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N
a samym początku miała miejsce sym-

patyczna uroczystość wręczenia, przy-

znanych przez Ministra Środowiska, Odznak 

Honorowych „Za Zasługi dla Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej”. Otrzymali je: 

Bogna Grabowska, Maria Kuźniarz, Zdzisław 

Matyniak, Bogusław Wojtyszyn oraz Ludwik 

Wójcik. Nieobecna w tym dniu kol. Bogna Gra-

bowska otrzymała odznakę 28 stycznia 2007 r. 

we własnym domu podczas uroczystości 90. 

rocznicy urodzin! Pani Bogno, życzymy dalej 

takiej żywotności i aktywności, no i... 200 lat 

oraz dalszych sukcesów na niwie klubowej!

Tu mała dygresja. Klub właściwie nie wy-

stępował przez dziesiątki lat o wyróżnienia. 

Wobec tamtych władz –PRL-u byliśmy w opo-

zycji, trudno więc było do nich wnioskować 

o wyróżnienia za krytykę tychże władz. Po 

przełomie byliśmy pochłonięci organizowa-

niem struktur i bieżącymi pracami. O żad-

nych wyróżnieniach nikt nie myślał. Ale czas 

płynie, ludzie odchodzą, coraz bardziej po-

trzebna jest jakaś forma docenienia społecz-

nej pracy. Ważne jest też pokazanie osób, 

które w jakimś okresie, na przestrzeni 25 lat 

istnienia Klubu, wyróżniły się aktywnością, 

odwagą, choć teraz z różnych przyczyn nie 

działają tak intensywnie. Ale takie właśnie 

postawy tworzyły obraz Klubu, który często 

podejmował i skutecznie realizował trudne 

tematy czy interwencje.

Ta pierwsza piątka wniosków, jakie Za-

rząd Okręgu wysłał do Ministerstwa, jest po-

czątkiem zamierzeń, aby w tym roku prze-

analizować działalność Klubu w XXV-leciu 

i uhonorować osoby, które kiedyś zasłużyły 

się dla środowiska swoją działalnością pod 

szyldem Klubu.

W
śród życzeń składanych przy opłat-

ku przeważały te dotyczące zdrowia 

i sukcesów w klubowej działalności. Było 

także wiele osobistych, ale o tych trudno 

wyczerpująco z przypadkowo zasłyszanych 

słów napisać. Szczególnie sympatyczne były 

spotkania osób, które się dawno nie widziały 

i miały sobie wiele do powiedzenia. Była też 

okazja, by młodsi klubowicze poznali bliżej 

tych, których nazwiska znali bardziej ze sły-

szenia lub dawnych numerów „Zielonej Pla-

nety”. Spotkanie było więc ciekawe i wesołe, 

warte poświęcenia wolnej soboty. Mieliśmy 

też bardzo ładny podkład muzyczny. Dwie 

osoby z DTC, a także pan księgowy z PKE 

grały na skrzypcach, jedna osoba z PKE – 

na gitarze. Do tego doszły kształcone głosy 

z DTC i Klubowe, tak, że chwilami myślało 

się o talentach, które na co dzień nie pokazu-

ją swoich możliwości. A że muzyka łagodzi 

obyczaje, było sympatycznie, wesoło i wła-

ściwie (nie licząc symbolicznego szampana) 

– bezalkoholowo. Były wspomnienia, kawa-

ły i rozmowy, bo przecież... (za) rzadko się 

spotykamy w tak licznym gronie.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

6 stycznia 2007 r. w gmachu NOT-u członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego spotkali się na tradycyjnym opłatku. 

Były mowy oficjalne (bardzo krótkie) i śpiewanie kolęd – znacznie dłuższe i ładniejsze, dzięki głosom własnym 

i Dolnośląskiego Towarzystwa Cyklistów, którego delegacja z instrumentami muzycznymi też była obecna.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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Zasłużeni dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Z przyjemnością informujemy, że ostatnio powiększyło się grono członków Polskiego Klubu Ekolo-

gicznego, których wieloletnia działalność została doceniona przez Ministra Środowiska. Cieszymy 

się tym bardziej, że są oni członkami Okręgu Dolnośląskiego. Serdecznie gratulujemy odznaczonym 

i krótko przypominamy ich sylwetki – głównie z myślą o najmłodszych Czytelnikach i Klubowiczach. 

Odznaczenia „za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymali: Bogna Grabowska, 

Maria Kuźniarz, Zdzisław Matyniak, Bogusław Wojtyszyn oraz Ludwik Wójcik.

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

J
ubileusz XXV-lecia Okręgu Dolnoślą-

skiego PKE stał się okazją do wspomnień 

i podsumowań. Pisaliśmy na ten temat przed 

kilkoma miesiącami na łamach „Zielonej Pla-

nety”. Nie trzeba było wielkiej spostrzegaw-

czości, aby w tym „remanencie” dostrzec i do-

cenić wkład wielu naszych Koleżanek i Ko-

legów w rozwój Klubu, nawet jeśli obecnie 

– z racji wieku, sytuacji rodzinnej lub innych 

obowiązków – są nieco mniej aktywni w ży-

ciu Klubu. A mówiąc ściślej – nie sprawiło to 

trudności Zarządowi Okręgu Dolnośląskiego, 

który na mocy stosownego Rozporządzenia 

Rady Ministrów jest uprawniony do złoże-

nia Ministrowi wniosków o nadanie odzna-

czeń. Zarząd OD PKE uznał, że czekanie, 

aż dokonają tego z własnej inicjatywy inne 

uprawnione podmioty (organy administracji 

rządowej i samorządowej) nie byłoby chyba 

najlepszym pomysłem...

Zarząd OD PKE zobowiązał zatem wi-

ceprezesa Zarządu do przygotowania i zło-

żenia wniosków, w pierwszej kolejności dla 

pięciu naszych Koleżanek i Kolegów. Lista 

innych kandydatów – stale rozszerzana – jest 

„bankiem danych” do następnych edycji przy-

znawania odznaczenia. Z listy kandydatów 

wykluczono – z powodów regulaminowych 

– osoby posiadające już takie odznaczenie 

oraz aktualny Zarząd OD PKE.

Opracowanie wniosków okazało się zada-

niem niełatwym– z powodu pokaźnego do-

robku Kandydatów i z konieczności selekcji 

materiału, a czasem odwrotnie, z powodu roz-

proszenia dokumentów lub ich braku. Trud 

jednak się opłacił i wszystkie złożone wnio-

ski zostały rozpatrzone pozytywnie. Gratu-

lujemy wszystkim Odznaczonym!

Pani mgr inż. Bogna Grabowska jest 

emerytowanym pracownikiem Akademii Rol-

niczej we Wrocławiu (Katedra Zoohigieny) 

i Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Działalność 

zawodową i społeczną koncentruje głównie 

na rolnictwie ekologicznym i w tym zakresie 

posiada znaczące osiągnięcia.

Należy do grona członków-założycieli 

Okręgu Dolnośląskiego PKE. Pierwsze ze-

branie założycielsko-wyborcze odbyło się we 

Wrocławiu w dniu 11 grudnia 1981 r. (PKE 

jest pierwszym pozarządowym, w pełni nieza-

leżnym stowarzyszeniem ekologicznym, któ-

re powstało na wschód od Łaby). 

W pracy zawodowej i naukowej zajmowała 

się ekologicznymi aspektami produkcji zwie-

rzęcej, w tym wpływem pozagenetycznych 

uwarunkowań na jej wydajność i jakość. 

Opublikowała pracę dotyczącą mikroklimatu 

pomieszczeń dla zwierząt, w czasie gdy za-

gadnienia te nie były jeszcze tak popularne. 

Zorganizowała i prowadziła wiele szkoleń 

w ośrodku doradztwa rolniczego.

Wykorzystując doświadczenia z pobytów 

zagranicznych (Francja, Włochy), publiko-

wała prace na temat rolnictwa ekologicznego 

w wizytowanych fermach francuskich, które 

były wykorzystywane do wdrażania rolnictwa 

ekologicznego w Polsce. W uznaniu zasług 

pani Bogna Grabowska została członkiem 

honorowym Stowarzyszenia Producentów 

Żywności Metodami Ekologicznymi EKO-

LAND – pierwszej w Polsce organizacji 

z tej dziedziny. Jest m.in. autorką popular-

nej broszury wydanej przez PKE pod tytu-

łem „Sytuacja w rolniczych gospodarstwach 

ekologicznych w południowej części kraju” 

(Wrocław 1998).

Współpracowała z grupą prof. Tołpy, ba-

dając torfowiska w do rze czu Biebrzy – wy-

konywała pierwsze analizy geobotaniczne 

materiałów z tych torfowisk.

Jest też członkiem KIK-u i przedstawia 

na jego forum idee ekologiczne.

Pani dr Maria Kuźniarz stopień nauko-

wy doktora nauk przyrodniczych uzyskała na 

Uniwersytecie Wrocławskim (Zakład Eko-

logii) w 1975 roku, jest emerytowanym na-
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uczycielem biologii w szkołach ponadpod-

stawowych. Od roku 1989 członek grupy 

założycielskiej Wrocławskiego Stowarzy-

szenia Edukacyjnego, którego dziełem było 

powołanie do życia pierwszej pozarządowej 

szkoły, realizującej autorski program edukacji 

ekologicznej oparty na wdrażaniu tematyki 

związanej z ochroną środowiska do wszyst-

kich przedmiotów nauczania i wszystkich sfer 

życia szkoły. Członek Zarządu stowarzyszenia 

przez dwie kadencje. Przez ponad 13 lat, do 

dnia odejścia na emeryturę, była autorką i ko-

ordynatorką tego programu w Zespole Szkół 

Społecznych „Ekola” we Wrocławiu.

Organizatorka serii otwartych semina-

riów nauczycielskich na temat: „Jak uczyć 

o ochronie środowiska?” sponsorowanych 

przez IUCN-Poland. W pierwszej wojewódz-

kiej edycji Grantów Edukacyjnych była au-

torką i kierownikiem projektu pt. „Edukacja 

ekologiczna w reformowanej szkole – ścieżka 

edukacyjna”. W 2000 r. współorganizowała 

konferencję nauczycielską na temat partner-

stwa szkół w Europie, Locum-Niemcy ( referat 

na temat roli transgranicznej edukacji ekolo-

gicznej dla ekorozwoju).

Entuzjastyczny organizator zajęć tereno-

wych dla uczniów w ramach pracy w szkole 

oraz wielu międzynarodowych projektach jak 

Socrates-Comenius, Science Across the World, 

Global Laboratory, Global Security Fellows 

Initiative i in. Koordynator (ze strony polskiej) 

współpracy nauczycieli i uczniów polskich, 

czeskich i niemieckich w programach doty-

czących ochrony lasów w Europie. W związ-

ku z tą współpracą – udział w Expo 2000 

w Hanowerze, jako opiekun grupy uczniów 

z „Ekoli”. Jej praca na polu transgranicznej 

edukacji ekologicznej została uhonorowana 

przez przyznanie macierzystej szkole, w której 

program ekologiczny tworzyła i realizowała, 

Westfalskiej Nagrody Pokojowej. 

Organizator i opiekun wyjazdów i różnych 

międzynarodowych kontaktów – w tym pio-

nierskich kontaktów internetowych uczniów 

(nie tylko Ekoli) w spotkaniach dotyczących 

szeroko pojętej ochrony środowiska. 

Propagatorka ścieżki przyrodniczej w pod-

wrocławskiej Borowej Oleśnickiej i organizatorka 

wielu wyjazdów uczniowskich w ten rejon. 

Uczestniczyła w międzynarodowym pro-

jekcie dotyczącym tzw. Europejskiego Czar-

nego Trójkąta, realizowanego przez Uniwer-

sytet w Cambridge w 1994 r., a następnie 

przez kilkanaście miesięcy pełniła funkcję 

koordynatora regionalnego dla tego projektu. 

Aktywny uczestnik wielu konferencji krajo-

wych i zagranicznych związanych z ochroną 

środowiska i gospodarki wodnej, organizator 

szkoleń dla uczniów i nauczycieli. 

Od 1989 roku członek PKE, przez dwie 

kadencje członek Zarządu OD PKE odpowie-

dzialny za edukację. Przez trzy lata przed-

stawiciel OD PKE w społecznej komisji do-

radczej dla merytorycznej oceny wniosków 

z zakresu edukacji ekologicznej kierowanych 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Swoją wiedzę i doświadczenie przeka-

zywała i przekazuje też poprzez publikacje, 

m.in. „Environmental Education: A Practical 

Guide for Teachers and Students” (Univ. of 

Cambridge, Occasional Paper No. 10, 1997), 

„Interdyscyplinarność edukacji ekologicznej 

– wyzwanie dla reformy w szkolnictwie” 

(Wrocław 1997) – współautorka i redaktor 

materiałów międzynarodowej konferencji 

oraz autor artykułów. 

Autorka  niezrównanych ekofelietonów, 

od których niejeden Czytelnik rozpoczyna 

lekturę kolejnego numeru naszego pisma. Jest 

wieloletnim członkiem Rady Redakcyjno-Pro-

gramowej „Zielonej Planety”. 

Pan dr inż. Zdzisław Matyniak jest 

emerytowanym nauczycielem akademic-

kim i aktywnym członkiem Polskiego Klu-

bu Ekologicznego. Posiada ponad 40-letni 

dorobek w dziedzinie ochrony środowiska, 

jako pracownik Politechniki Wrocławskiej. 

Wieloletni pracownik zatrudniony na Wy-

dziale Inżynierii Środowiska Politechniki 

Wrocławskiej (poprzednia nazwa: Wydział 

Inżynierii Sanitarnej). W ciągu swojej pra-

cy naukowej zajmował się problematyką 

ochrony atmosfery, publikując w tym za-

kresie 40 prac naukowych. Prowadził rów-

nież zajęcia popularyzujące problematykę 

ekologiczną.

Pełnił wiele funkcji związanych z ochroną 

środowiska, w tym był m.in. członkiem Komi-

sji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wro-

cławia, jako przedstawiciel OD PKE (1990–

1994); koordynatorem krajowym międzyna-

rodowego programu edukacyjnego dla szkół 

„Air Pollution Project – EUROPE”, realizo-

wanego przez PKE (1994–1998); członkiem 

Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Sa-

morządowego Województwa Wrocławskiego, 

jako przedstawiciel OD PKE (1994–1998); 

współorganizatorem i kierownikiem wielu 

edycji Studium Podyplomowego Politech-

niki Wrocławskiej „Ochrona Atmosfery” 

(1990–2006).

Jest Rzeczoznawcą Ministra Ochrony 

Środowiska w zakresie ochrony atmosfery 

i autorem wielu ekspertyz o dużym znacze-

niu dla miasta i dla regionu. Zorganizował 

i prowadził wiele konferencji, szkoleń oraz 

zrealizował kilka projektów badawczych. 

Przez kilka kadencji pełnił funkcje w Za-

rządzie Okręgu PKE, w tym funkcję wice-

prezesa okręgu. Kandydat należy do grona 

członków-założycieli Okręgu Dolnośląskie-

go PKE. Kontynuuje działalność klubową do 

dziś, uczestnicząc w realizacji „Projektu 50/50 

– bezinwestycyjne oszczędzanie energii”.

Pan dr inż. arch. Bo gusław Wojtyszyn 
jest aktywnym członkiem Polskiego Klubu 

Ekologicznego od 1985 r. Od 2005 – członek 

Zarządu Głównego PKE, w latach 2002–2005 

– prezes Okręgu Dolnośląskiego PKE, w la-

tach 1999–2002 – członek Zarządu Główne-

go PKE i wiceprezes Okręgu Dolnośląskie-

go PKE. W roku 1993 założył Koło Miejskie 
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OD PKE we Wrocławiu, którego prezesem 

jest do chwili obecnej.

Działalność Bo gusława Wojtyszyna na 

rzecz środowiska ma charakter profesjonal-

ny i pokrywa się z tematyką jego pracy w za-

wodzie architekta, urbanisty, planisty i pla-

styka, przede wszystkim, jako pracownika 

naukowo-dydaktycznego Zakładu Kształ-

towania Środowiska Wydziału Architektu-

ry Politechniki Wrocławskiej oraz na sta-

nowisku profesora i prodziekana Wydziału 

Architektury i Urbanistyki Wyższej Szko-

ły Menedżerskiej w Legnicy. Jest autorem 

licznych publikacji i opracowań naukowych 

oraz popularno-naukowych, poświęconych 

problematyce ochrony środowiska i krajo-

brazu. Był kierownikiem kilku tematów ba-

dawczych m.in.: „Miejskie przestrzenie pu-

bliczne i rekreacyjne. Tendencje projektowe” 

(w ramach tematu odbyła się międzynarodo-

wa konferencja naukowa połączona z targami 

ogrodniczymi – Taragra’97 i wydano przy tej 

okazji książkę pt.: „Sztuka ogrodów w kra-

jobrazie miasta”). Jest współautorem opra-

cowań „Architektura ekologiczna” (1993), 

„Zieleń dla Wrocławia” (1998). 

Zarówno poprzez uczelnie, jak i PKE, 

współorganizował i czynnie uczestniczył 

w konferencjach naukowych, seminariach 

i warsztatach oraz wystawach dotyczących 

ochrony i kształtowania środowiska czło-

wieka zgodnie z zrównoważonym rozwo-

jem, z których część zakończona była pu-

blikacjami książkowymi, przez niego rów-

nież współredagowanymi.

W 1993 r. współtworzył Podyplomowe 

Studium Architektury Krajobrazu na Wy-

dziale Architektury Politechniki Wrocław-

skiej i prowadzi na nim wykłady oraz zajęcia 

z projektowania terenów zieleni. Uczestniczył 

w przygotowywaniu i brał udział w siedmiu 

naukowych wyjazdach zagranicznych na te-

mat idei, strategii i realizacji w kształtowaniu 

krajobrazu. Problematyka ta obejmuje również 

zagadnienia renaturyzacji dolin rzecznych, re-

kultywacji i rewitalizacji pogórniczych terenów 

przemysłowych w ramach tematu badawczego 

prowadzonego przez dr inż. arch. Bogusława 

Wojtyszyna na WSM w Legnicy. 

W swoim dorobku zawodowym jest au-

torem ponad 40 większych opracowań pro-

jektowych w zakresie architektury, urbani-

styki i planowania przestrzennego (posiada 

projektowe uprawnienia architektoniczne), 

w tym realizacje, m.in. projektów: „Bulwar 

na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu”, „Ukła-

dy zieleni placów wrocławskich”, „Sterowa-

na komputerowo fontanna pływająca na Od-

rze”, „Zagospodarowanie otoczenia zespołu 

parkowo-pałacowego Centrum Pojednania 

Polsko-Niemieckiego w Krzyżowej”, „Stu-

dium planu zagospodarowania przestrzen-

nego Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

i otuliny”, „Plan funkcjonalny i ochrony Ksią-

żańskiego Parku Krajobrazowego”, „Projekt 

granic i programu ochrony Szczytnickiego 

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we 

Wrocławiu”. 

W celu ochrony cennych na skalę euro-

pejską walorów Parku Szczytnickiego i wro-

cławskich moderni stycznych osiedli-ogrodów, 

jako projektant i prezes Koła Miejskiego we 

Wrocławiu, ma znaczny współudział w dopro-

wadzeniu do powołania przez Radę Miejską 

Wrocławia w 1997 r. Szczytnickiego Zespo-

łu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wro-

cławiu.

Brał udział w tworzeniu dwumiesięcznika 

OD PKE „Zielona Planeta” i od powstania, 

tj. od 1996 r., jest członkiem Rady Redakcyjno-

Programowej oraz sprawuje nadzór nad stro-

ną graficzną naszego biuletynu. W tej kwestii 

składamy szczególne podziękowania – wspa-

niałe efekty Jego pracy można ocenić również 

w bieżącym numerze „Zielonej Planety”.

Pan doc. dr Ludwik Wójcik jest emeryto-

wanym nauczycielem akademickim i aktyw-

nym członkiem Polskiego Klubu Ekologicz-

nego. Przez 27 lat był zatrudniony w Państwo-

wym Instytucie Geologicznym w Oddziale 

Dolnośląskim, później wiele lat przepraco-

wał w Politechnice Wrocławskiej. Osiągnię-

ciami i zasługami kolegi Ludwika Wójcika 

dla ochrony środowiska są przede wszystkim 

prace dokumentujące złoża i możliwości ich 

eksploatacji w sposób minimalizujący szko-

dliwe oddziaływanie na środowisko. Dotyczy 

to w szczególności złóż boksytów i argilitów 

w Nowej Rudzie. Pełnił w tym okresie funk-

cję kierownika Zakładu Kartografii Geolo-

gicznej Instytutu. 

W latach 1980–2002 był pracownikiem 

Wydziału Górniczego Politechniki Wro-

cławskiej, kierownikiem Zakładu Geologii 

i Geotechniki Budowlanej oraz Kierowni-

kiem Laboratorium Badawczego, prowadząc 

m.in. badania nad wytrzymałością gruntów 

naturalnych i zamrożonych na potrzeby głę-

bienia szybów w LGOM-ie. 

Był wieloletnim prodziekanem Wydziału 

Górniczego Politechniki Wrocławskiej, ce-

nionym nauczycielem na Wydziale Budow-

nictwa i promotorem kilku prac doktorskich 

dotyczących geologii i środowiska. Prowadził 

liczne zajęcia terenowe, wpajając studentom 

zasady ekorozwoju. 

Od sierpnia 1980 r. aktywnie działał w two-

rzeniu struktur NSZZ „Solidarność” na terenie 

Dolnego Śląska. W późniejszych latach zaj-

mował się w Związku również sprawami śro-

dowiska i publicznego dostępu do informacji 

o stanie środowiska, wykazując się dużą odwa-

gą w działaniu i niezależnością opinii. Zajmo-

wał się w tym okresie problemami wysypisk 

odpadów przemysłowych i komunalnych, ich 

zabezpieczeniami i zmniejszaniem zagrożenia 

dla środowiska. Był autorem wielu ekspertyz, 

na których oparto projekty techniczne.

W trudnych latach 1992–1995 wziął na 

siebie pełnienie funkcji Prezesa Okręgu Dol-

nośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. 

Inicjował działalność edukacyjną Klubu, orga-

nizował warsztaty, odczyty, spotkania z wła-

dzami. W tym okresie umocnił pozycję Klubu, 

przyczynił się do budowy podstaw społeczeń-

stwa obywatelskiego, propagował ideę szero-

kiego udziału społeczeństwa w podejmowa-

niu decyzji dotyczących środowiska. 

Kolega Ludwik Wójcik kontynuuje dzia-

łalność ekologiczną do dziś, działając lokal-

nie w swoim miejscu zamieszkania (Wro-

cław-Biskupin).

OPR. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

FOTOGAFIE KRYSTYNA HALADYN
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P
orosty (Lichenes) to specyficzna grupa 

organizmów, powstałych na skutek wy-

tworzenia trwałej ewolucyjnie symbiozy po-

między cudzożywnym grzybem, należącym 

najczęściej do klasy workowców (Ascomycetes), 

a jednokomórkowym autotrofem przeważnie 

przedstawicielem zielenic (Chlorophyceae) lub 

sinic (Cyanobacteria, Cyanophyta).

Porosty wykazują przystosowania do skraj-

nych warunków środowiska; wytrzymują niskie 

temperatury, silne wiatry i długotrwałe susze. 

Zdolność do przetrwania w takich warunkach 

zapewniają im anatomiczne przystosowania 

budowy plech, między innymi brak tkanki 

okrywającej, co umożliwia im pobranie ze 

środowiska nawet najmniejszej ilości wody 

w postaci pary wodnej, która bezpośrednio 

wnika do plech, a wraz z nią niesione z py-

łem przez wiatr niezbędne dla każdego or-

ganizmu makro- i mikroelementy. Strzępki 

grzyba otaczają komórki autotrofa chroniąc 

go, ale jednocześnie nie ocieniając za bar-

dzo, dzięki czemu może w sposób efektywny 

przeprowadzać fotosyntezę i produkować na 

tej drodze substancje odżywcze wykorzysty-

wane przez grzyb. 

Niestety, przystosowania umożliwiające 

przetrwanie tym specyficznym organizmom 

w warunkach skrajnych, stały się powodem 

niezwykłej wrażliwości większości porostów 

na zmiany siedliskowe, szczególnie związane 

z zanieczyszczeniem powietrza. Pobieranie wody 

bezpośrednio z opadów atmosferycznych, bez 

jakiegokolwiek oczyszczania, stwarzało moż-

liwość wnikania do plech silnie zakwaszonych 

roztworów zawierających metale ciężkie oraz 

bezpośredniej infiltracji z atmosfery gazów 

i pyłów do wnętrza plechy. Przedostające się 

z atmosfery do wnętrza plech związki siarki 

i azotu wywierały najbardziej niszczący wpływ 

na komórki fotobionta, przyczyniając się do 

rozkładu chlorofilu do nieaktywnej w procesie 

fotosyntezy feofityny, a to powodowało znaczne 

uszkodzenia plech poprzez powstawanie chlo-

roz (rozkładu chlorofilu w łatkach plech) lub 

nekroz (brunatnienie i zamieranie), obejmu-

jących całe plechy lub jej fragmenty. Ponie-

waż koncentracja zanieczyszczeń była szcze-

gólnie wysoka na terenach zurbanizowanych 

i uprzemysłowionych, wiele spośród bardziej 

wrażliwych gatunków porostów wycofało się 

z takich obszarów, zmniejszając drastycznie 

swoje zasięgi. W wielu miejscach utrzymały 

się tylko nieliczne gatunki toksytolerancyj-

ne np.: brudziec kropkowany (Amandinea 

punctata), misecznica proszkowata (Leca-

nora conizaeoides), liszajec (Lepraria spp.), 

taksony z rodzaju orzast (Phaeophyscia), ob-
rost (Physcia) czy złotorost (Xanthoria). Po-

wstawały i rozprzestrzeniały się tzw. „pusty-

Porosty wracają do miast
AGNIESZKA BOJKO

Jeszcze do niedawna w literaturze przedmiotu pojawiały się niepokojące informacje o stałym ubożeniu bioty porostów 

w odpowiedzi na silne skażenie środowiska zarówno w Polsce, jak i w Europie. Dziś, trend ten zaczyna ulegać 

zmianie – porosty, szczególnie te epifityczne, powoli zaczynają powracać do miast.

Misecznica proszkowata
(Lecanora conizaeoides)
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Tarczownica bruzdkowana
(Parmelia sulcata)
oraz Złotlinka jaskrawa
(Vulpicida pinastri )
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nie porostowe” – tereny zupełnie pozbawione 

porostów. W Polsce występowanie obszarów 

zupełnie pozbawionych bioty porostów stwier-

dzono między innymi w Krakowie, w Trój-

mieściu, czy w Legnicy. 

Zjawisko ubożenia bioty porostów mia-

ło miejsce również we Wrocławiu, gdzie od 

początku XX w. wyginęło wiele gatunków, 

głównie związanych z siedliskami leśnymi, 

między innymi tarczownicowatych (Parme-

liaceae), brodaczkowatych (Usneaceae), czy 

pałecznikowatych (Caliciaceae). Szczególnie 

silna degradacja środowiska naturalnego Wro-

cławia miała miejsce w latach 80. XX w. Wów-

czas w mieście działało około 700 zakładów, 

z których 121 emitowało znaczne ilości zanie-

czyszczeń chemicznych i pyłowych. 

N
a szczęście coraz większa świadomość 

społeczna pociągnęła za sobą większą 

dbałość o czystość wody, gleby i powietrza. 

Pozytywnie na stan środowiska przyrodni-

czego wpłynęły przemiany polityczno-go-

spodarcze, które miały miejsce w Polsce 

w latach 90. XX wieku. Spowodowały one 

upadek części zakładów, natomiast pozostałe 

zostały zmuszone, poprzez regulacje prawne, 

do modernizacji i obniżenia poziomu i tok-

syczności emisji. 

Na efekty nie trzeba było długo czekać. 

Badania przeprowadzone na wybranych ob-

szarach Wrocławia w latach 2001–2005, wy-

kazały występowanie na pniach drzew 60 

gatunków porostów. Wśród nich stwierdzono 

wiele młodych (do 0,5 cm) plech pospolitych 

gatunków, jak orzast kolisty (Phaeophyscia 

orbicularis), obrost wzniesiony (Physcia ad-

scendens), czy złotorost ścienny (Xanthoria 

parietina). Na obszarach parków (Park Połu-

dniowy, Park Szczytnicki) i większych skupień 

zieleni występujących w granicach admini-

stracyjnych miasta, jak Las Strachociński czy 

Las Wojnowski, odnaleziono plechy porostów 

bardziej wrażliwych na skażenia powietrza, 

takie jak: tarczownica bruzdkowana (Par-

melia sulcata), mąklik otrębiasty (Pseude-

vernia furfuracea), pustułka rurkowata 

(Hypogymnia tubulosa), włostka brązowa 

(Bryoria fuscescens), brodaczka kępkowa 
(Usnea hirta), czy złotlinka jaskrawa (Vul-

picida pinastri), wyznaczających 5, a nawet 

6 stopień skali biologicznej1. Są one obecnie 

wymieniane wśród gatunków chronionych, 

często zagrożonych wyginięciem w Polsce. 

Spośród wrażliwych na zanieczyszczenia sko-

rupiastych gatunków porostów, na pniach wielu 

miejskich drzew odnotowano występowanie 

misecznicy jaśniejszej (Lecanora chlarote-

ra), a na kilku stanowiskach – także rozsyp-
ka srebrzystego (Phlyctis argena). 

Powrót bioty porostów na obszary Wro-

cławia zachodzi obecnie bardzo dynamicznie. 

W latach 90. XX wieku, w centrum miasta, 

tj. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego i w Parku Szczytnickim, 

biota porostów epifitycznych reprezentowa-

na była jedynie przez plechy gatunków prosz-

kowatych z rodzaju liszajec (Lepraria spp.), 

a spośród gatunków skorupiastych najszerzej 

rozpowszechniona była, bardzo toksytoleran-

cyjna i kwasolubna, misecznica proszkowa-

ta. Natomiast badania prowadzone w latach 

2001–2005 wykazały występowanie ponad 

20 gatunków porostów epifitycznych tylko na 

obszarze Parku Szczytnickiego, w tym kil-

ka plech dwóch gatunków krzaczkowatych 

– włostki brązowej i brodaczki kępkowej. Są 

1 Stopnie skali biologicznej – ustalone są na podstawie 

analizy składu florystycznego poro stów występujących 

na danym terenie, stopnia pokrycia i rozprzestrze nienia 

poszczególnych gatunków, żywotności, stop nia degene-

racji plechy. Poszczególnym stopniom skali biologicznej 

przyporządkowane są strefy lichenoindykacyjne.
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to niewątpliwe symptomy poprawy stanu śro-

dowiska przyrodniczego w mieście.

Zaobserwowany trend zmian bardzo cie-

szy naukowców. Jednak pierwszą zauważalną 

różnicą pomiędzy biotą porostów obserwowa-

ną we Wrocławiu przed laty i obecnie jest jej 

odmienny skład gatunkowy. Niestety, wielo-

letnia emisja zanieczyszczeń, głównie dwu-

tlenku siarki, przyczyniła się do znacznego 

przekształcenia siedlisk, które stanowią po-

tencjalnie miejsce występowania porostów.

Pomimo obserwowanego od kilkunastu 

lat spadku emisji SO2 (ryc. 1a), zakwaszenie 

i zawartość metali ciężkich w korowinie miej-

skich drzew wciąż jest bardzo wysoka, a to 

hamuje rozwój na takim podłożu licznych ga-

tunków porostów epifitycznych. W wielu czę-

ściach miasta, na drzewach których średnica 

pnia na wysokości 130 cm od ziemi wynosi 

powyżej 150 cm, wciąż dominującym gatun-

kiem jest Lecanora conizaeoides. Natomiast 

zwiastuny poprawy stanu czystości atmos-

fery widoczne są na pniach młodych drzew 

i kilkuletnich konarach, i gałęziach starszych, 

które nie podlegały już wpływom kwasowych 

zanieczyszczeń i stały się miejscem, czasa-

mi nawet masowego, występowania młodych 

plech porostów. Dominują tu głównie nitrofilne 

i pyłolubne porosty listkowate, między innymi 

orzast czerniawy (Phaeophyscia nigricans), 

orzast kolisty (Phaeophyscia orbicularis), ob-
rost wzniesiony (Physcia adscendens), ob-
rost drobny (Physcia tenella), czy złotorost 
ścienny (Xanthoria parietina), choć wśród 

nich spotkać można również umiarkowanie 

kwasolubne gatunki, jak pustułka pęcherzy-
kowata (Hypogymnia physodes), czy występu-

jący zazwyczaj u podstaw pni paznokietnik 
ostrygowy (Hypocenomyce scalaris).

J
ak dowiodły badania, prowadzone Polsce 

i w Europie, wymienione powyżej azoto-

lubne gatunki porostów odznaczają się dużą 

siłą ekspansji i zaczynają przeważać w biocie 

porostów miast na świecie. Przyczyn jest co 

najmniej kilka. Po pierwsze, w większości są 

to gatunki niespecyficzne pod względem pre-

ferencji podłoża i okres największego zanie-

czyszczenia powietrza w miastach przetrwały, 

zasiedlając skały antropogeniczne (tynk, be-

ton), które zawierały węglan wapnia, w dużym 

zakresie buforujący wpływ na plechy związ-

ków toksycznych. Z tego względu, zanim po-

jawiły się inne gatunki, one pierwsze zaczę-

ły zasiedlać nowe nisze ekologiczne, jakimi 

były „ wyzwolone” spod wpływu zanieczysz-

czeń pnie miejskich drzew. Po drugie, gatun-

ki listkowate wśród porostów odznaczają się 

najszybszym wzrostem, co tym bardziej za-

pewniło im sukces w rekolonizacji. Poza tym, 

rozprzestrzenianie tych gatunków nie następo-

wałoby tak szybko, gdyby nie zmiana charak-

teru emitowanych zanieczyszczeń. W ostat-

nich latach wielu autorów zwraca uwagę, że 

szczególnie w miastach i w sąsiedztwie dróg, 

coraz większy wpływ na biotę porostów mają 

zanieczyszczenia związkami azotu. Badania 

przeprowadzone przez Batesa (2001) wskazują, 

że w środkowej Europie i Wielkiej Brytanii, 

stały wzrost obciążenia atmosfery NOx ma 

miejsce od przeszło 30 lat. Także we Wro-

cławiu, stężenie związków azotu pozostaje na 

poziomie bliskim granicy norm, szczególnie 

w centrum miasta (ryc. 1b). Niepokojąca jest 

również emisja tzw. pyłu zawieszonego PM10, 

którego zawartość we Wrocławiu po spad-

ku notowanym w 2000 roku, znowu wzrasta 

(ryc. 1c). Należy dodać, że zanieczyszczenia 

te uznawane są obecnie za jedne z większych 

zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, a ich głów-

nym źródłem jest transport drogowy, którego 

intensywność w mieście nasila się. 
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Ryc. 1.  Trendy zmian średniorocznych podstawowych stężeń zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu 
w latach 1995–2004 na jednym ze stanowisk pomiarowych w centrum miasta (dane zaczerpnięte 
z Informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w roku 2004)
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W wyniku emisji tego typu zanieczysz-

czeń następuje wzrost odczynu kory drzew 

oraz wzbogacenie jej w związki, wzrasta tzw. 

stopień eutrofizacji siedlisk, a to powoduje 

rozprzestrzenianie się nitrofilnych, koprofil-

nych i pyłolubnych gatunków porostów.

Na pniach wrocławskich drzew uwidacz-

nia się obecnie charakterystyczna mozaika 

gatunków porostów, będąca odbiciem wpły-

wu różnych zanieczyszczeń na środowisko 

przyrodnicze przez szereg lat. Wyższe par-

tie pni starych drzew wciąż wykazują silne 

zakwaszenie oraz zanieczyszczenie głównie 

związkami siarki i metalami ciężkimi – domi-

nują więc tam ciągle silnie toksytolerancyjne 

gatunki porostów. Podstawy pni, ze wzglę-

du na osiadanie pyłów, mają charakter silnie 

zasadowy, przez co upodobniają się one do 

podłoża skalnego – i faktyczne odnaleźć tam 

można taksony normalnie zasiedlające głazy 

narzutowe i bloki skalne, takie jak misecz-
nica pospolita (Lecanora dispersa), czy li-
szajecznik złocisty (Candelariella aurella). 

Natomiast pnie kilkuletnich drzew zdomino-

wane są obecnie przez gatunki azotolubne 

i odporne na zapylenie, co jest oczywiście na-

stępstwem depozycji zanieczyszczeń o takim 

charakterze w środowisku miejskim. 

Niestety, w przyszłości może to mieć 

negatywne skutki dla powrotu porostów do 

miast. Wiele spośród chronionych gatunków 

należących chociażby do rodzajów Usnea, 

Bryoria, czy nawet Hypogymnia preferują 

podłoże lekko kwaśne, a ponadto nie tole-

rują dużego stężenia związków azotu, zarów-

no w podłożu jak i w atmosferze. Skutki są 

więc łatwe do przewidzenia: gatunki te za-

czną się wycofywać, a ich miejsce zajmować 

będą porosty nitrofilne. Jak jednak wykazały 

badania przeprowadzone w Wielkiej Bryta-

nii i w Holandii, na obszarach pozostających 

pod dużym wpływem emisji związków azotu, 

nawet porosty nitrofilne mają pewne „grani-

ce wytrzymałości” i po przekroczeniu około 

15 NH3 µg/m3 powietrza, różnorodność bio-

ty porostów drastycznie spada, ograniczając 

się zaledwie do kilku gatunków.

Jedno jest pewne – pustynie porostowe 

raczej nie powrócą do miast, co jednak wcale 

nie oznacza, że powietrze w naszych aglo-

meracjach będzie kryształowo czyste! Wraz 

ze zmianą charakteru zanieczyszczeń korę 

drzew zdominują gatunki porostów o innych 

preferencjach, a co za tym idzie – dotychczas 

funkcjonujące skale porostowe nie będą wia-

rygodnie odzwierciedlały stanu czystości po-

wietrza. Już dziś naukowcy zastanawiają się 

jak skutecznie wykorzystać porosty w moni-

torowaniu zawartości w powietrzu tych „no-

wych” jakościowo zanieczyszczeń. Powstają, 

między innymi, projekty nowych skal bio-

indykacyjnych, obejmujących gatunki poro-

stów wykazujących zróżnicowane preferencje 

względem zawartości azotu w środowisku. 

Jednak jak się okazuje, nie tylko zanieczysz-

czenie decyduje o występowaniu porostów 

w danym siedlisku i interpretacja wyników 

może nastręczać pewne trudności. 

To tyle jeśli chodzi o naukowców, a co 

z mieszkańcami miast? No cóż, może nie tyle 

będzie dla nich ważne co porasta pnie drzew 

w pobliskim parku, ile to, co codziennie wdy-

chają do płuc. Dbajmy więc o zieleń, nie za-

budowujmy nowymi galeriami handlowymi 

centrów miast kosztem skwerków i zieleńców, 

i... może częściej korzystajmy z roweru lub 

tramwaju, jadąc do pracy niż z własnego sa-

mochodu. Zarówno nam jak i porostom bę-

dzie się wtedy żyło lepiej.

DR AGNIESZKA BOJKO

Wykaz literatury do artykułu dostępny u Au-
torki i w Redakcji „Zielonej Planety”.
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ROMAN A. ŚNIADY

WINOROŚL WINOROŚL 
Część 3 – Z winem i ekologią „na ty”

roślina, która zmieniła świat

D o konkurencji stanęło 294 producen-

tów z 13 krajów świata. Ekologiczni 

winiarze wystawili do konkursu razem 1129 

win. Międzynarodowe Jury (43 osoby) oce-

niło wina w kategoriach: wino białe, różo-

we, czerwone, musujące i deserowe. Rozdano 

10 Nagród „Wielkie Złoto”, 66 złotych i 151 

srebrnych medali oraz 263 wyróżnienia. Po 

jednym „Wielkim Złocie” przyznano w kate-

gorii czerwone wino (Austria – odmiana wi-

norośli – Roesler) i czerwone wino barrique 

(Niemcy – Spätburgunder), cztery „Wielkie 

Złota” wśród win białych (Austria – Char-

donnay i trzy z Niemiec – Riesling) oraz dwa 

wśród win deserowych (Niemcy – Rheinrie-

sling i Portugalia – Touriga Francesa, Tinta 

Barroca, Tinta Roriz, Tinto Cao). W kategorii 

Osobliwości przyznano dwa „Wielkie Złota”: 

dla Hiszpanii (Pedro Ximenez) i Włoch (Co-

rvina, 20% Rondinella).

Z roku na rok przybywa na całym świecie 

ekologicznych winnic, bowiem wino ekolo-

giczne wzbudza coraz większe zaintereso-

wanie wśród konsumentów. Rodzi się pyta-

nie: dlaczego konsumenci nagle zapragnęli 

pić „ekowino”? Możemy się łatwo domyślić. 

Na pewno jest ono bezpieczniejsze dla czło-

wieka. Oczywiście ekowinnice muszą być 

prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa 

ekologicznego. Słynne winnice we Francji – 

Chapoutier, Leroy, Zind-Humbrecht, Château 

Ausone, Château Petrus – przestawiły rów-

nież niektóre swoje powierzchnie na ekolo-

giczną metodę gospodarowania.

W Unii Europejskiej uprawa winorośli 

i produkcja wina musi być zgodna z Rozpo-

rządzeniem Rady 2092/91/EWG (Dz. Urz. 

WE L 198, 22.07.1991, z późn. zm.) w spra-

wie produkcji ekologicznej produktów rol-

nych oraz znakowania produktów rolnych 

i środków spożywczych (Rada Wspólnot 

Europejskich, 1991), a w następnej kolej-

ności – choć nie jest to już obowiązkowe 

– zgodna z ostrzejszymi kryteriami stowa-

rzyszeń skupiających producentów wina eko-

logicznego (np. w Niemczech: kryteria Eco-

vin Bundesverbandes Ökologischer Weinbau 

e.V., Bioland e.V., Naturaland e.V., Demeter 

Bund e.V., Biokreis e.V., Gäa – Vereinigung 

ökologischer Landbau e.V.).

U nijni producenci wina często zrze-

szają się w stowarzyszeniach, które 

mają ostrzejsze wymagania dotyczące upra-

wy winorośli i produkcji wina niż przepisy 

Unii Europejskiej, bowiem konsumenci takie 

wino chętniej kupują i spożywają.

W ekologicznych winnicach nie wolno 

stosować herbicydów, insektycydów uzy-

skanych w wyniku syntezy chemicznej, or-

ganicznych fungicydów jak i syntetycznych 

nawozów azotowych. W winnicach tych dba 

się o: wzrost i utrzymanie żyzności gleby, 

o zwiększenie różnorodności biologicznej 

(świat roślin i zwierząt), redukcję skażenia 

gleby i wód gruntowych. Zakazane jest tak-

że używanie genetycznie modyfikowanych 

roślin i mikroorganizmów, jak i ich pochod-

nych GMO.

W tabeli 1 przedstawiono kraje na świecie, 

które prowadzą ekologiczną uprawę winorośli 

oraz ekologiczną produkcję wina. Nie uwzględ-

niono jednak tutaj Polski. Należy wiedzieć, że 

i w naszym kraju jest prowadzona produkcja 

wina, także i metodami ekologicznymi. Jaką 

powierzchnię zajmują ekowinnice w Polsce? 

Na pewno mniejszą niż w Gruzji, ale zapewne 

większą niż w Luksemburgu. Tak w swoim 

dziele „O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmiel-

nikach, winnicach i roślinach gospodarskich” 

pisał w 1779 roku kanonik kruszwicki, pro-

boszcz Ciechanowca, Krzysztof Kluk: „Wie-

lorakie wina potrzeby, a stąd znaczne za nie 

za granicę wydatki powinny by nas pobudzić 

do szukania sposobów, aby krajowe być mo-

gły winnice. Kiedy zaś to jest pospolite u nas 

mniemanie, jakoby w naszym kraju być nie 

mogły, nim o robotach w winnicy napiszę, 

poprzedzę pierwej z dowodami zbijającymi 

zadawnione uprzedzenia” (reprint 1954).

Przedstawione w tabeli 2 zawartości po-

zostałości pestycydów w winogronach eko-

logicznych są dużo mniejsze niż w konwen-

cjonalnych. Bardzo duża część próbek wino-

gron konwencjonalnych zawierała we wszyst-

kich latach pozostałości różnych pestycydów. 

W dniach 15–18 lutego 2007 roku odbyły się w Norymberdze Targi Rolnictwa Ekologicznego BIOFACH 2007, którym 

towarzyszyła największa na świecie wystawa win ekologicznych. Zgłoszone wina zostały ocenione i nagrodzone 

podczas największej degustacji świata, która odbyła się 25 i 26 listopada 2006 roku w Norymberdze.
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 Pestycydy są zatem obecne w niewielkich ilo-

ściach także w winogronach ekologicznych. 

Pamiętajmy jednak, że winnice ekologicz-

ne nie znajdują się na wyspie, a wokół mogą 

znajdować się również winnice konwencjo-

nalne, których właściciele stosują pestycy-

dy często niezgodnie z przepisami prawny-

mi. Natomiast w glebie, na której mieści się 

winnica ekologiczna, mogą występować po-

zostałości pestycydów, które były używane 

wiele lat wcześniej. 

Także wyniki znajdujące się tabeli 3 uka-

zują podobną zależność. W winogronach 

ekologicznych przeznaczonych do tłocze-

nia i w ekologicznym moszczu znaleziono 

prawie 6 razy mniej resztek pestycydów niż 

w produktach konwencjonalnych.

R. Godelmann przebadał 24 próbki wina 

z 2002 roku i 8 próbek moszczu z jesieni 2003 

roku na zawartość miedzi. Próbki pochodziły 

z ekologicznych gospodarstw w Badenii-Wir-

tembergii. Nie stwierdzono jednak przekrocze-

nia progu zawartości miedzi równego 2,0 mg/l. 

Z punktu widzenia enologii, dobrze jest jak 

zawartość miedzi nie przekracza 1,0 mg/l. 

I tak praktycznie było, gdyż najwyższa za-

wartość miedzi wynosiła 0,56 mg/l. W mosz-

czach znaleziono średnio 1,46 mg/l.

W tych samych próbkach określono także 

zawartość ochratoksyny A. Pomimo wilgotnej 

jesieni 2002 nie wykazano zawartości tej my-

kotoksyny w winie. Począwszy od 2005 roku 

najwyższa dopuszczalna zawartość ochratok-

syny A w winie czerwonym, białym, różo-

wym, w soku winogronowym oraz w mosz-

czu gronowym, zgodnie Rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 

2001 roku, ustalającym najwyższe dopusz-

czalne poziomy dla niektórych zanieczysz-

czeń w środkach spożywczych (Dz. U. L 077 

z 16.3.2001 z późn. zm.), wynosi 2 µg/kg.

Z nając historię produkcji wina, może-

my śmiało stwierdzić, że przez parę 

tysięcy lat prowadzono tylko ekologiczną 

uprawę winorośli i produkcję wina. Teraz 

chyba „wracamy” powoli do tamtych cza-

sów. Na pewno wyjdzie nam to na dobre 

i oby – na zdrowie.

DR INŻ. ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Tab. 1. Powierzchnia ekologicznych winnic na świecie

Kraj

Powierzch-
nia

ekowinnic
[ha]

Udział
w ogólnej 

powierzchni 
winnic 

w kraju [%]

Kraj

Powierzch-
nia

ekowinnic
[ha]

Udział
w ogólnej 

powierzchni 
winnic 
w kraju

[%]

Włochy 31.170 3,4 Argentyna 273 0,1

Francja 16.428 1,9 Kanada 99 0,9

Hiszpania 14.928 1,2 Izrael 80 brak danych

Mołdawia 8.155 brak danych Słowacja 78 brak danych

Grecja 3.303 2,7 Cypr 75 brak danych

USA (Kalifornia) 3.104 1,5 Słowenia 49 0,3

Niemcy 2.500 2,4 Czechy 48 0,3

Chiny 2.000 1,0 Liban 40 brak danych

Turcja 1.988 0,3 Chorwacja 32 0,1

Chile 1.892 1,7 Gruzja 31 brak danych

Austria 1.657 3,4 Serbia Czarnogóra 6 brak danych

Portugalia 912 0,4 Luksemburg 6 brak danych

Syria 600 brak danych Albania 5 brak danych

Węgry 579 brak danych Macedonia 1 brak danych

Szwajcaria 358 2,4

Nowa Zelandia 299 2,0 RAZEM 90.696

Źródło: FiBL Survey 2005/2006, (w:) Willer H., Minou Y., The World of Organic Agriculture, 2006.

Tab. 2.  Porównanie zawartości pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w winogronach 
ekologicznych i konwencjonalnych w latach 2002–2005.

Produkty Liczba prób Z pozostałościami Z pozostałościami 
>0,01 mg/kg

Próby zawierają-
ce pozostałości 

różnych 
pestycydów

2002

ekologiczne 26 1 0 0

konwencjonalne 57 56 12 52

2003

ekologiczne 25 4 3 (12%) 1

konwencjonalne 137 130 108 (79%) 114

2004

ekologiczne 41 12 5 (12%) 5

konwencjonalne 138 126 120 (87%) 106

2005

ekologiczne 34 14 3 (9%) 7

konwencjonalne 173 170 154 (89%) 155

Źródło: Bericht über das Öko-Monitoring Programm Baden-Würtemberg, 2002.

Tab. 3.  Porównanie zawartości pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w winogronach 
ekologicznych i konwencjonalnych przeznaczonych do tłoczenia i w moszczu (produkcja wina)

Winogrona 
do tłoczenia 

i moszcz
Liczba prób Z pozostałościami Z pozostałościami

>0,01 mg/kg

Liczba przekro-
czeń najwyższej 
dopuszczalnej 

ilości

2003

ekologiczne 18 3 2 (11%) 0

konwencjonalne 68 52 44 (65%) 1 (1,5%)

Źródło: Anastassiades M. i in., Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Ökomonitoring 2003.
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P rzyczyny powstawania chorób nowo-

tworowych nie są jeszcze w pełni po-

znane. Według wielu teorii w powstawaniu 

nowotworów zasadniczą rolę odgrywają ta-

kie czynniki jak: wiek, dyspozycja, czyli za-

leżność dziedziczna oraz ekspozycja, czyli 

czynniki zewnętrzne. Wiadomo, np. że im 

późniejszy wiek, tym ryzyko wystąpienia 

choroby nowotworowej wzrasta. Podobnie 

duże znaczenie mają uwarunkowania gene-

tyczne, tzn. osoby pochodzące z rodzin o pod-

wyższonej zachorowalności są w większym 

stopniu narażone na ryzyko rozwoju choroby 

nowotworowej. Natomiast często podkreśla-

ne skażenie otaczającego środowiska nie ma 

tak istotnego wpływu. Zdecydowanie ważną 

rolę pełnią z kolei czynniki, na które czło-

wiek swoim zachowaniem i stylem życia ma 

bezpośredni wpływ, tym samym zwiększa-

jąc lub zmniejszając ryzyko zachorowania na 

nowotwory. Zostały do nich zaliczone: od-

żywianie, spożywanie alkoholu, palenie pa-

pierosów, sport, ekspozycja na promieniowa-

nie słoneczne, a także rodzaj wykonywanej 

pracy i związane z tym zagrożenia. Prowa-

dzony przez nas styl życia determinuje nasze 

zdrowie, w dużym stopniu oddziaływuje na 

jakość i długość życia, a przede wszystkim 

wpływa na ograniczenie bądź podwyższenie 

ryzyka występowania wielu chorób, w tym 

również nowotworów.

Jednym z podstawowych elementów stylu 

życia jest odżywianie. Prawidłowe żywienie 

należy do najważniejszych czynników śro-

dowiskowych człowieka, wpływających ko-

rzystnie na stan jego zdrowia i determinują-

cych rozwój psychofizyczny. Zewsząd sły-

chać tak wiele sprzecznych teorii i opinii na 

temat szkodliwości i właściwości zdrowotnych 

poszczególnych produktów spożywczych, że 

często nie wiemy, co należy jadać. Na podsta-

wie badań żywieniowych przeprowadzonych 

w Polsce i innych rozwiniętych gospodarczo 

krajach, stwierdza się wiele nieprawidłowości 

żywieniowych, do których zaliczamy przede 

wszystkim nadmierne spożycie tłuszczów 

i bardzo niewielkie ilości warzyw, owoców, 

mleka i produktów mlecznych. System im-

munologiczny, osłabiony z powodu nieodpo-

wiedniego, ubogiego odżywiania, może dopu-

ścić do rozwoju choroby nowotworowej. Gdy 

We współczesnym świecie choroby nowotworowe stanowią problem niezwykle istotny. W porównaniu z innymi kra-

jami europejskimi, w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy wzrost liczby zachorowań i zgonów. Z powodu 

braku badań przesiewowych wzrastającego narażenia na czynniki rakotwórcze, zmian stylu życia sprzyjającego po-

wstawaniu nowotworów oraz słabego stopnia świadomości onkologicznej, średnia wyleczeń jest stosunkowo niska.

Styl  życia
a choroby nowotworowe

KATARZYNA MRÓZ

CZĘŚĆ 1. ODŻYWIANIE A CHOROBY NOWOTWOROWE
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zadbamy o spożywanie odpowiedniej ilości 

świeżych owoców i warzyw, węglowodanów 

i tłuszczów, otrzymamy wszystkie potrzeb-

ne związki pokarmowe. Niektóre produkty 

spożywcze mogą pomagać w ochronie przed 

chorobami nowotworowymi, a zbyt małe ich 

ilości w diecie zwiększają ryzyko zachoro-

wań. Inne natomiast mogą zawierać czynni-

ki rakotwórcze, które sprzyjają powstawaniu 

nowotworów.

Najnowsze badania wykazują, że substan-

cje przeciwutleniające, czyli antyoksydanty, 

zabezpieczają organizm przed niektórymi ro-

dzajami raka. Nowotwory należą do chorób 

związanych ze stresem oksydacyjnym, który 

jest zaburzeniem równowagi miedzy utlenia-

niem a redukcją. Antyoksydanty mają na celu 

wyrównanie tego bilansu przez zahamowanie 

procesów oksydacyjnych i chronią organizm 

przed wolnymi rodnikami, neutralizując ich 

toksyczne działanie. Wiele produktów spo-

żywczych zawiera przeciwutleniacze. Wśród 

antyoksydantów wymienia się przede wszyst-

kim: witaminę E, C, beta-karoten i biofla-

wonoidy. Dobrym źródłem witaminy E są: 

margaryna, orzechy, oleje roślinne. Dużo wi-

taminy C zawierają: czarna porzeczka, papry-

ka, owoce cytrusowe, ziemniaki, truskawki 

i szpinak. Z badań wynika, że osoby, które 

spożywają dużo owoców i warzyw są mniej 

zagrożone rakiem płuc, pęcherza moczowe-

go, piersi oraz szyjki i błony śluzowej macicy. 

Bioflawonoidy występują w cytrynach, grejp-

frutach, pomarańczach, śliwkach, wiśniach, 

jeżynach, czarnej porzeczce, papryce, gryce 

i licznych ziołach. Natomiast bataty, szparagi, 

szpinak, marchew, cukinia, dynia, mango za-

wierają znaczne ilości beta-karotenu. W jed-

nym z badań wykazano, że dzienna podaż 

600 mikrogramów beta-karotenu efektywnie 

zapobiega powstaniu raka skóry, dzięki kwa-

sowi retinojowemu, pochodzącemu z beta-

karotenu. Ponadto badania przeprowadzone 

w Wielkiej Brytanii dowodzą, że czerwony 

barwnik pomidora – likopen, należący do 

karotenoidów, również może chronić przed 

niektórymi postaciami raka, przeciwdziałając 

szkodom wyrządzonym przez wolne rodniki. 

Uważa się, że witamina B2 pełni rolę w pro-

filaktyce nowotworów przełyku. Jej źródło 

stanowią głównie mleko, jaja, mięso, drób. 

Współdziałając z witaminą B6, pomaga roz-

kładać substancje kancerogenne.

W śród substancji przeciwutleniających 

należy wymienić również składniki 

mineralne, które jednocześnie mają znaczny 

wpływ na funkcjonowanie układu immunolo-

gicznego. Najbardziej znanymi przeciwutle-

niaczmi z tej grupy są: selen, miedź, i cynk. 

Bardzo dobrym źródłem selenu są ostrygi, 

krewetki, raki, langusty, homary, mątwy, 

ośmiornice i kalmary, czyli tak zwane frutti 

di mare, a ponadto podroby, mięso, ryby, pro-

dukty mleczarskie, owoce cytrusowe, awoka-

do oraz pełne ziarna zbóż. Niedobór selenu 

wiąże się z rosnącym zagrożeniem niektóry-

mi rodzajami raka, szczególnie, gdy w die-

cie jest mało witaminy E. Miedź występuje 

w skorupiakach, kakao, orzechach i grzybach, 

a cynk w ziarnach zbóż, czerwonym mięsie, 

drobiu, jajach i produktach mlecznych. Ze 

składników mineralnych duże znaczenie ma 

również żelazo. Dieta z niedoborami żelaza 

wpływa na bardziej intensywny rozwój no-

wotworów górnych odcinków przewodu po-

karmowego. Należy nadmienić, że nadmiar 

żelaza jest także niekorzystny, gdyż może 

sprzyjać tworzeniu wolnych rodników. Do-

brym źródłem żelaza są podroby, szczególnie 

wątroba i nerki, sardynki, żółtka jaj, ciem-

nozielone warzywa liściaste, suszone owo-

ce i pełnoziarniste pieczywo. Ponadto udo-

wodniono, że niedobory jodu przyspieszają 

rozwój nowotworów tarczycy, a niedobory 

wapnia mogą sprzyjać rozwojowi nowotworu 

jelita grubego, gdyż wapń wspomaga blokadę 

toksycznego działania kwasów żółciowych. 

Wapń zawarty jest w mleku, serach, sardyn-

kach i ciemnozielonych warzywach liścia-

stych. Aby przeciwdziałać niedoborom jodu 

wskazane jest spożywanie wodorostów, ryb 

i owoców morza oraz stosowanie soli jodo-

wanej do potraw.

Ważnym składnikiem żywienia w profi-

laktyce chorób nowotworowych są produkty 

o właściwościach antyrakowych. Należą do 

nich warzywa krzyżowe, takie jak brokuły, 

brukselka, kapusta, kalafior, które są boga-

te w antykancerogeny, zwłaszcza w indole, 

będące związkami azotu, powstrzymującymi 

substancje rakotwórcze przed uszkodzeniem 

DNA. Mogą zapobiegać powstawaniu raka 

piersi, gdyż pobudzają wątrobę do dezaktywa-

cji estrogenu, żeńskiego hormonu płciowego. 

Doświadczenia przeprowadzone w Stanach 

Zjednoczonych wykazały, że dzięki przyspie-

szeniu przemiany estrogenu oraz wydalania 

jej produktów z ustroju, zmniejsza się moż-

liwość rakotwórczego działania estrogenu. 

Uważa się, że u kobiet, u których przemiana 

estrogenu zachodzi gwałtownie, rzadziej ob-

serwuje się zachorowalność na raka piersi lub 

raka szyjki macicy. Jest też prawdopodobne, 

lecz nieudowodnione, że indole, znajdujące się 

w warzywach, mogą u kobiet, już chorujących 

na raka, zahamować przerzuty nowotworu na 

inne organy. Bardzo istotne działanie anty-

rakowe mają również terpeny, tiosulfoniany, 

siarczki alifatycznych węglowodorów, izo-

fo
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flawony, katechiny, lignany i izotiocyjania-

ny. Doskonałym źródłem izotiocyjanin jest 

kalarepa, która dzięki nim zapobiega rakowi 

okrężnicy oraz odbytu.

Źródłem cennych komponentów odżyw-

czych i składników wykazujących działanie 

antyrakowe są rośliny strączkowe i buraki, 

głównie ze względu na bogactwo kwasu fo-

liowego, którego niedobór zwiększa ryzyko 

wystąpienia raka szyjki macicy i płuc. Po-

nadto zmniejszona podaż kwasu foliowego 

wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka 

okrężnicy i odbytnicy. Przypuszcza się, że 

deficyt kwasu foliowego przyczynia się do 

demetylacji DNA, a zmniejszenie się ilości 

grup metylowych w DNA może przyczyniać 

się do uaktywnienia karcynogenów. Obecnie 

prowadzone są także badania, czy soja oraz 

produkty sojowe zawierające hormony roślin-

ne, tak zwane fitoestrogeny, mają tak duże 

– jak powszechnie uważa się – właściwości 

antyrakowe i czy mogą skutecznie chronić 

przed rakiem, a w szczególności przed rakiem 

piersi. Stosowany od dawna czosnek i cebula 

są również sprzymierzeńcami w walce z ra-

kiem. Przeprowadzone w Chinach badania 

potwierdzają ich zdolność neutralizowania 

związków chemicznych, wywołujących raka 

i zmniejszania ryzyka wystąpienia nowotwo-

rów, w szczególności raka żołądka.

Z prowadzonych na świecie badań, w za-

kresie profilaktyki żywieniowej w chorobach 

nowotworowych, zmierzających do znalezie-

nia optymalnego i skutecznego wzorca żywie-

niowego wynika, że walce z rakiem sprzyja 

żywienie bogate w polisacharydy, substancje 

blastowe i antyoksydanty przy niewielkim 

spożyciu tłuszczów oraz białka zwierzęcego. 

Badania wykazały, że oparta na tych składni-

kach dieta wpływa na zmniejszenie częstości 

występowania raka jelita grubego. Podobnie 

jak substancje blastowe, działa skrobia, która 

warunkuje tworzenie się maślanu w jelicie 

grubym, który przeciwdziała zmianom błony 

śluzowej jelita. W odniesieniu do raka jelita 

grubego stwierdza się również, że wpływ na 

zmniejszenie zachorowalności ma pożywienie 

bogate w wapń, witaminę D i sterole roślin-

ne. Ponadto produkty o wysokiej zawarto-

ści błonnika mogą w sposób istotny chronić 

przed rakiem jelita grubego, w części zwa-

nej okrężnicą oraz formami raka, występują-

cymi w obrębie odbytnicy, prostaty, macicy 

i piersi. Błonnik nierozpuszczalny, zawarty 

w ryżu, otrębach, truskawkach czy orzechach, 

zapobiega kumulowaniu się niestrawionego 

pokarmu w jelitach, dzięki czemu śluzów-

ka jelita jest mniej narażona na szkodliwe 

oddziaływanie związków kancerogennych, 

w tym substancji, które powstają w wyniku 

działania bakterii. Natomiast błonnik roz-

puszczalny transportuje toksyny i związki 

kancerogenne w trakcie procesów trawienia 

i wydalania z organizmu. Działanie ochron-

ne, zapobiegające powstawaniu nowotworów, 

przypisuje się również wielonienasyconym 

kwasom tłuszczowym, które w dużych ilo-

ściach zawarte są w oleju kukurydzianym 

i oleju słonecznikowym.

Pożywienie, z jednej strony, może w sposób 

istotny mieć wpływ na zapobieganie rozwojowi 

chorób nowotworowych, z drugiej zaś, może 

przyczynić się do wywołania raka, jeżeli za-

wiera substancje kancerogenne. Do naturalnie 

występujących karcynogenów zaliczamy al-

fatoksyny, które są produkowane przez grzyb 

Aspergillus flavus. Grzyb ten rozwija się na 

roślinnych produktach spożywczych, takich 

jak orzeszki ziemne, czy zboża, magazynowa-

nych w ciepłych i wilgotnych pomieszczeniach. 

Spożywanie pokarmów skażonych alfatok-

synami może wpłynąć na indukowanie raka 

wątrobokomórkowego. Dowiedziono również, 

że takie substancje słodzące jak: sacharyna 

E-954 i cyklaminiany E-952 przyczyniają się 

do rozwoju choroby nowotworowej. Światowa 

Organizacja Zdrowia udowodniła rakotwór-

cze działanie cyklaminian, znajdujących się 

w gumach do żucia. W tych ostatnich oraz 

w chałwach i cukierkach może znajdować 

się przeciwutleniacz o nazwie BHT E-321, 

któremu udowodniono działanie rakotwór-

cze i którego stosowanie jest w Polsce zabro-

nione. Ponadto silnie rakotwórcze działanie 

przypisuje się heksaninie E-239, dodawanej 

niekiedy do serów i słodyczy.

R akotwórcze działanie wykazują rów-

nież wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, które mogą dostać się do pro-

duktów żywnościowych podczas przerobu. 

Wśród nich do najbardziej znanych zalicza-

my benzopiren, często znajdujący się w mię-

snych produktach wędzonych i w dymie wę-

dzarniczym. Podczas pieczenia mięsa i ryb 

powstałe produkty wykazują również dzia-

łanie kancerogenne. Z umiarem trzeba jeść 

bekon, kiełbasy i boczek, ponieważ zawiera-

ją one znaczne ilości sodu, a konserwowane 

są azotynami i azotanami, które wchodząc 

w reakcje ze składnikami żywności, zwany-

mi aminami, wytwarzają nitrozoaminy, na-

leżącymi do najsilniejszych kancerogenów. 

Istnieje związek między przyjmowaniem 

wysokich dawek azotynów i azotanów a ra-

kiem przełyku. Pod wpływem flory bakteryj-

nej w organizmie człowieka azotany reduko-

wane są do azotynów, te zaś łączą się z ami-

nami i powstają nitrozoaminy. Do powstania 

nitrozoamin może dojść również w rybach, 
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serach i przetworach. Ponadto niektóre leki 

przeciwbakteryjne, przeciwbólowe i prze-

ciwdepresyjne, które zawierają grupy ami-

nowe, mogą prowadzić do powstania nitro-

zoamin. Podczas przyjmowania tych leków 

zaleca się unikanie spożywania produktów 

bogatych w azotany i azotyny w celu unik-

nięcia procesów nitrozowania. Udowodnio-

no, że witamina C zapobiega tworzeniu się 

nitrozoamin w żołądku, które przyczyniają 

się do wystąpienia raka żołądka.

Stwierdzono również, że spożywanie dużej 

ilości soli i solonej żywności, a szczególnie 

ryb, ma związek z rakiem jamy nosogardło-

wej. Żywność solona, wędzona, peklowana 

i źle przechowywana ma jednocześnie istot-

ny związek z rakiem żołądka. U osób z małą 

konsumpcją witaminy C, u których obserwu-

je się już zapalenie błony śluzowej żołądka, 

duże spożycie soli kuchennej i infekcja He-

licobacter pyroli sprzyja pojawieniu się cho-

roby nowotworowej.

Tłuszcze są ważnym źródłem energii, 

lecz ich nadmiar w jadłospisie może być 

przyczyną rozwoju niektórych form raka. 

Spożywanie dużej ilości mięsa, które za-

wiera tłuszcze nasycone oraz mleka, przy 

współudziale niskiego spożycia błonnika, 

podwyższa ryzyko zachorowania na raka 

jajnika. Natomiast czynnikami ryzyka raka 

jelita grubego jest dieta bogata w tłuszcze 

w połączeniu z siedzącym trybem życia. 

Podczas zwiększonej ilości przyjmowania 

tłuszczów zwiększa się wydzielanie żółci 

i wówczas więcej kwasów żółciowych tra-

fia do jelita grubego. W wyniku rozkładu 

przez bakterie jelitowe kwasów żółciowych, 

powstają kwasy deoksycholowy i litocholo-

wy, które działają jak kancerogeny. Unikanie 

diety bogatej w tłuszcze ma również istotne 

znaczenie w profilaktyce pierwotnej raka 

piersi. Nowotwór ten coraz częściej wystę-

puje w zachodnich krajach uprzemysłowio-

nych, gdzie spożywa się szczególnie dużo 

tłuszczów. Podczas działań prewencyjnych 

zaleca się zwiększenie konsumpcji warzyw 

i owoców. Odnośnie raka trzustki stwierdza 

się, że obok zbyt małego spożycia warzyw 

bogatych w selen, z rozwojem tego nowo-

tworu związana jest również zwiększona 

konsumpcja mięsa i tłuszczu. W wyniku 

niewłaściwego spożycia tłuszczów nasyco-

nych i niedostatecznego spożycia wielonie-

nasyconych kwasów tłuszczowych może po-

wstać rak prostaty. Dieta wysokotłuszczowa 

i niskobłonnikowa może prowadzić do nad-

wagi, zmian w funkcjonowaniu jelit oraz do 

zaparć, a każdy z tych objawów zwiększa 

zagrożenie rakiem. Nowotwory macicy, je-

lita grubego, prostaty, pęcherzyka żółciowe-

go i piersi są najbardziej rozpowszechnione 

wśród osób otyłych. Natomiast w odniesieniu 

do pozostałych nowotworów, rozpowszech-

nionych u osób z nadwagą, zasadniczą rolę 

przypisuje się nieprawidłowemu sposobowi 

żywienia. W przypadku raka sutka naukowcy 

sugerują, że wyższa umieralność na ten ro-

dzaj nowotworu, wśród kobiet otyłych, może 

wynikać z trudniejszego wykrywania raka 

sutka u nich niż wśród kobiet szczupłych. 

W kontekście działań zapobiegawczych na-

leży przeciwdziałać nadmiernemu przyro-

stowi masy ciała i stale kontrolować bilans 

energetyczny, poprzez regulację spożycia 

energii i wzrost aktywności fizycznej.

Wiele substancji chemicznych wprowa-

dzanych jest do żywności w procesach upra-

wy, tuczu lub przetwarzania i chociaż nie 

ma dowodów, że mogą one przyczynić się 

do powstania raka, można przecież wybierać 

żywność, która nie zawiera syntetycznych 

dodatków. Jednakże również tak zwana żyw-

ność ekologiczna może zawierać substancje 

kancerogenne. Ostatnio w Niemczech w pro-

duktach z gospodarstw ekologicznych odna-

leziono duże stężenie nitrofenu, preparatu 

chwastobójczego. Przypuszcza się, że może 

on mieć działanie rakotwórcze. Innymi sub-

stancjami podejrzewanymi o działanie kan-

cerogenne są dioksyny. Powstają one w tak-

cie procesów technologicznych w przemyśle 

oraz podczas smażenia lub grillowania. Ich 

obecność obserwuje się głównie w produk-

tach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 

zawierających tłuszcz, np. w mleku.

J eszcze niedawno sądzono, że niskoka-

loryczna dieta makrobiotyczna zmniej-

sza niebezpieczeństwo wystąpienia niektó-

rych form raka, jednak po przeprowadzeniu 

bardziej wnikliwych badań przez American 

Cancer Society stwierdzono, że nie daje ona 

konkretnych efektów. W przypadku diety 

wegetariańskiej zauważono, że jej zwolen-

nicy rzadziej chorują na choroby nowotwo-

rowe, w porównaniu z osobami spożywają-

cymi mięso. Jednak niższa zachorowalność 

na raka wśród wegetarianów, nie wynika 

z rezygnacji ze spożywania mięs, tylko ze 

zwiększonej ilości konsumpcji żywności po-

chodzenia roślinnego, czyli świeżych owo-

ców, warzyw, nasion roślin strączkowych 

i orzechów. Ponadto wegetarianie prowadzą 

z reguły zdrowszy tryb życia, zazwyczaj nie 

palą papierosów, w ograniczonych ilościach 

spożywają alkohol i regularnie wykonują 

ćwiczenia fizyczne. W odróżnieniu od wege-

tarianów, którzy spożywają jaja i produkty 

mleczne, weganie mają w swojej diecie wy-

łącznie produkty pochodzenia roślinnego. 

Badania statystyczne udowadniają również 

korzystny wpływ tej diety, gdyż weganie są 

mniej narażeni na ryzyko zachorowania na 

raka jelita grubego, w porównaniu z kon-

sumentami mięsa, a nawet wegetarianami. 

Jednak zdecydowanie najbardziej korzystną 

dietą, w ramach profilaktyki nowotworo-

wej, jest dieta śródziemnomorska. Jest ona 

bogata w produkty zbożowe, owoce, wa-

rzywa, olej z oliwek. Ponadto w jej skład 

wchodzą owoce morza, takie jak ostrygi, 

krewetki, mątwy i homary, znane jako do-

skonałe źródła selenu. Dieta śródziemno-

morska zawiera również mało mięsa i tłusz-

czów zwierzęcych.

Podsumowując, chciałabym zauważyć, 

że nie ma diety, która mogłaby całkowicie 

uchronić nas od choroby nowotworowej, 

gdyż rozwój nowotworu może zależeć nie 

tylko od sposobu odżywiania, ale także od 

innych czynników takich jak: predyspozy-

cje genetyczne, palenie tytoniu, nadmierne 

spożywanie alkoholu czy brak aktywności 

ruchowej. Jednakże wiedząc, jakie produkty 

spożywcze mogą pomagać w ochronie przed 

chorobami nowotworowymi, a jakie mogą za-

wierać czynniki rakotwórcze, które sprzyjają 

powstawaniu nowotworów, możemy indywi-

dualnie kontrolować własną dietę.

KATARZYNA MRÓZ

STUDENTKA V ROKU OCHRONY ŚRODOWISKA 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Wykaz literatury do artykułu dostępny u Au-
torki i w Redakcji „Zielonej Planety”.
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Arktyczna oaza polskości 

Na 78° szerokości geograficznej północnej 

i 15° długości geograficznej wschodniej, da-

leko za kołem podbiegunowym, w południo-

wo-zachodniej części Archipelagu Svalbard 

na Spitsbergenie, zlokalizowana jest Polska 

Stacja Polarna. Znajduje się ona na północ-

nym brzegu fiordu Hornsund tuż nad Zatoką 

Białego Niedźwiedzia (Isbjørnhamna). Naj-

bliższa całoroczna osada – Longyearbyen – 

będąca jednocześnie stolicą tej polarnej kra-

iny oddalona jest o około 200 km.

Możliwości dotarcia do Polskiego Domu 

pod Biegunem (tak nazywa się czasami Pol-

ską Stację Polarną Hornsund) jest wiele; latem 

można dopłynąć statkiem, jachtem, pontonem 

lub kajakiem (tym ostatnim środkiem lokomocji 

zajmuje to około 10 dni). Zimą doskonale na-

dają się do tego narty, psie zaprzęgi lub skutery 

śnieżne (w przypadku skuterów czas dotarcia 

wynosi od 5 godzin do 10 dni – wszystko zale-

ży od mocy silnika i pogody). Najszybciej (ale 

i najdrożej) jest helikopterem – przelot z Lon-

gyerbyen zajmuje niecałą godzinę.

Wrocławski domek przy morenie

W odległości około 11 km w linii pro-

stej na NE od Bazy znajduje się Stacja Po-

larna Uniwersytetu Wrocławskiego im. Sta-

nisława Baranowskiego, która ugruntowała 

obecność wrocławskich uczonych w tej części 

Spitsbergenu. Zapoczątkowana ona została 

przez prof. Aleksandra Kosibę, klimatologa 

i glacjologa, który już w roku 1957 założył 

na pobliskim lodowcu Werenskiolda stację 

glacjologiczno-meteorologiczną. Zapewniała 

ona schronienie dla naukowców aż do roku 

1960. Taka lokalizacja niosła za sobą bar-

dzo wiele utrudnień, dlatego w roku 1971 

wybudowano trwały budynek na przedpolu 

lodowca, tuż obok moreny bocznej, u wy-

lotu z niezwykle malowniczej Doliny Brat-

tegg. Różnica między Polską Stacją Polarną 

a Stacją Polarną Uniwersytetu Wrocławskiego 

jest ogromna: ta ostatnia to niewielki domek 

zbity z desek i bali (przez Norwegów takie 

budowle nazywane są husami). W komfor-

towych warunkach (być może „komfortowe” 

to zbyt mocne słowo) może przebywać tam 

do 5 osób. Bywają jednak okresy, że na tej 

niewielkiej powierzchni przebywa i po kil-

kunastu polarników. Stacja im. S. Baranow-

skiego, potocznie nazywana „Baranówką”, 

wyposażona jest obecnie w wiele udogod-

nień, m.in. posiada bieżącą wodę, toaletę, 

prysznic. Również tutaj zawitała technika: 

zaprzęgnięto siłę wiatru i energię płynącego 

tuż obok potoku do generowania „czystej” 

energii elektrycznej. Takie rozwiązanie po-

zwala wyeliminować terkotanie spalinowego 

agregatu prądotwórczego. 

Decydując się na studiowanie Ochrony Środowiska w Uniwersytecie Wrocławskim, nie spodziewałem się, że nauczę 

się tu płoszyć niedźwiedzie polarne czy jeździć na skuterze śnieżnym. Swoje naukowe pasje kontynuowałem w Dok-

toranckim Studium Geografii w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii naszego Uniwersytetu, gdzie dano mi możliwość 

uczestniczenia w dwóch wyprawach polarnych na Spitsbergen. Poniżej, w kilku słowach, chciałbym podzielić się 

kilkoma informacjami na temat tego niezwykłego świata.

SEBASTIAN SIKORA

W r o c ł a w i a n i eW r o c ł a w i a n i e
na tropach zmian klimatuna tropach zmian klimatu

Foka w swoim naturalnym środowiskuFoka w swoim naturalnym środowisku
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Tragarz potrzebny od zaraz

Południowa część Spitsbergenu została 

przekształcona w Park Narodowy. Konsekwen-

cją tego jest całkowity zakaz (z niewielkimi 

wyjątkami) używania pojazdów mechanicz-

nych zostawiających ślady na tundrze. Jest to 

w pełni uzasadnione – droga, którą w latach 

siedemdziesiątych XX w. wożono samocho-

dem terenowym materiały budowlane z Bazy 

w okolicę lodowca Werenskiolda, widoczna 

jest do dnia dzisiejszego. Konsekwencją dba-

łości o środowisko jest konieczność dźwiga-

nia wszystkiego, co niezbędne do życia w sta-

cji uniwersyteckiej na własnych plecach. Na 

szczęście większość rzeczy można dowieźć 

za pomocą łodzi na odległość 2–3 km, lecz 

ostatni fragment trzeba pokonywać na wła-

snych nogach. Jest to niewdzięczne zadanie 

– należy pamiętać, że ten dystans pokonuje 

się wśród skałek, które często stanowią schro-

nienie dla niedźwiedzi polarnych!

Zwyczaje panujące w Baranówce są zu-

pełnie odmienne od tych z Polskiej Stacji 

Polarnej Hornsund: nie ma tu wyznaczo-

nych godzin spożywania posiłków czy wsta-

wania. Każdy ma możliwość ustalenia wła-

snego rytmu pracy i wypoczynku. Panujący 

latem dzień polarny pozwala na jakiś czas 

zapomnieć o tradycyjnym rytmie dobowym, 

lecz nie na długo. Po kilku dniach zachwytu 

brakiem ciemności, organizm ze zdwojoną 

mocą domaga się snu. Wówczas w słoneczny 

dzień często ma się ochotę zapaść w krótką 

drzemkę na miękkich mchach tundry, jednak 

świadomość stania się łatwym kąskiem dla 

niedźwiedzia polarnego szybko zniechęca do 

takiego postępowania.

Polski Dom pod Biegunem

Skromne środki finansowe oraz inne 

obowiązki (związane np. z dydaktyką), nie 

pozwalają wrocławskim uczonym na cało-

roczne prowadzenie badań na Spitsberge-

nie. Na szczęście funkcjonuje tam unikalna 

w skali całej Europy, czynna cały rok, stacja 

polarna, o której wspomniałem na począt-

ku. Historia jej powstania sięga roku 1956, 

kiedy to ekspedycja polskich polarników 

pod kierownictwem prof. Stanisława Sie-

dleckiego poszukiwała dogodnego miejsca 

do całorocznej bazy polarnej, która miała 

działać w ramach Międzynarodowego Roku 

Geofizycznego. Wybór padł na Zatokę Bia-

łego Niedźwiedzia. Już w następnym roku, 

1957, w ciągu zaledwie trzech miesięcy, wy-

budowano stosowne pomieszczenia. Polskim 

naukowcom posłużyły one przez jedno zi-

mowanie, w sezonie 1957/58. Po tym okre-

sie przybywały tu letnie wyprawy uniwer-

syteckie i górskie, a w latach 1967–1971 

z budynków korzystali traperzy zajmujący 

się polowaniem m.in. na niedźwiedzie po-

larne. Niestety, nie przywiązywali oni zbyt 

dużej dbałości do użytkowanych pomiesz-

czeń – efektem ich poczynań było znaczne 

zniszczenie zabudowań.

Dopiero u schyłku lat siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku reaktywowano całoroczne 

wyprawy polarne i obecnie do zimowania 

przygotowuje się XXVIII Wyprawa Polarna 

PAN, a wśród nich kolejny pracownik Zakła-

du Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego.

Trudne początki

Od pionierskich czasów prof. Siedleckie-

go i reszty zespołu minęło prawie pół wieku. 

W tym czasie Polska Stacja Polarna Hornsund 

(zwana w skrócie Bazą) przeszła prawdziwą 

metamorfozę – z jednostki, w której należało 

„walczyć” o przetrwanie nocy polarnej, za-

mieniła się w – zapewniającą komfort pracy 

i wypoczynku – jednostkę badawczą. 

Początki funkcjonowania Bazy były nie-

zwykle trudne, a problemem było wszystko: 

począwszy od zdobycia zapasów żywności 

poprzez „kaszlący” agregat prądotwórczy po 

zapewnienie łączności z krajem (służyła do 

tego stacja radiowa, z pomocą której łączo-

no się z Polską za pośrednictwem statków 

rybackich pływających m.in. po Morzu Pół-

nocnym). Obecnie Stacja przechodzi grun-

towną modernizację. Zainstalowano nowo-

czesne agregaty prądotwórcze, wymieniono 

instalację elektryczną, dobudowano kolejne 

pomieszczenia i zmieniono wygląd zewnętrz-

ny. Wyrazem szczególnej dbałości o środo-

wisko naturalne tego malowniczego zakątka 

jest oddana do użytku nowoczesna oczysz-

czalnia ścieków, specjalnie przystosowana do 

pracy w warunkach polarnych. Plany na naj-

bliższe lata zakładają dalszą „ekologizację” 

– m.in. poprzez wybudowanie nowoczesnej, 

wysokotemperaturowej spalarki śmieci. La-

tem tego roku rozpoczęła się w Bazie nowa 

era – do użytku zostało oddane stałe łącze 

internetowe, które zapewnia zimownikom 

kontakt on line z krajem.

Boże Narodzenie 

z niedźwiedziami polarnymi

Mimo tych licznych udogodnień, rokrocz-

nie ośmiu zimowników-polarników musi zma-

gać się z trudami, których normalni ludzie 

nigdy nie zaznają. Problemem dla nich jest 

już samo zdobycie wody pitnej. Latem nie 
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stanowi to większego problemu, ponieważ 

można pozyskiwać ją z pobliskiego jeziorka 

(charakteryzuje się ona niewielkim zmine-

ralizowaniem, lecz bogata jest w „mikroele-

menty” dostarczane przez ptasie odchody). 

Jesienią, gdy brak jeszcze odpowiednio grubej 

pokrywy śnieżnej, a jeziorko zamarza, słod-

ką wodę trzeba wyławiać z fiordu, w którym 

pełno jest pływających fragmentów pobliskie-

go lodowca Hansa.

Specyficzny problem dla zimowników stano-

wią „gospodarskie” wizyty niedźwiedzi polar-

nych – stałych mieszkańców tej części Arktyki. 

Jeszcze do niedawna zagrożone wyginięciem, 

dzięki intensywnym działaniom ochronnym 

(m.in. wprowadzeniem całkowitego zakazu 

polowania na nie) liczebność populacji tych 

majestatycznych drapieżników dość znacznie 

wzrosła. Z natury ciekawskie, niedźwiedzie 

polarne często zachodzą do stacji w poszuki-

waniu smacznego kąska (za takowy może ujść 

nawet zarośnięty polarnik). Najczęściej wy-

starczy wydanie okrzyku wojennego Apaczów, 

aby dać do zrozumienia białemu intruzowi, że 

jest tu niemile widziany. W sytuacjach, gdy 

niedźwiedź wykazuje zbytnie zainteresowa-

nie zainstalowaną aparaturą badawczą, nie-

zbędne jest odpalenie rakiety świetlnej, któ-

ra (szczególnie nocą polarną) robi olbrzymie 

wrażenie na nieproszonym gościu. Te wizy-

ty, aczkolwiek dość niebezpieczne, stanowią 

urozmaicenie doli zimowników. 

Wrocławianie na tropie golca

Ośrodek wrocławski, dzięki wydatnej po-

mocy JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskie-

go, po kilkuletniej przerwie spowodowanej 

brakiem środków finansowych, reaktywo-

wał badania polarne. W latach 2003–2006 

odbyły się kolejne wyprawy naukowe Uni-

wersytetu Wrocławskiego na Spitsbergen. 

Prowadzone w jej ramach badania dotyczą 

zarówno składników nieożywionych środo-

wiska: badanie składu chemicznego cieków 

wodnych i ilości wody wypływającej z top-

niejących lodowców (pozwala to m.in. usta-

lać jak szybko one wytapiają się), badania 

geomorfologiczne oraz badania nad zmia-

nami klimatu. Geomorfolodzy mają tutaj 

niezwykły wręcz poligon do badań: obser-

wować tutaj można regularne kręgi z ka-

mieni powstające w wyniku wielokrotnego 

zamarzania i odmarzania gleby. Niezwykle 

interesujący jest tzw. permafrost, czyli za-

marznięta na głębokość kilkuset metrów 

powierzchnia Ziemi. Ze względu na zmiany 

klimatyczne obszar, na którym występuje 

to zjawisko, z roku na rok kurczy się. Pro-

blemem zmian klimatycznych zaintereso-

wani jesteśmy szczególnie my, klimatolo-

dzy z Zakładu Meteorologii i Klimatologii 

Instytutu Geografii i Rozwoju Regional-

nego. W czasie ostatniego sezonu letniego 

prowadziliśmy na Spitsbergenie intensywne 

badania meteorologiczne przy użyciu auto-

matycznych stacji meteorologicznych i ter-

mografów (zlokalizowanych na lodowcach, 

szczytach górskich i tundrze) oraz balonu 

meteorologicznego i sodaru (jest to urzą-

dzenie wysyłające do góry głośny dźwięk, 

który następnie odbija się od warstw o róż-

nej temperaturze i powraca do specjalnego 

odbiornika; pozwala to na zbieranie infor-

macji o tym, co dzieje się w najbliższej nam 

warstwie atmosfery).

Zainteresowanie naukowców z Uniwersy-

tetu Wrocławskiego znajdują również żywe 

składniki środowiska: już trzeci sezon ba-

dana była populacja niezwykłej ryby, golca 

arktycznego z rodziny łososiowatych, któ-

ry zawsze wraca na Spitsbergen by tutaj się 

rozmnażać. 

Ocenia się, że 90% powierzchni Archi-

pelagu Svalbard nie został dotychczas w ża-

den sposób przekształcony ręką człowieka. 

Pozwala to prowadzić badania zmian środo-

wiska, jakie obecnie zachodzą w dziewiczej, 

niezwykle surowej krainie.

I co dalej?

Planowany na lata 2007–2008 Międzyna-

rodowy Rok Polarny umożliwi przeprowadze-

nie wielu, unikalnych badań tych dziewiczych 

regionów świata. Dzięki współpracy z wielo-

ma ośrodkami zagranicznymi prowadzonej 

w ramach poszczególnych projektów badaw-

czych, możliwe stanie się zdobycie informacji 

o zmianach zachodzących w ekosystemach 

polarnych. Będzie to wiedza oparta nie na 

punktowych, wyrywkowych badaniach, lecz 

dzięki zaangażowaniu wielu naukowców uzy-

skamy bardzo szeroki obraz tego, co dzieje się 

we współczesnym środowisku i jaki wpływ 

ma na to człowiek.

DR SEBASTIAN SIKORA, SAMODZIELNY GEOGRAF

ZAKŁAD METEOROLOGII I KLIMATOLOGII

INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

AlczykiAlczyki

fo
t.

 S
e
b
a
s
ti

a
n
 S

ik
o
ra

Uwaga niedźwiedzie!Uwaga niedźwiedzie!

fo
t.

 S
e
b
a
s
ti

a
n
 S

ik
o
ra



STANOWISKA

20 ZIELONA PLANETA 1 (70)/2007

Zwrócono również uwagę, że załączone 

do wniosku GDDKiA opracowania nie 

spełniają wymogów stawianych procedurom 

Ocen Oddziaływania na Środowisko, zawiera-

ją braki merytoryczne, są niekompletne w za-

kresie treści, niektóre zawarte informacje są 

sprzeczne i niezgodne z faktycznym stanem 

środowiska. Poważnym zarzutem jest również 

brak analizy porównawczej różnych warian-

tów realizacji przedsięwzięcia. 

Brak rozwiązań wariantowych przebie-

gu trasy opracowanych na porównywalnych 

poziomach dokładności, co uniemożliwia ra-

cjonalny wybór przebiegu trasy i uniknięcie 

wyboru rozwiązania o dużej ilości konflik-

tów. Dla prawidłowej oceny planowanych in-

westycji drogowych (budowy, przebudowy) 

konieczne jest nawiązanie do strategicznej 

oceny przebiegu trasy Via Baltica, która po-

winna być wykonana w sposób wzorcowy 

z udziałem konsultacji ze społeczeństwem, 

m.in. organizacjami ekologicznymi. Jako naj-

korzystniejsze, zostało wskazane rozwiązanie 

drastycznie ingerujące w obszar Natura 2000. 

Autor raportu na wstępie odrzuca alternatywę 

omijającą obszar Natura 2000 i analizuje wa-

rianty przebiegające przez obszar Natura 2000 

– Puszcza Augustowska (kod: PLB200002), 

gdzie zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 3 Prawo 

ochrony środowiska, raport powinien zawie-

rać najkorzystniejsze dla środowiska warianty 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru. 

Żaden z wariantów przebiegu drogi przez 

obszar chroniony (ingerującej poważnie w jego 

spójność – poprzez niszczenie stanowisk gniaz-

dowania ptaków) nie może być korzystny dla 

środowiska, gdy istnieją inne możliwości po-

prowadzenia inwestycji. Ponadto raport skupia 

się wyłącznie na zagrożeniach bezpośrednich 

dla środowiska analizowanego obszaru, co 

nie spełnia obowiązku wynikającego z art. 52 

ust. 1 pkt. 6 Prawo ochrony środowiska. Pomi-

ja bardzo istotne oddziaływanie o charakterze 

pośrednim, wtórnym i długotrwałym.

P olski Klub Ekologiczny wyrażał zaniepo-

kojenie intensywnymi pracami związanymi 

z przebudową drogi krajowej nr 8. Zachodzi 

obawa zastosowania metody faktów dokona-

nych – budowy (modernizacji) paru odcinków 

drogi i budowy obwodnic, by później przesą-

dzić o przebiegu trasy według jednego tylko 

wariantu, wobec gotowych już jego części. Ta-

kim przykładem faktów dokonanych jest, np. 

wydana przez Wojewodę Podlaskiego, decyzja 

o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla ob-

wodnicy Wasilkowa z pominięciem niezbęd-

nej opinii Ministra Środowiska. 

Zaniepokojenie wzbudza też planowane 

przedsięwzięcie drogowe na obszarach Natura 

2000 (Puszcza Knyszyńska i Puszcza Augu-

stowska). Nie są one należycie uzasadnione 

nadrzędnym interesem publicznym (ochrona 

zdrowia i życia ludzi, zapewnienie bezpie-

czeństwa powszechnego w regionie).

W listopadzie 2006 Zarząd Główny Pol-

skiego Klubu Ekologicznego zwrócił się do 

Pana Prezydenta RP o zdecydowaną interwen-

cję w sprawie doliny Rospudy, pisząc m.in.:

„Przeciwko tej inwestycji, przecinającej dolinę Ro-

spudy, wypowiedziała się dwukrotnie Państwowa Rada 

Ochrony Przyrody. Negatywne stanowisko przedstawiła 

STANOWISKO POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

W SPRAWIE DOLINY ROSPUDY – SYNTEZA

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Stanowisko PKE nie zmieniło się! Klub jest zdecydowanie przeciwny ingerencji w dolinę Rospudy. W styczniu 2006 

w piśmie skierowanym do Wojewody Podlaskiego i do wiadomości Ministra Środowiska, Klub wnioskował o „od-

mowę, w drodze decyzji, określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegające-

go na budowie obwodnicy Augustowa, na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 – Puszcza 

Augustowska lub wskazanie w decyzji wariantu omijającego obszar Natura 2000”.
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Rzeka Rospuda,
płynąca w bagiennej dolinie,
ma być skazana na zagładę?

Rzeka Rospuda,
płynąca w bagiennej dolinie,
ma być skazana na zagładę?
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też Ministrowi Środowiska Krajowa Komisja ds. Ocen 

Oddziaływania na Środowisko.

Jest oczywiste, że droga, przecinająca unikatowy 

w skali Europy ekosystem byłaby bezprecedensową in-

gerencją w dobrze jeszcze zachowaną dziewiczą przyro-

dę, powodując jej unicestwienie. Dotyczy to szczególnie 

chronionych, polskim i europejskim prawem, gatunków, 

których ochronę zapewnić ma planowany obszar NATURA 

2000. Ich wartość jest nie do przecenienia. Po prostu nie 

wolno ich zniszczyć lub dopuścić do ich wyginięcia. 

Apelujemy więc do Pana Prezydenta RP o pomoc, 

zanim inwestycja ruszy, a nam pozostanie tylko szaco-

wanie strat. Nie możemy wystawić się na pośmiewisko 

dla całej Europy! Mając tak unikatowe obszary, jak do-

lina Rospudy, powinniśmy je również umieć chronić, 

jako nasze dziedzictwo przyrodnicze, należne przy-

szłym pokoleniom. 

Może się okazać, że oprotestowana inwestycja nie 

uzyska żadnego wsparcia finansowego z Unii Europej-

skiej, a mógłby takie wsparcie otrzymać wariant omi-

jający dolinę Rospudy”.

Na przełomie roku 2006 i 2007 konflikt 

znacznie się zaostrzył. 18 października 2006 r. 

Wojewoda Podlaski wydał decyzję o środowi-

skowych uwarunkowaniach zgody na realiza-

cję przedsięwzięcia, polegającego na budowie 

obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej 

nr 8, a w lutym 2007 – zgodę na budowę au-

gustowskiej obwodnicy, która ma prowadzić 

przez dolinę Rospudy. Obrońcy środowiska 

rozbili obóz na terenie projektowanej trasy, 

łącznie ze stanowiskami na drzewach i pomi-

mo mrozów, dotrwali do 1 marca, od kiedy 

to obowiązuje okres ochronny ze względu na 

czas lęgowy ptaków. Do sporu stale przyłącza-

ją się nowe osoby, ugrupowania, autorytety, 

wpływowe osoby. Zdecydowanie przeciwko 

niszczeniu przyrody doliny Rospudy wypo-

wiedziała się też Pani Prezydentowa.

Minister Środowiska rozmawiał z prote-

stującymi w dolinie Rospudy i w Brukseli 

z komisarzem UE ds. środowiska – Stavrosem 

Dimasem, który zagroził skierowaniem spra-

wy do Europejskiego Trybunału Sprawiedli-

wości i nakazał wstrzymanie budowy. Jednak 

protestują też mieszkańcy Augustowa, którzy 

chcą obwodnicy przez Rospudę. 

W wysłanym ponownie przez ZG PKE 

(styczeń 2007) stanowisku (tym razem do 

Prezydenta RP, Premiera, Sejmu RP, Mini-

stra Środowiska) czytamy: 

„Dolina Rospudy, uroczysko przyrodnicze o randze 

ostoi europejskiej sieci Natura 2000 zostanie rozcięte 

pasem drogowym ważnym dla Europy. Potwierdzają to 

badania ruchu: około 80% pojazdów poruszających się 

po tej drodze przez Augustów i Suwałki to transport do 

i z krajów bałtyckich, nowych członków Unii Europej-

skiej. Polska buduje tę ważną dla Europy drogę za własne 

pieniądze, wchodząc w konflikt z Komisją Europejską, 

która prawdopodobnie nałoży nam karę za niestosowanie 

się do acquis communitaire. Oto paradoks, do jakiego 

doprowadzili nas nasi domorośli politycy! (...)

Brak decyzji w sprawie transportu kolejowego oraz 

restrukturyzacji i modernizacji kolei odciął możliwość 

przewożenia koleją europejskich tirów, które rozjeżdżają 

drogi nieprzystosowane do tego typu transportu, a w mia-

stach stanowią stałe źródło kolizji.

Droga tranzytowa ważna dla Europy mogłaby być 

finansowana przez Unię Europejską, jako inwestycja 

priorytetowa i pokazowa, a jest finansowana przez nas, 

jako zamierzenie niezgodne ze standardami prawnymi 

Europy i zamiast wsparcia przyniesie kary. (...)

Zdecydowanie i jednoznacznie protestujemy przeciwko 

decyzji, która kompromituje Polskę w Europie, jest szko-

dliwa dla naszego środowiska i spowoduje niepotrzebne 

dotkliwe kary finansowe, które poniesiemy my wszyscy, 

a nie zadufani politycy. Przyzwolenie na przecięcie doliny 

Rospudy drogą tranzytową oznacza przyzwolenie na dal-

sze panoszenie się w Polsce arogancji władzy.”

OPR. DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Zatrzymane

w

obiektywie...

fot. Łucja Szyndrowska
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Program edukacji ekologicznej

Celem programu „Zaadoptuj rzekę” jest 

zainspirowanie młodzieży, wychowawców, 

grup i organizacji ekologicznych oraz 

instytucji do podejmowania działań pro-

ekologicznych dotyczących poprawie-

nia jakości wody, ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem, propagowania ra-

cjonalnego wykorzystywania zasobów 

wodnych, ochrony przyrody dolin rzecz-

nych. Tematem programu jest woda, 

a w szczególności rzeki i ich znacze-

nie w przyrodzie, a także uświadomie-

nie mieszkańcom ich obecności i roli 

w życiu społeczeństw.

Od czego zacząć?

Po pierwsze, trzeba chcieć. Po dru-

gie, trzeba chcieć. Po trzecie, trzeba 

bardzo chcieć i nie jest to wcale przesa-

da. Nawet najlepsze pomysły bez woli 

i chęci tych, którzy mają je realizować, 

zostaną zaniechane. 

Przykład Parsęty może stać się 

modelowy, gdyż biorą w nim udział 

wszystkie kluczowe podmioty życia 

społecznego, w sposób pośredni lub bezpo-

średni związane z rzeką. Zapraszając przy-

szłych sygnatariuszy porozumienia musimy 

pamiętać o najważniejszych instytucjach i lu-

dziach, bez których dokument ten nie będzie 

miał społecznego przełożenia. Wśród sygna-

tariuszy muszą się znaleźć właściciele lub za-

rządzający rzeką oraz wszyscy ci, dla których 

stanowi ona wartość ekonomiczną, przyrod-

niczą, kulturową czy społeczną. Ważny jest 

także lider, którym może być poszczególna 

osoba, grupa, instytucja lub firma zobowią-

zująca się do koordynowania i inspirowania 

działań dla rzeki i społeczności lokalnej. 

Wyznaczenie sobie kluczowych celów, za-

dań oraz realizatorów jest kolejnym krokiem, 

przed którym stoją uczestnicy w poro-

zumieniu. Jest to tym bardziej ważne, 

iż mogą pojawiać się sprzeczne interesy 

i potrzeby. Wypracowanie konsensusu 

jest tutaj bardzo istotne, gdyż pozwoli 

na wspólne działania w dłuższej per-

spektywie czasowej, a takie mają naj-

większy zasięg i najgłębiej wpływają 

na zmianę społeczną. 

Bardzo ważne jest zaufanie i sza-

cunek partnerów do siebie nawzajem. 

Jeśli zobowiązaliśmy się do wymiany 

informacji i współpracy, starajmy się 

realizować te zapisy tak, aby wszyscy 

czuli się usatysfakcjonowani. Nie za-

pominajmy także, aby się wspólnie 

bawić i świętować, celebrując nawet 

małe sukcesy. Chwalmy się naszy-

mi osiągnięciami tak, aby inni mogli 

korzystać z doświadczenia i wysiłku, 

który został włożony w porozumienie 

i związane z nim działanie.

(...) Nieczęsto zdarza się, aby przedstawi-

cieli lokalnego biznesu, samorządów, szkół i organiza-

cji pozarządowych połączyła jedna wspólna idea. Tak 

zdarzyło się w powiecie kołobrzeskim w ramach pro-

gramu ekologicznego „Zaadoptuj rzekę”.

Do kogo należy rzeka? Możemy powiedzieć, że do wszystkich którzy z niej korzystają. Można też powiedzieć, że do 

zarządzających nimi instytucji, którymi w Polsce najczęściej są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej lub Wojewódz-

kie Zarządy Melioracji. Jednak w praktyce często tak naprawdę nie czujemy się za nią odpowiedzialni. Rzeki stają się 

zaniedbane i zaśmiecone, a ludzie mieszkający w pobliżu nie mogą z nich korzystać. Jak możemy to zmienić? 

JACEK BOŻEK

Zaadoptuj rzekę !
Program edu kacji  eko logicznej Klubu Gaja
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Pomysłodawcą i inicjatorem przystąpienia do akcji 

i nawiązania współpracy z lokalnymi władzami, szkołami 

i organizacjami była firma Troton z Ząbrowa. – Rzekę 

mamy 300 metrów od firmy. Wielu naszych pracowni-

ków zajmuje się nurkowaniem, kajakami, niektórzy są 

myśliwymi – stąd nasze zainteresowania ekologiczne 

i dotyczące właśnie Parsęty – mówi Krzysztof Gierszew-

ski z firmy Troton. W przedsięwzięcie zaangażowało 

się wiele instytucji; doszło do podpisania porozumienia 

o współpracy na rzecz ochrony Parsęty. – Najważniejsza 

jest przede wszystkim edukacja ekologiczna młodzie-

ży – uważa Jan Seńko, zastępca wójta gminy Gościno 

– A co za tym idzie, oczywiście działania praktyczne, 

a więc przede wszystkim organizowanie różnych wyda-

rzeń i programów popularyzujących postawy proekolo-

giczne, chociażby dbanie o czystość przy brzegach rzeki 

na odcinku gminy Gościno i Dygowo (...) (iws)

„Razem dla rzeki”, Głos Pomorza 2006 

Na czym polega
adoptowanie rzeki?

Kiedy mówimy o “adoptowaniu” rzeki, 

chodzi nam o wzięcie na siebie roli stróża 

lokalnej rzeki. Poniżej podajemy kilka pro-

pozycji działań:

– oczyszczanie części rzeki lub jej brze-

gów;

– zachęcanie władz lokalnych do popra-

wy stanu czystości rzeki;

– zdobywanie wiadomości o waszej rzece, 

np. poprzez poznawanie historii i geografii 

rzeki, ekologii roślin i zwierząt nadrzecznych, 

legend i opowieści;

– lekcje tematyczne dotyczące zagospo-

darowania i ochrony rzek ;

– badanie jakości wody (temperatura, pH, 

ilość tlenu w wodzie - to wszystko to dobre 

wskaźniki czystości wody);

– dokumentowanie fauny i flory waszej 

rzeczki;

– objęcie ochroną, jako pomnik przyrody, 

drzew rosnących nad rzekami, które spełnia-

ją odpowiednie wymogi prawne;

– zajęcia plastyczne, np. malowanie wize-

runku rzeki lub wykonanie makiety, a nawet 

tworzenie rzeźb ze znalezionych śmieci;

– organizowanie wystaw plastycznych 

lub konkursu fotograficznego na temat wa-

szej rzeki; 

– nadanie nazwy bezimiennej rzeczce 

lub gdy rzeka ma nazwę, najciekawszym jej 

fragmentom;

– wycieczki i rajdy wzdłuż rzek;

– szukanie źródeł rzeki;

– zawiązywanie porozumień dla rzeki, 

w celu jej uatrakcyjnienia i ochrony.

Pamiętajcie:

– trzymajcie się razem i zawsze w pobli-

żu osoby dorosłej,

– nie wchodźcie do wody bez pozwolenia 

osoby dorosłej,

– nie pijcie wody, jeżeli nie macie pew-

ności że jest czysta,

– bądźcie ostrożni!

Program „Zaadoptuj rzekę” finansowany 

jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. Wszystkie placówki 

oświatowe, instytucje i organizacje, które chcą 

włączyć się do programu i otrzymywać mate-

riały, prosimy o pobranie karty zgłoszenia do 

programu z naszej strony internetowej http:

//www.klubgaja.pl/zaadoptuj_rzeke/, wypeł-

nienie jej i odesłanie do Klubu Gaja e-mai lem: 

klubgaja@klubgaja.pl, faxem: 0-33 812 36 94 

lub pocztą pod adresem: Klub Gaja, 43-365 

Wilkowice, ul. Parkowa 10.

JACEK BOŻEK (KLUB GAJA)

Rzeka Ślęza pod WrocławiemRzeka Ślęza pod Wrocławiem
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Czy to jeszcze rzeka,
czy już tylko 
kanał ściekowy?..
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Z arząd Zieleni Miejskiej we Wrocła-

wiu nie zdążył zrekompensować szkód 

po burzy z dnia 30 maja 2005 roku, a po-

nownie na obszarze Wrocławia, w dniach 

18–21 stycznia 2007 roku, wystąpiły wi-

chury z porywistymi wiatrami, wiejącymi 

ze zmiennych kierunków, których prędkość 

przekraczała nawet 35 m/s. W wyniku wichur 

na terenach zieleni miejskiej stwierdzono 

znaczne zniszczenia: połamane i wywró-

cone drzewa, uszkodzone elementy archi-

tektury parkowej (budowle, latarnie, ław-

ki), zniszczone ogrodzenia, nawierzchnie 

alejek, trawniki. 

Straty ogółem na terenie parków, zieleni 

ulicznej i lasów komunalnych Wrocławia: 

drzewa powalone i połamane – 2.440 sztuk, 

Wizyta we wrocławskich parkach może przyprawić o apopleksję. To, co można tam zobaczyć po zimowych wichurach, prze-

kracza naszą wyobraźnię. Na ziemi leżą powywracane zdrowe, piękne drzewa iglaste i liściaste, część drzew została złamana tuż 

u podstawy pnia lub w jego połowie. Spadające drzewa powodowały złamanie innych, rosnących w sąsiedztwie. O sile, jaka przy 

takim upadku działała, świadczą poskręcane pnie i konary, pnie połamane wzdłuż i w poprzek. Tym razem powalonych leży bardzo 

dużo drzew iglastych, gdyż tylko one zachowują zimą swoje korony, które w czasie wichury zadziałały jak żagle, stawiając opór 

wiatrowi. Przerażające jest to, że zniszczeniu uległy nie tylko drzewa słabe, schorowane czy spróchniałe. Zniszczone są drzewa 

również zdrowe, tyle, że nie zawsze rosnące na siedlisku dla niego właściwym.

Zimowe wichury spustoszenie uczyniły w parkach i lasach miejskich, czyli na terenach zieleni na ogół kształtowanych ręką ludz-

ką. Człowiek sadził drzewa takie, jakie mu się podobały, często gatunki aklimatyzowane w naszym regionie czy wręcz egzotyczne, nie 

zwracając większej uwagi, czy gleba, w której sadzi drzewo, jest dla niego odpowiednia. W lasach zazwyczaj sadzone były drzewa da-

jące w krótkim okresie duży przyrost masy drzewnej, tutaj często decydował czynnik gospodarczy. Kondycja drzewostanu miejskiego 

nadszarpnięta została także przez Wielką Powódź Lipcową, która nawiedziła nasze miasto w 1997 roku. Niestety, po zimowych wichu-

rach, które są coraz częstszym objawem zmian klimatu, poznaliśmy siłę natury i widzimy tragiczne efekty nieliczenia się z prawami 

przyrody. Szkoda nam bardzo naszych parków i lasów, ale powinniśmy też umieć wyciągnąć naukę z tej lekcji – na przyszłość. 

Raport ze zniszczeń zamieszczamy poniżej, a fotoreportaż z Parku Zachodniego zanjduje się na ostatniej stronie czasopisma.

Krystyna Haladyn

ELEONORA WIŚNIEWSKA

Siły natury
Zimowe wichury we Wrocławiu
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uszkodzone drzewa do pielęgnacji – 514 sztuk, 

gałęzie do usunięcia 831 mp. 

W tym zieleń parkowa: drzewa powalone 

i połamane – 1221 sztuk, uszkodzone drzewa 

do pielęgnacji – 476 sztuk, gałęzie do usu-

nięcia 601 mp; zieleń przyuliczna: drzewa 

powalone i połamane – 170 sztuk, uszkodzo-

ne drzewa do pielęgnacji – 38 sztuk, gałęzie 

do usunięcia 230 mp oraz lasy komunalne: 

drzewa powalone i połamane – 1049 sztuk, 

grubizna do usunięcia – 847,15 m3.

Ogółem wartość szkód w drzewostanach 

powstałych po wichurze wynosi 684.908,07 zł 

brutto, w tym przypada na: parki i zieleńce – 

451.515,68 zł, zieleń przyuliczną – 71.913,71 zł 

i lasy komunalne – 161.478,68 zł.

Najbardziej zostały zniszczone drzewo-

stany w parkach: w Parku Zachodnim wy-

wróciło się 588 drzew, w Parku Szczytnic-

kim –155 sztuk, w Praczach Odrzańskich – 

90 sztuk, w Parku Popowickim – 52 sztuk, 

na Górce Szczepińskiej – 41 sztuk, w Parku 

Grabiszyńskim – 37 sztuk, w Parku Leśnickim 

– 27 sztuk, w Parku Wschodnim – 20 sztuk, 

w Skowronim – 22 sztuki, w Parku Złotnic-

kim – 16 sztuk, a w Parku Stabłowickim –

17 sztuk oraz w Lasach Komunalnych Wro-

cławia: w Lesie Osobowickim – 180 drzew, 

w Lesie Rędzińskim – 225 sztuk, w Lesie 

Rakowieckim – 225 sztuk, w lesie przy 

ul. Świeżej –177 sztuk i przy ul. Jeleniogór-

skiej – 74 drzewa.

W Parku Zachodnim największe straty 

powstały w rejonie Cmentarza Żydowskie-

go oraz na terenie pomiędzy ul. Pałucką, 

a starorzeczem rzeki Odry, wzdłuż ulicy 

Ślężańskiej.

Podczas wichury wywracały się drzewa 

różnych gatunków, bez względu na wielkość, 

o średnicy pni od 20 do 80 cm, o miękkim 

jak i o twardym drewnie. Większość drzew 

wywróconych to drzewa o słabym systemie 

korzeniowym, z widocznymi zmianami i dużą 

destrukcją drewna, drzewa osłabione przez 

powódź 1997 roku. Stwierdzono duże straty 

w drzewostanach iglastych.

Dodatkowo w Ogrodzie Japońskim został 

uszkodzony dach herbaciarni i ogrodzenie, 

a w Parku Szczytnickim – stary mur ogro-

dzeniowy w rejonie ul. Mickiewicza oraz 

stalowe taśmy zabezpieczające roślinność 

okrywową alei Dąbskiej. 

OPR. ELEONORA WIŚNIEWSKA

Tab 1.  Wykaz strat poniesionych w drzewostanie 
w Parku Zachodnim

Gatunek Liczba

Brzoza brodawkowata
Buk pospolity

Choina kanadyjska
Czremcha

Daglezja zielona
Dąb czerwony

Dąb szypułkowy
Głóg jednoszyjkowy

Grab pospolity
Grusza dzika
Kasztanowiec

Klon
Lipa srobnolistna

Modrzew
Robinia akacjowa
Sosna pospolita

Świerk
Topola osika

Żywotnik

45
1
3

97
25
43
75
3
14
1
2
2

23
6
95
76
54
2
21

RAZEM 588

Tab 2.  Wykaz strat poniesionych w drzewostanie 
w parku w Praczach Odrzańskich

Gatunek Liczba

Brzoza
Czeremcha
Daglezja

Dąb
Głóg
Grab
Klon
Lipa

Sosna
Świerk

1
9
2
2
3
3
2
1
62
5

RAZEM 90

Tab 3.  Wykaz strat poniesionych w drzewostanie 
w Parku Szczytnickim

Gatunek Liczba

Bożodrzew gruczołkowaty
Brzoza brodawkowata

Buk pospolity
Choina kanadyjska

Cis pospolity
Daglezja

Dąb szypułkowy
Glediczja trójcierniowa

Głóg jednoszyjkowy
Grab pospolity
Jarząb mączny

Jesion wyniosły
Kasztanowiec pospolity

Klon pospolity
Klon tatarski

Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna

Oliwnik wąskolistny
Olsza czarna

Platan klonolistny
Robinia akacjowa

Sosna
Sosna czarna

Sosna rumelijska
Sosna wejmutka
Świerk kłujący

Świerk pospolity
Topola biała

Wiąz szypułkowy
Żywotnik olbrzymi
Żywotnik zachodni

Kasztanowiec pospolity*
Świerk kłujący*

Świerk pospolity*

* Straty w Ogrodzie Japońskim
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na ostatniej stronie!
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W Parku Szczytnickim
wichury połamały wiele
cennych gatunków drzew

W Parku Szczytnickim
wichury połamały wiele
cennych gatunków drzew
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Ś niegu, poza wyrwaną z kalendarza kartką, nic nie zapowia-

dało. Ścieżki pokryte były błotem ze śladami butów i psich 

łap – codzienna trasa panów i pań oznakowana bardzo nieciekawie, 

bo... śmierdząco. Szkoda, że ani panowie, ani panie (trudno mieć tu 

pretensje do psów) nie mogą wpaść na pomysł zabierania ze sobą 

jakiegoś woreczka na te skarby. Osobiście znam tylko jedną osobę, 

która nie czekając aż problem zostanie rozwiązany „systemowo”, 

oprócz ukochanego psiaka, zawsze na spacer zabiera reklamówkę. 

Innym chyba po prostu się nie chce. Pomimo, iż z powodu swej psiej 

miłości mają o sobie nadzwyczaj dobre mniemanie („cóż to za eko-

log, który nie lubi psów?..”), to możnaby im jeszcze niejeden grzech 

przeciw środowisku wytknąć. Ot! Choćby wypłaszanie z okolicznych 

zarośli bażantów czy staruszków i staruszek z parkowych alejek.

Właśnie przy takiej ścieżce, gdy wymieniałyśmy swoje spostrze-

żenia dotyczące posiadaczy psów, bacznie uważając, by w coś nie 

wdepnąć, koleżanka radośnie krzyknęła: „zgadnijcie, co znalazłam?!” 

Trudno się nie domyślić... więc nie wpadłam na to, że w jej skulo-

nych dłoniach, w samym środku kalendarzowej zimy, ukrywa się 

dopiero co zerwane, czterolistne (sic!) Trifolium.

Znalezienie czterolistnej koniczyny postrzegane jest jako wyda-

rzenie wróżące szczęście. Ale jakież to szczęście przynieść może zna-

lezienie czegoś takiego, i to żywozielonego, w polskiej szerokości geo-

graficznej, w styczniu? Po chwili euforii nasze samopoczucie uległo 

metamorfozie. Wywołana nienaturalnym znaleziskiem radość zmie-

niła się w niepokój. Coś wyraźnie jest „nie tak”. Na naszych oczach 

przyroda traci kontrolę nad kalendarzem! Czy to się może, nawet 

z czterolistną koniczynką w kieszeni, dobrze dla nas skończyć?

P owędrowałyśmy dalej, w głąb pobliskiego parku i w głąb wła-

snych myśli. Usłyszałam w nich echo mądrości i niepokojów 

prof. Macko, prof. Aleksandrowicza, ale i własne, tzw. ekologiczne 

sumienie. Podpowiadało ono, że od czasu do czasu sama bywam 

niekonsekwentna w dbaniu o środowisko. Zdarza się, że ulegam 

jakimś pokusom albo nie robię czegoś, co mu się po prostu należy. 

Coś jak tegoroczna zima, którą kusi Meksyk i palmy w czasie, gdy 

to nasza rodzima przyroda czeka na uzdrawiającą krioterapię.

Przypadek zimy tłumaczą w jakimś stopniu naukowe doniesienia 

o zmianach klimatycznych. I jakkolwiek naukowcy nie wypowiada-

ją się jednym głosem, a nawet bywa, że agresywnie się przekrzyku-

ją, to nikt nie zaprzeczy, że klimat się zmienia. Podczas, gdy jakieś 

dwieście lat temu, można się było w styczniu dostać do Szwecji sa-

niami, teraz trzeba słono zapłacić za prom. Wyobrażam sobie, że 

wtedy karczmarze na Bałtyku zacierali ręce. Toczyli beczki piwa po 

lodzie, radując się, że skończyły się wreszcie ciepłe czasy, gdy nie 

można było handlować na zamarzniętych falach. Słyszeli od star-

szyzny, jak to się kiedyś zdarzało, że Bałtyk nie zamarzał. 

Klimat się zmienia, temu nie można zaprzeczyć, niezależnie od 

tego czy się jest „za, a nawet przeciw”. Chciałoby się jednak wiedzieć, 

dlaczego się zmienia? Co lub kto ma wpływ na te zmiany? Czy to 

naprawdę ja, moja rodzina, znajomi i nieznajomi z całego świata są 

winni? Niektóre naukowe doniesienia są tak pewne winy człowieka, że 

dyskutują nawet nad ilościowym jej ustaleniem. Zadają pytanie, czy  

jesteśmy winni tym zmianom w siedemdziesięciu, osiemdziesięciu czy 

może aż w dziewięćdziesięciu procentach? Taka dyskusja mnie nie 

wciąga. Bardziej od procentów interesuje mnie mnogość czynników 

wpływających na to, że raz jest za zimno, a innym razem – za ciepło. 

Albo raz za sucho, a innym razem – za mokro. I gdybym uwierzyła, 

że znaleziony listek koniczyny przyniesie nam szczęście, to najwięk-

szym szczęściem by było, żeby było... jak być powinno.

DR MARIA KUŹNIARZ

Pewnego dnia, tuż po Nowym Roku, koleżanka znalazła czterolistną koniczynę. Spacerowałyśmy po obrzeżach 

osiedla ścieżkami, na których marzył nam się biały, puszysty śnieg. Jedyną dostrzegalną bielą były chmury i śnie-

guliczkowe jagody rozsypane po krzewiastej krawędzi parku.

MARIA KUŹNIARZ

Najlepiej by było, żeby było... 
jak być powinno!
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Szczęście czy niepokojąca anomalia?..



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, leszekfx@poczta.onet.pl

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. Klecińska 134 m. 3, 54-412 Wrocław

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

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

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes 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 Biologii Roślin), 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
w poniedziałki i środy: 1000–1900

we wtorki i piątki: 1000–1700

w czwartki: 1200–1900
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