ

Redakcja „Zielonej Planety” przepra-
sza Czytelników i Autora za pomyłkowe 
zamieszczenie zdjęcia gatunku leśnego 
–  jasnoty plamistej (Lamium maculatum) 
– we wkładce kolorowej do nr 3, poświę-
conej fitocenozom łąkowym.

obejrzyj 

kolorową wkładkę

Zatrzymane

w obiektywie...

Świeży, wiosenny liść
do złudzenia przypomina

logo naszego Klubu...

fot. Andrzej Szyndrowski

Podrzeń żebrowiec
(Blechnum spicant)

Podrzeń żebrowiec
(Blechnum spicant)
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C elem akcji było uświadomienie zagro-

żeń związanych z organizmami gene-

tycznie zmodyfikowanymi (GMO), wyraże-

nie swojego sprzeciwu i wywarcie nacisku na 

Rząd i UE. Mimo deklaracji składanych przez 

Rząd, że Polska ma być wolna od GMO, coraz 

więcej produktów żywnościowych z genetycz-

nie zmodyfikowanych organizmów pojawia 

się w sklepach. Nie jesteśmy też w żaden spo-

sób zabezpieczeni przed uprawami genetycz-

nie zmodyfikowanych roślin. W happeningu 

uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przede 

wszystkim dzieci i młodzież, przedstawiciele 

władz samorządowych, rolnicy, mieszkańcy 

Nowej Soli i okolic oraz lokalne media.

Najmłodsi przynieśli ze sobą plakaty. Naj-

ładniejsze z nich uhonorowano nagrodami. Pani 

Wiesława Kowal z Okręgu Lubuskiego PKE 

przedstawiła zagrożenia, jakie niesie za sobą 

uprawa GMO. Każdy otrzymał ulotki o zagro-

żeniach, a przedstawiciele władz – symboliczne 

słoiczki wypełnione ziarnami z ekologicznych 

gospodarstw. Centralnym punktem programu 

było wypuszczenie 250 balonów, do których 

przymocowano woreczki z ulotką i ekologicz-

nym ziarnem. Podobne akcje odbyły się rów-

nież w Chwalimiu i Kożuchowie.

Przygotowania do obchodów Między-

narodowego Dnia Opozycji Przeciw GMO 

poprzedzono seminarium szkoleniowym 

dla nauczycieli, na którym został poruszony 

problem GMO oraz sprawy organizowania 

takiego dnia w przyszłości.

MONIKA DŁUŻNIEWSKA

KOORDYNATOR AKCJI (PKE OL)

Okręg Lubuski Polskiego Klubu Ekologicznego w dniu 7 kwietnia 2006 r. przeprowadził happening pod hasłami 

„Żywność ekologiczna i tradycyjna zamiast GMO” oraz „Polska żywność bez GMO”.

Solidarne NIE
dla GMO!

MONIKA DŁUŻNIEWSKA

Przekazanie symbolicznego słoiczka 
z ziarnami pszenicy i owsa
prezydentowi Nowej Soli – 

panu Wadimowi Tyszkiewiczowi

Przekazanie symbolicznego słoiczka 
z ziarnami pszenicy i owsa
prezydentowi Nowej Soli – 

panu Wadimowi Tyszkiewiczowi
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W happeningu
tłumnie
uczestniczyły
dzieci
z nowosolskich
szkół

W happeningu
tłumnie
uczestniczyły
dzieci
z nowosolskich
szkół
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Działania podejmowane w szkołach

Do projektu przystąpiło 26 placówek 

z Wrocławia, w tym 2 licea ogólnokształcą-

ce, 5 zespołów szkół, 5 szkół podstawowych, 

5 gimnazjów oraz 9 przedszkoli. Szkoły, które 

brały udział w pilotażowym projekcie zosta-

ły liderami (opiekunami) dla nowych placó-

wek. Placówki zostały wybrane przez Wy-

dział Edukacji pod kątem podobnej kubatury 

i potrzeby termomodernizacji.

Każdy z uczestników projektu powołał gru-

pę energetyczną, składającą się z nauczyciela, 

osoby z administracji szkolnej oraz uczniów, 

która była odpowiedzialna za realizację pro-

jektu w danej szkole.

Grupy energetyczne opracowywały meto-

dy postępowania, a następnie realizowały je 

w szkołach. Wszyscy uczniowie realizujący 

program rejestrowali raz w miesiącu zużycie 

energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. 

Informacje o odczytach przekazywali do Wy-

działu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia 

oraz do Okręgu Dolnośląskiego PKE.

Przykładowe działania podejmowane 

w szkołach to: akcje informacyjne, ankie-

ty dotyczące sposobu oszczędzania energii 

i wody, dyżury energetyczne, pogadanki na 

lekcjach różnych przedmiotów, prezentacje 

multimedialne, opracowanie albumów, wizy-

ty na węzłach ciepłowniczych, w oczyszczal-

niach ścieków, gazetki, konkursy na wiersz 

ekologiczny, akcje plakatowe, akcje konser-

wacyjno-naprawcze.

Spodziewane efekty projektu

Głównym sukcesem projektu są korzyści 

edukacyjne. W drugiej edycji projektu odby-

ły się 4 seminaria etapowe w tym szkolenia 

o bezinwestycyjnych metodach oszczędzania 

energii, wykład na temat wpływu oszczędzania 

energii na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza, wymiana doświadczeń i pomysłów 

między uczestnikami projektu oraz prezen-

tacje realizacji projektu w szkołach. 

Oto przykłady różnorodnych działań 

w poszczególnych szkołach:

– Gimnazjum nr 15 – Prezentacja w Dniu 

Ziemi plakatów, albumów i opracowań do-

tyczących energii i wody; przeprowadzono 

badania ankietowe w domach wrocławskiej 

młodzieży;

– SP nr 46 – konkurs ekologiczny „O ener-

gii Ziemi”, przedstawienie „Największe Za-

grożenia Środowiska”;

– Przedszkole nr 106 – warsztaty pla-

styczne: wykonanie projektów świec, lamp, 

robota oraz plakaty, które stworzyły wysta-

wę „Oszczędzaj prąd”;

– Przedszkole nr 141 – gazetka „Rodzice 

kochani oszczędzajcie razem z nami”, wy-

cieczka do przedszkolnego węzła ciepłow-

niczego;

– Przedszkole nr 105 – „Quiz wodny” po-

święcony propagowaniu oszczędzani wody, 

spotkanie międzyprzedszkolne „Światowy 

Bezinwestycyjne oszczędzanie energii
Podsumowanie „Projektu 50/50”

KRYSTYNA GANS

W roku szkolnym 2005/2006 przeprowadzono we Wrocławiu II edycję Projektu 50/50 przy wsparciu merytorycznym 

ze strony Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia. Projekt energetyczny 50/50 promuje bezin-

westycyjne działania podejmowane przez młodzież, nauczycieli i administrację w szkołach, mające na celu zmniej-

szenie zużycia energii oraz edukację ekologiczną.

Najaktywniejsze szkoły
otrzymały wyróżnienia

Najaktywniejsze szkoły
otrzymały wyróżnienia
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Dzień Wody – bez niej nie ma życia na Zie-

mi, oszczędzajmy wodę”;

– Przedszkole nr 126 – warsztaty plastyczne 

„Oszczędzamy energię elektryczną”, przedsta-

wienie „Urządzenia elektryczne”, warsztaty 

„Wiem dlaczego należy oszczędzać wodę”. 

Prowadzono współpracę między przedszko-

lami nr 105, 106, 126;

– LO nr IV – lekcje tematyczne z zasto-

sowaniem technik multimedialnych, akcja 

młodzieży „Dowcip energetyczny – energia 

na wesoło”; 

– EZN – zorganizował spotkanie z mło-

dzieżą niemiecką – młodymi dziennikarza-

mi, sesję plakatową, zwiedzanie zakładu 

przedsiębiorstwa nastawionego na oszczę-

dzanie energii.

Proces zbierania, weryfikacji i analizy da-

nych dotyczących zużycia energii elektrycznej, 

cieplnej i wody napotkał szereg problemów. 

Między innymi usytuowanie liczników zim-

nej wody na drodze dojazdowej do budynku 

uniemożliwiło odczytanie licznika w okre-

sie opadów i zimą. Ponadto stare, nieszczelne 

okna powodują straty ciepła. Stare instalacje 

centralnego ogrzewania – częste awarie. Prace 

naprawcze zwłaszcza w okresie grzewczym 

związane z koniecznością spuszczenia i do-

starczenia wody do węzła cieplnego. Brak re-

gulatorów na grzejnikach – duże różnice tem-

peratury między kaloryferami i salami.

Na terenie szkoły lub przedszkola funk-

cjonują węzły zasilające również w ciepło bu-

dynek mieszkalny. Awarie są więc poza wglą-

dem placówek. W takich sytuacjach opłatę za 

ciepło naliczono ryczałtem bez uwzględnia-

nia tego, że automatyka węzła zaprojektowana 

jest na obniżenie ciepła w budynku po godz. 

1600 oraz w sobotę i w niedzielę. Takie sytu-

acje zaciemniają obraz zużycia ciepła, wody 

i energii elektrycznej.

Błędy zaistniały również w odczytach da-

nych i podawaniu danych bazowych co utrud-

niało obliczenia osiągniętych oszczędności. 

Jednak na podstawie zebranych danych opra-

cowano następujące wyniki. Wielkość zużycia 

miesięcznego w poszczególnych placówkach 

porównano ze średnią wielkością zużycia da-

nego nośnika energii, wyznaczonego dla okre-

su bazowego, czyli lat 2001–2004.

Najwyższe oszczędności w zużyciu ener-

gii elektrycznej osiągnęły placówki przed-

stawione na ryc. 1. Pozostałe placówki nie 

zmniejszyły zużycia energii elektrycznej 

w badanym okresie. Na ryc. 2 przedstawio-

no najlepsze wyniki w zakresie oszczędza-

nia energii cieplnej, a na ryc. 3 – najlepsze 

wyniki w przypadku zużycia wody.

Po zebraniu danych zużycia energii w Wy-

dziale Edukacji Urzędu Miejskiego zdecydo-

wano nie tworzyć jeszcze w tym roku fun-

duszu energetycznego ze względu m.in. na 

krótki okres pomiarów zużycia, liczne błędy 

odczytu, małe oszczędności zużycia.

Spotkanie podsumowujące projekt

W spotkaniu podsumowującym II edycję 

projektu, które odbyło się 12 czerwca 2006 r. 

w auli Zespołu Szkół nr 25 przy ul. Skwie-

rzyńskiej we Wrocławiu, udział wzięli:

– zaproszeni dyrektorzy i koordynato-

rzy grup energetycznych placówek biorą-

cych udział w Projekcie,

– przedstawiciele Wydziału Edukacji 

Urzędu Miejskiego Wrocławia pani Kry-

styna Niementowska, Anna Kaniewska, 

Anna Ramut,

– przedstawiciele Okręgu Dolnośląskiego 

Polskiego Klubu Ekologicznego – Aureliusz 

Mikłaszewski i Krystyna Gans.

Licznie zaproszeni VIP-owie nie przyby-

li. Otrzymanie materiałów z projektu to nie 

to samo co obecność na spotkaniu! 

Dużym zainteresowaniem
cieszył się wykład prof. Jacka Malko

Dużym zainteresowaniem
cieszył się wykład prof. Jacka Malko
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w wykonianiu dzieci
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Po przywitaniu uczestników spotkania 

p. Aureliusz Miklaszewski podkreślił ko-

rzyści edukacyjne i ekologiczne płynące 

z realizacji takiego projektu i zapowiedział 

jego kontynuację w kolejnym roku szkol-

nym. Uczestnicy spotkania wysłuchali wy-

kładu pana prof. dra hab. inż. Jacka Malko 

na temat przyszłości w zakresie zapotrze-

bowania energetycznego pt. „Energia – czy 

zdążymy?”. Następnie pani Krystyna Gans 

i pani Krystyna Niementowska podsumowa-

ły wyniki Projektu 50/50. 

Każda ze szkół biorących udział w projek-

cie otrzymała dyplom uczestnictwa. Najlepsze 

placówki – Elektroniczne Zakłady Nauko-

we, Zespół Szkół Nr 3, IV Liceum Ogólno-

kształcące, Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła 

Podstawowa nr 90, Przedszkole nr 126, 141, 

148 – otrzymały nagrody pieniężne ufundo-

wane przez Wydział Edukacji. Nauczycie-

le, których uczniowie przygotowali najlep-

sze prace w ramach projektu zostali zapro-

szeni do ich prezentacji na sesji posterowej 

VIII Sympozjum „Postawy proekologiczne 

u progu XXI wieku” w Sułowie k. Milicza 

w dniu 30 września 2006 r.

W części artystycznej spotkania wystąpi-

ły dzieci z Przedszkola nr 148 ze spektaklem 

„Oszczędzajmy wodę”. Zakończeniu projek-

tu towarzyszyła wystawa prac plastycznych 

wykonanych w placówkach w ramach jego 

realizacji.

Zamierzenia na przyszłość

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku 

szkolnym Projekt 50/50 będzie kontynu-

owany w większej grupie placówek. Planuje 

się zaprosić do projektu nowe placówki edu-

kacyjne zwłaszcza te o profilu ekologicznym. 

Proponuje się dotychczasowym uczestnikom 

kontynuację pracy w roli liderów dla poszcze-

gólnych typów szkół tzn. przedszkole będzie 

liderem w grupie przedszkoli, szkoła pod-

stawowa w grupie szkół podstawowych itp. 

Szkoły liderskie będą regularnie prowadzić 

spotkania w szkołach podopiecznych. Ponad-

to planuje się formułę projektu rozszerzyć 

na region Dolnego Śląska, co pozwoli zapo-

znać większą grupę młodzieży i nauczycieli 

z bezinwestycyjnymi metodami oszczędzania 

energii. Serdecznie zapraszamy do współpra-

cy i zachęcamy do prowadzenia podobnych 

projektów.

MGR KRYSTYNA GANS

KOORDYNATOR PROJEKTU

Placówki zainteresowane wdroże-
niem Projektu 50/50 na swoim terenie 
mogą kontaktować się z koordynatorem 
projektu pod nr tel./fax 0-71 347 14 45, 
0-71 347 14 44 lub pocztą elektroniczną: 
klub@eko.wroc.pl.

Ryc. 1. Zużycie energii elektrycznej – porównanie r. szk. 2005/2006 z r. szk. 2004/2005

Ryc. 2. Zużycie energii cieplnej – porównanie r. szk. 2005/2006 z r. szk. 2004/2005

Ryc. 3. Zużycie wody – porównanie r. szk. 2005/2006 z r. szk. 2004/2005

Przedszkole 
nr 141

Gimnazjum
nr 3

Szkoła Podst.
nr 46

Liceum Ogóln.
nr 4

Elektroniczne 
Zakłady Nauk.

Przedszkole 
nr 148

Przedszkole 
nr 141

Szkoła Podst.
nr 46

Elektroniczne 
Zakłady Nauk.

Przedszkole 
nr 141

Gimnazjum 
nr 3

Szkoła Podst.
nr 46

Liceum Ogóln.
nr 4

Zespół Szkół
nr 21

Elektroniczne 
Zakłady Nauk.

Szkoła Podst.
nr 67
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N
o cóż, na samochód nie czeka się już, 

jak kiedyś, latami, wpłacając przedpła-

tę. A i jego cena jest przystępniejsza. Trudno 

więc się dziwić, że niemal każdy chce mieć 

własny samochód, a jak już ma – jeździć nim 

także do centrum. Tylko, że to centrum nie 

jest gumowe, nie może pomieścić wszystkich 

samochodów, nawet gdyby udało się razem 

pieszych i rowerzystów wsadzić do samocho-

dów. Średniowieczna Starówka i XIX-wiecz-

ne Śródmieście nie pomieszczą takiej liczby 

pojazdów silnikowych! 

Dzień mojej eskapady przypadł po dniu 

wichury, która przetoczyła się wcześniej przez 

miasto, nie zdziwiły mnie więc gałęzie leżące 

jeszcze na ulicy, a także pośpieszne usuwanie 

połamanych drzew. Wszak mogły zagrozić 

naszym wspaniałym, czterokołowym, stalo-

wym rumakom, zaparkowanym pod nimi. 

Zaraz jednak przyplątały się wątpliwości, czy 

rzeczywiście każde wycinane drzewo musi 

przedwcześnie zakończyć swój żywot, tyl-

ko dlatego, że parkują pod nim samochody? 

Poza tym widok szczerb w alejowych szpa-

lerach, które do tej pory dawały nam osłonę 

od gorącego słońca i pozwalały schronić się 

przed deszczem, które tak wspaniale dekorują 

nasze ulice, ogarnął mnie smutkiem, przy-

wodząc na myśl, nie wiadomo czemu, bez-

litosne prawo przemijania. Również drzew, 

chociaż w tym wypadku znacznie przyspie-

szonego przez człowieka, który nie dość, że 

dręczy biedne drzewa spalinami, brakiem 

wody i nadmiarem soli, to jeszcze pospiesz-

nie feruje wyrok – „do wycinki”. Wpraw-

dzie, tu i tam pojawiły się nowe nasadzenia, 

w miejscu wyciętych drzew, ale myśl o tym, 

że za 60–80 lat, kiedy będą ładnymi okaza-

mi, nie będę mógł cieszyć się ich widokiem, 

nie przynosiła wcale pociechy.

W  miarę zbliżania się do centrum ogar-

niało mnie coraz większe zdumienie. 

Przemknęła mi nawet przez głowę myśl, że 

to zapowiedź jakiegoś kataklizmu. Czy nasi 

ustawodawcy postradali zmysły i wydali wy-

rok na wszystkie drzewa? Na Pomorzu szale-

ją drwale, wycinając zabytkowe aleje wzdłuż 

lokalnych dróg, gdyż stanowią zagrożenie dla 

pijanych kierowców i zawsze „wchodzą” im 

w drogę. Czyżby i u nas kierowcy wydali woj-

nę drzewom? Po chwili sprawa się wyjaśniła. 

Pomysł, by nasze miasto stało się przejezdne 

dla samochodów, jest winien temu, że na dużą 

skalę podjęto prace modernizacyjne naszych 

ulic, pragnąc przekształcić je w „wygodne” 

arterie komunikacyjne, po co najmniej 2–3 

pasy ruchu w każdą stronę, z wydzielonymi 

prawo- i lewoskrętami, z miejscami postojo-

wymi! Żeby go zrealizować, trzeba usunąć 

drzewa, które rosną, o dziwo, niemal tuż przy 

jezdni! A jak kierowca nie wyrobi zakrętu 

i uderzy w drzewo? Wiadomo, czym taki bliski 

kontakt może się skończyć. W tym przypad-

ku nie ma miejsca dla drzewa! I co z tego, że 

Prezydent chwali się Wrocławiem – miastem 

zieleni! Życie kierowcy i pasażera samochodu 

jest przecież ważniejsze. I to jest racja!

Po dojechaniu w rejon ulicy Swobodnej, 

ze zdumienia przecieram oczy, nie mogąc 

poznać tego miejsca. W miejsce kasztanow-

ców, topól, lip, jesionów i robinii znalazłem 

rozkopane chodniki i niebotyczne ściany wy-

rosłe tuż przy jezdni. Długo zastanawiałem 

się dlaczego inwestor buduje kolosa tuż przy 

jezdni. Gdzie będzie chodnik, gdzie ścieżka 

rowerowa? Oczywiście nie ma mowy o szpa-

lerze drzew, bo i po co; drzewa sypią jesienią 

liśćmi, w czasie wichury gałąź może spaść 

komuś na samochód. W słońcu bieleją pnie 

świeżo ściętych, zdrowych drzew. No tak, 

musiały zginąć, gdyż rosły w miejscu, które 

nadaje się pod dodatkową jezdnię! Czy tak 

ma wyglądać realizacja polityki transporto-

wej miasta? Czy tylko samochód jest tu naj-

ważniejszy? A może lokalizacja obiektu, do 

którego trzeba budować dodatkowe jezdnie 

nie jest zbyt trafnie wybrana? 

B
etonowe miasto, pozbawione drzew nie 

jest przyjazne człowiekowi, który w do-

datku mieszka w betonowym bunkrze, zwanym 

blokiem mieszkalnym. Być może mieszkal-

nym, pytanie tylko – dla kogo? Dla mrówek? 

W naszym mieście zieleń znika w zawrotnym 

tempie, a parę drzew posadzonych na świdnic-

kim deptaku nie ratuje sytuacji. Nie tak dawno 

wycięto część Parku Zachodniego pod budowę 

obwodnicy, która miała odciążyć centrum z ru-

chu samochodowego. Jednak w dalszym cią-

gu planuje się budowę arterii samochodowych 

w Śródmieściu, oczywiście kosztem drzew, 

zieleni i zdrowia mieszkańców. W centrum 

nie ma więc miejsca dla drzew. A jeśli nie 

ma drzew, to i obecność człowieka stoi pod 

znakiem zapytania. Nie każdy może mieszkać 

w domu na przedmieściach, ale każdy, kogo 

na to będzie stać, na pewno przeprowadzi się 

z centrum tam, gdzie zostało jeszcze trochę 

drzew i zieleni. Czy o to chodzi władzom na-

szego miasta? Ciekawe, ilu z włodarzy miasta 

mieszka w centrum lub w „blokowisku”?

KRZYSZTOF MROŹNY

Po długiej zimie spóźniona wiosna spieszyła się, by nadrobić zaległości. Pewnego słonecznego dnia wybrałem się 

do centrum Wrocławia pozałatwiać sprawy w urzędach, a ponieważ mieszkam na obrzeżu miasta, więc ta wyprawa 

praktycznie zajęła mi cały dzień. Dobrze, że mogłem skorzystać z komunikacji miejskiej, gdyż sama myśl o szukaniu 

bezpłatnego parkingu czy nawet odpłatnego miejsca do zaparkowania w centrum przyprawia mnie o ból głowy.

Po co nam drzewa?..
KRZYSZTOF MROŹNY



ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

tel. 0-71 347 14 45, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, bogwoj@eko.org.pl

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński

tel. 0-501 485 933, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie

Koło w Brzegu (III) – prezes inż. Czesław Grabiński

tel. 0-77 411 19 06, ul. Kościuszki 1b/3, 49-300 Brzeg, ekograb@op.pl

Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna K. Gidaszewska

tel. 0-71 357 18 75, ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław

Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes mgr Janina Olkiewicz-Kelner

tel. 0-74 814 63 21, ul. Kolejowa 4/5, 57-540 Lądek Zdrój

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes Julian Golak

tel. 0-74 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda

Koło w Opolu (VII) – prezes mgr inż. Remigiusz Jurek

tel. 0-77 455 92 55, ul. Piotrkowska 7d/3, 45-323 Opole

Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska

tel. 0-71 313 81 84, 0-71 301 90 03, ul. 3 Maja 18e (ZSP Nr 2), 55-200 Oława

Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes mgr Eugeniusz Wezner

tel. 0-76 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

Koło Gminne „Żuraw” w Rudnej Wielkiej (X) – prezes inż. Zbigniew Lasak

tel. 0-65 543 60 26, Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz

Koło w Bielawie (XI) – prezes dr inż. Iwona Chełmecka

tel. 0-74 834 40 39, 0-503 164 093 , ul. Tkacka 12A, 58-260 Bielawa

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes prof. dr hab. Ewa Bylińska

tel. 0-71 322 86 14, ul. Kanonia 6/8 (Instytut Botaniki), 50-328 Wrocław

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak

tel. 0-76 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy Politechnice Wrocłwskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

tel. 0-71 347 14 14, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, klub@eko.wroc.pl

Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk

tel. 0-71 312 65 25, 0-601 554 223, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr Dawid Golec

tel. 0-71 347 14 44, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław

Koło „Fundacja” (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik

tel. 0-76 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski

tel. 0-76 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – prezes mgr inż. arch. Roland Kacperski

tel. 0-75 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Adam Świtoń

tel. 0-76 818 58 27, ul. Świerkowa 6, 59-140 Chocianów

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr Teresa Glonek

tel. 0-76 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka

tel. 0-74 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

tel./fax 0-71 347 14 45, tel. 0-71 347 14 44
e-mail: klub@eko.wroc.pl

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

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
prezes, tel./fax 0-71 347 14 45, tel. 0-71 347 14 14

e-mail: klub@eko.wroc.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała
wiceprezes, tel. 0-71 320 33 82, 0-663 261 317

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

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
ul. Czerwonego Krzyża 2/4, Wrocław

czynne jest
od poniedziałku do czwartku

w godz. 1630–1900



Piękno pól dolnośląskich

Fotografie

Krystyna Haladyn


