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Pierwsza strona okładki
Pier wszy sz ron

fot. Aureliusz Mikłaszewski

Drogi Czytelniku! 

Polski Klub Ekologiczny (KRS 0000085480) posiada status Organizacji Pożytku 

Publicznego. Klub powstał równolegle z „Solidarnością” i był pierwszą w byłej Euro-

pie Wschodniej organizacją walczącą o prawdę o stanie środowiska oraz podejmującą 

interwencje dla jego ochrony. Jako pozarządowa organizacja społeczna, Klub prowa-

dzi swą działalność od 1981 r. w oparciu o składki członkowskie, częściowe dotacje 

na projekty i głównie – pracę społeczną. Dlatego od hojności naszych sympatyków 

zależy zakres naszej działalności. Jeśli popierasz działalność na rzecz ochrony śro-

dowiska przyrodniczego, krajobrazu, poprawy środowiskowych warunków zamiesz-

kiwania i rekreacji, przekaż 1% od podatku na naszą organizację. 

W rozliczeniu podatkowym za rok 2007 nie trzeba samemu odprowadzać 1% 

od podatku na konto wybranej organizacji pozarządowej, wystarczy wskazać 

w PIT-cie, na jaką organizację ma być przekazany 1% od podatku. Wszystkich 

członków i sympatyków prosimy o wskazanie Polskiego Klubu Ekologicznego.

Zarząd OD PKE
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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, kończy się rok 2007. Rok dalszej, znów 
intensywnej pracy w Klubie, podczas którego nadal realizowaliśmy ciekawe projek-
ty. Była to kontynuacja projektu z zakresu oszczędzania energii, projekt na temat 
energii alternatywnej, projekty związane z propagowaniem ruchu rowerowego 
i unikatowy, pierwszy w Polsce projekt dotyczący roślin inwazyjnych. Były też 
interwencje i udzielana spontanicznie pomoc w trudnych sprawach związanych 
z ochroną środowiska, z którymi przychodzili do Klubu mieszkańcy Dolnego Śląska. 
Powodzeniem cieszyły się seminaria klubowe o ciekawej tematyce. Często takie se-
minaria są inspiracją do proekologicznych projektów i pisania wniosków o wsparcie 
finansowe tej formy działalności statutowej PKE.

Gdy ten numer „Zielonej Planety” już się ukaże, będziemy podsumowywali naj-
większą naszą imprezę roku 2007 – konferencję na temat sensowności budowy w Pol-
sce elektrowni atomowej, która będzie podstawą do zajęcia stanowiska ZG PKE 
w tej sprawie. Projekty, seminaria, warsztaty, konferencje, interwencje, wydawanie 
„Zielonej Planety” i wiele innych działań to duży wysiłek organizacyjny, i za to wła-
śnie wszystkim, którzy intensywnie pracowali, składam serdeczne podziękowania.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego RokuZ okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
wszystkim Członkom i Sympatykom Polskiego Klubu Ekologicznego wszystkim Członkom i Sympatykom Polskiego Klubu Ekologicznego 

oraz Czytelnikom „Zielonej Planety”oraz Czytelnikom „Zielonej Planety”
życzę łask Bożych, zdrowia, czystego środowiska, życzę łask Bożych, zdrowia, czystego środowiska, 

sukcesów w pracy zawodowej i działalności klubowej.sukcesów w pracy zawodowej i działalności klubowej.
Życzę także cierpliwości i umiejętności cieszenia się z tego,Życzę także cierpliwości i umiejętności cieszenia się z tego,

co udało się osiągnąć, oraz wytrwałości w realizacji naszych planów, co udało się osiągnąć, oraz wytrwałości w realizacji naszych planów, 
zawsze radości i uśmiechu na co dzień.zawsze radości i uśmiechu na co dzień.

Aureliusz Mikłaszewski Aureliusz Mikłaszewski 
Prezes OD PKEPrezes OD PKE
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N a Powązkach, 25 września, żegnali Go 

licznie zgromadzeni uczniowie, współ-

pracownicy, urzędnicy, przyjaciele. Był po-

stacią niezwykłą, o wszechstronnych zain-

teresowaniach: geolog, taternik, nauczyciel 

akademicki, naukowiec i społecznik, mini-

ster środowiska i kierownik programów ba-

dawczych.

Z czasem stał się człowiekiem-instytucją. 

Walnie przyczynił się do uratowania Pojezie-

rza Mazurskiego przed totalną dewastacją, 

jaką przyniosłaby eksploatacja i przeróbka 

polimetalicznych rud w Krzemiankach. Nie 

zgadzał się z dążeniami władz do ujarzmia-

nia przyrody i nie bał się publicznie o tym 

mówić. Był odważny, gdy odwaga była w ce-

nie, a wielu, przyznając po cichu rację, wolała 

nie wychylać się.

Miał dar syntezy. Umiał łączyć odległe 

dziedziny wiedzy i z cząstkowych raportów 

tworzyć logiczną całość. Umiał znakomicie 

podsumować debatę naukową i konferencję 

środowiskową. Umiał organizować pracę ze-

społów ludzkich, nadawać tej pracy kierunek 

i później tworzyć syntezę, która była funda-

mentem dalszych działań.

Był idealistą – w pozytywnym znacze-

niu tego słowa. Miał wizję Polski niepod-

ległej, dbającej o zdrowie obywateli i czy-

stość środowiska. Tym ideałom, pomimo 

wielu trudności i nacisków, był wierny do 

końca, gdy w wygłoszonym w Krynicy re-

feracie, w ostatnich wypowiedzianych sło-

wach, mówił o konieczności porozumienia 

techników i przyrodników.

Sposobem bycia zjednywał sobie ludzi. 

Jemu trudno było odmówić, gdy o coś prosił. 

Prof. Stefan Kozłowski
więcej niż wspomnienie...

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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17 września 2007 r. podczas wygłaszania referatu na ogólno polskiej konferencji pt. „Problemy 
budownictwa na terenach ekologicznie cennych” w Krynicy zmarł profesor Stefan Kozłowski...

Prof. Stefan Kozłowski
(1928–2007)

Prof. Stefan Kozłowski
(1928–2007)
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Umiał kierować zespołami badawczymi, wy-

dobywać ich możliwości, dawać satysfakcję 

ze wspólnie wykonanej pracy. Udała Mu się 

rzecz niezwykła – w późnych latach osiem-

dziesiątych ubiegłego stulecia, po stanie wo-

jennym, jeszcze w PRL-u, jako kierownik 

programu badawczego dał współpracowni-

kom pełna swobodę, niczego nie zakazując, 

bo może to być źle widziane. Chodziło o go-

spodarkę i model rozwoju w odniesieniu do 

środowiska przyrodniczego. W ponurych 

czasach pracowaliśmy więc pod ochron-

nym kloszem, stworzonym przez prof. Ste-

fana Kozłowskiego. 

Miał taką naturalną ludzką życzliwość 

i talent dyplomatyczny. Mogłem się o tym 

przekonać, gdy w roku 1989 w krakowskim 

klasztorze prowadził trudną rozmowę, go-

dząc poróżnione ze sobą ugrupowania ochro-

ny środowiska. Wykazał tu wielką cierpli-

wość a zarazem autorytet, któremu można 

było zaufać.

Pomimo rozległych obowiązków związa-

nych z pracą naukową, był także społeczni-

kiem, który pracowicie budował to, co dzisiaj 

nazywamy społeczeństwem obywatelskim. 

Społeczna partycypacja w procesach podej-

mowania decyzji była dziedziną, do której 

przywiązywał dużą wagę. I to zarówno na 

szczeblu krajowym, gdy był ministrem śro-

dowiska, jak i na tym najniższym, gminnym, 

gdy osiadł w Radachówce i tam dał się po-

znać jako obrońca środowiska, i wspaniały 

opiekun oraz negocjator.

U rodził się 5 stycznia 1928 roku we Lwo-

wie. Wychował się w domu ziemiańskim 

w Przybysławicach, na ziemi miechowskiej. 

Wzrastał wśród tradycji wyzwoleńczych – 

pradziadek powstaniec styczniowy, dziadek 

działacz tworzącej się wtedy spółdzielczości 

w Kielcach, Warszawie i Lublinie. Również 

ojciec, Tomasz, był prezesem izby rolniczej 

w Miechowie i Kielcach, a później w War-

szawie, już jako poseł, przewodniczącym 

sejmowej komisji budżetowej. Wcześniej 

walczył z bolszewikami w Legionach Pił-

sudskiego, otrzymując Krzyż Virtuti Mili-

tari za rok 1920.

Ta domowa atmosfera i niepodległościo-

we tradycje ukształtowały poglądy młodego 

Stefana i zaważyły na Jego postawie przez 

całe życie. Ta przeszłość i postawa nie od-

powiadały komórce partyjnej, gdy w roku 

1951 został wyrzucony z asystentury na Aka-

demii Górniczej w Krakowie, gdzie został 

przyjęty już po drugim roku studiów na 

Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. 

Nie mogąc pracować na uczelni (także na 

Uniwersytecie Jagiellońskim), zatrudnił się 

w Biurze Projektów Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w Krakowie, gdzie pokazał 

wielką samodzielność w prowadzeniu prac 

poszukiwawczych i opracowywaniu doku-

mentacji geologicznych. Później pracował 

w Przedsiębiorstwie Geologicznym Surowców 

Skalnych w Krakowie, dokumentując liczne 

złoża w całej Polsce. Zdobył tam ogromną 

wiedzę i praktykę, która przydała się póź-

niej, gdy kierował programami badawczymi, 

już jako pracownik Instytutu Geologiczne-

go w Warszawie.

W międzyczasie uprawia czynnie wspi-

naczkę górską, zmienia stan cywilny w roku 

1956 i z tego związku urodzi się później 

córka i trzech synów. W 1962 uzyskuje na 

AGH stopień doktora nauk technicznych. 

Wyjeżdża do Mongolii z pierwszą polską 

ekspedycją geologiczną, a w roku 1963 

obejmuje stanowisko kierownika Zakła-

du Złóż Surowców Skalnych w Instytucie 

Geologicznym w Warszawie. W roku 1969 

otrzymuje na AGH stopień doktora habili-

towanego z zakresu geologii surowcowej. 

Intensywnie pracuje, pisząc liczne prace 

z zakresu geologii, monografie kilku wo-

jewództw, m.in. kieleckiego, opolskiego, 

olsztyńskiego. Uruchomił wydawanie biu-

letynu „Z badań złóż surowców skalnych”, 

współtworzył „Przeglądową mapę surowców 

skalnych Polski” – pierwszą w kraju mapę 

surowców opartą na kryteriach litologicz-

nych i elementach ochrony przyrody. Wte-

dy też wydaje monografię „Surowce skalne 

Polski” (1975), której drugie wydanie uka-

zuje się w roku 1986.

W 1976 roku zostaje profesorem nadzwy-

czajnym nauk przyrodniczych. Nadal inten-

sywnie pracuje i jeździ w górach na nartach. 

W ramach Państwowej Rady Ochrony Przy-

rody bierze udział w opracowaniu pierwszej 

w Polsce koncepcji wielkoobszarowego sys-

temu obszarów chronionych, wprowadzającą 

nowe kategorie – parki krajobrazowe i obszary 

chronionego krajobrazu (1972). Idea uzyskuje 

szeroką akceptację – powołano 190 parków 

krajobrazowych i wyznaczono 392 obsza-

ry chronionego krajobrazu w całej Polsce. 

Ten nurt ochroniarski zaczyna dominować 

w pracy naukowej Stefana Kozłowskiego. 

Być może stał się przyczyną jego działalności 

politycznej. W roku 1979 bowiem wspólnie 

z prof. Z. Brzezińskim i prof. Z. Wierzbic-

kim opracował raport o stanie środowiska 

przyrodniczego w Polsce i zagrożeniach 

zdrowia ludzkiego („Raport o stanie śro-

dowiska przyrodniczego w Polsce”), opu-

blikowany na łamach „Przyrody Polskiej” 

w pamiętnym roku 1981. Ten raport pokazał 

negatywne skutki środowiskowe i zdrowotne 

realizowanego w Polsce programu rozwoju 

przemysłu wydobywczego i przetwórczego. 

Wykazał, że każdy nowo utworzony okręg 

górniczo-przemysłowy zmieniał się w okręg 

ekologicznego zagrożenia, gdzie środowisko 

było niszczone, a zdrowie i często życie lu-

dzi – zagrożone. Odpowiadało to idealnie 

potrzebom powstałej w roku 1980 „Solidar-

ności” i nic dziwnego, że Autor takich opra-

cowań został jej członkiem od pierwszego 

zebrania organizacyjnego w Instytucie Geo-

logicznym. I zaczęło się!

P isał niezależne ekspertyzy, przeciwsta-

wiające się planom nowych inwestycji, 

jak budowy kopalń i huty metali nieżela-

znych koło Suwałk, kopalni węgla brunatne-

go w „rowie poznańskim”, elektrowni jądro-

wej w Karolewie, a później w Żarnowcu czy 

fabryki tlenku glinu pod Kielcami. W roku 

1982 opublikował w Polskiej Akademii Nauk 

ekspertyzę sprzeciwiająca się budowie kopal-

ni i huty rud polimetalicznych na Suwalsz-

czyźnie. W Suwałkach funkcjonowała już 

dyrekcja kopalni w budowie. Gdyby plany 

zostały według PRL-owskiego modelu zre-

alizowane, mielibyśmy następny okręg za-

grożenia ekologicznego, a może katastrofy 

ekologicznej na czystych i wrażliwych eko-

logicznie terenach. Być może, zdecydowana 

postawa profesora i jego autorytet przewa-

żyły i uratowały Suwalszczyznę od dużych 

zniszczeń.

W roku 1983 ukazała się Jego książka 

„Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki 

przestrzennej Polski”, ukazująca zupełnie 
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odmienne podejście do zagadnień gospodar-

czych, akcentująca wagę czynników przy-

rodniczych i ochrony zdrowia ludzi. Tego 

było za wiele dla ówczesnych władz i za-

miast nagrody został... odwołany z funkcji 

kierownika Zakładu w Instytucie Geolo-

gicznym. Być może to przyczyniło się do 

zawału serca i szeregu, rozłożonych w latach, 

pobytów sanatoryjnych. Tam, zamiast tylko 

wypoczywać, pisał kolejne książki i publi-

kacje. Został też przewodniczącym Komi-

sji Środowiska Przyrodniczego, a później 

– Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej 

Akademii Nauk i pod tym szyldem orga-

nizował słynne seminaria w Jabłonnie, na 

których tworzone były zręby przyszłego 

ładu ekologicznego i przestrzennego Pol-

ski. W ponurych czasach stanu wojennego 

i latach osiemdziesiątych XX wieku potrafił 

zadbać o niezależność badań i przedstawia-

nie ich wyników tam, gdzie ze względów 

instytucjonalnych było to możliwe. Kieru-

jąc jednym z podprogramów Centralnego 

projektu Badań Podstawowych, o nazwie 

„Zasady gospodarowania środowiskiem 

przyrodniczym na obszarach eksploatacji 

surowców mineralnych”, stworzył w tam-

tych reżimowych latach wręcz azyl poli-

tyczny i naukowy. Zorganizował warunki 

do normalnej pracy naukowo-badawczej, 

wolnej od wytycznych czy zakazów wła-

dzy politycznej. Miałem przyjemność pra-

cować w jednym z zespołów tego programu 

i okres ten wspominam dziś jak oazę nor-

malności w PRL-owskiej dyktaturze. Wy-

niki opublikowano w 12 zeszytach, które 

zawierały krytyczne oceny stanu istnieją-

cego i propozycje rozwiązań jakie powinny 

być stosowane w okręgach górniczych, by 

nie doprowadzić do nadmiernej degradacji 

środowiska życia człowieka. 

Powstawały tam podstawy filozofii no-

wego prawa górniczego i geologicznego oraz 

formułowano założenia dla nowego programu 

„Ochrona litosfery”, który później, w latach 

1990–97, był realizowany w Państwowym 

Instytucie Geologicznym.

W roku 1987 został sekretarzem Komi-

tetu Naukowego „Człowiek i Środowisko” 

przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, 

a w roku 1990 – przewodniczącym tego Ko-

mitetu przez kilka kadencji. Pod Jego kie-

runkiem ukazywały się oryginalne prace na-

ukowe i ekspertyzy, które wręcz wytyczały 

kierunki działań w ochronie środowiska, 

jak „Ocena skuteczności i kierunków dzia-

łania w dziedzinie kształtowania i ochrony 

środowiska” (1988) czy „Prognoza ostrze-

gawcza zmian środowiskowych warunków 

życia człowieka w Polsce na początku XXI 

wieku” (1995).

K iedy w grudniu 1988 szedł na pierw-

sze zebranie Komitetu Obywatelskie-

go przy przewodniczącym NSZZ „Solidar-

ność” Lechu Wałęsie, bardziej obawiał się, 

czy „przyjdą i zgarną to całe towarzystwo”. 

Ale to pierwsze spotkanie było nasycone tak 

wielkim ciśnieniem chwili i podejmowanych 

decyzji, że nie wahał się podjąć ważnej de-

cyzji – został przewodniczącym Komisji 

Ochrony Środowiska i Zasobów Natural-

nych tego Komitetu.

W lutym 1988 roku przewodniczył ze 

strony solidarnościowo-opozycyjnej obra-

dom podstolika ekologicznego Okrągłego 

Stołu. Udało się uzgodnić wszystkie 27 po-

stulatów poza jednym – dotyczył energetyki 

jądrowej. Gdyby te uzgodnione zrealizowa-

no – żylibyśmy w innej Polsce. Później Pol-

ska wycofała się także z programu budowy 

elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

Potem była fotografia z Lechem Wałę-

są... i wybór na posła do Sejmu. Na pierw-

szym posiedzeniu Sejmu myślał, na której 

ławie siedział Jego ojciec przez dwie kaden-

cje w latach trzydziestych. W Sejmie został 

wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Śro-

dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

oraz przewodniczącym Komisji Ochrony Śro-

dowiska Obywatelskiego Klubu Parlamen-

tarnego. Bardzo intensywnie pracował nad 

znowelizowaniem całego prawa ekologicz-

nego. Sejm w krótkim czasie uchwala waż-

ne ustawy: o lasach, o Państwowej Inspekcji 

Ochrony Środowiska, o ochronie przyrody, 

a później – prawo geologiczne i górnicze. 

To były kroki milowe w ustawodawstwie 

dotyczącym środowiska.

Zostaje też przewodniczącym reaktywo-

wanej Rady Geologicznej. Maju 1991 Sejm 

zdołał przyjąć „Politykę ekologiczną pań-

stwa” – to była pierwsza w świecie uchwała 

parlamentarna, przyjmująca zrównoważony 

rozwój jako główny cel rozwoju państwa.

Przez cały czas posłowania prof. Ko-

złowski pracował w Państwowym Instytu-

cie Geologicznym i nie zrezygnował z pracy 

naukowej. Otrzymywał liczne propozycje 

objęcia różnych stanowisk, przed czym się 

bronił, aż nie odmówił Janowi Olszewskiemu 

i w 1991 r. został ministrem ochrony śro-

dowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. 

Modernizuje resort, szeroko otwiera się na 

współpracę z instytucjami naukowymi i spo-

łecznymi. A w czerwcu 1992 staje na czele 

polskiej delegacji na konferencję „Środowi-

sko i rozwój” w Rio de Janeiro i w imieniu 

rządu polskiego składa podpis, przyjmując 

deklarację i dokumenty końcowe. Trudno 
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było wtedy o lepszą osobę do reprezentowa-

nia polskiego środowiska ochrony przyrody 

za granicą. Ale w czasie pobytu w Brazy-

lii, w dramatycznych okolicznościach upada 

rząd Jana Olszewskiego i prof. Kozłowski 

przestaje być ministrem.

Urlop nie trwał jednak długo i 1 wrze-

śnia 1992 r. został powołany na doradcę 

prezydenta RP, Lecha Wałęsy, do spraw 

ekologii i ochrony środowiska. W krótkim 

czasie utworzył Radę Ekologiczną – organ 

doradczy i opiniujący przy Prezydencie 

Rzeczpospolitej. Pod redakcją Profesora 

Rada wydała sześć biuletynów, zawierają-

cych stanowiska, opinie i postulaty. Zwracał 

też uwagę na brak w Ministerstwie Ochrony 

Środowiska woli politycznej w realizowaniu 

Polityki ekologicznej państwa. Trudno w to 

uwierzyć, ale w latach 1992–98 Minister-

stwo doprowadziło do uchwalenia tylko jed-

nej i to ułomnej ustawy o odpadach. Będąc 

członkiem tej Rady miałem znów zaszczyt 

współpracować z Profesorem i obserwować 

wzrost jej znaczenia merytorycznego, dzięki 

niezwykłej aktywności jej Przewodniczą-

cego. Po roku 1995 nowemu prezydentowi 

RP Rada Ekologiczna, a także osobowość 

tej miary jak Profesor Kozłowski, nie były 

potrzebne. Rozpoczął się następny etap pra-

cy w PIG-u i pobytów w sanatoriach kardio-

logicznych, który zaowocował książką pt. 

„Gospodarka a środowisko przyrodnicze” 

(to jeszcze w 1991), a później „Droga do 

ekorozwoju” (1994). W roku 1996 kończy 

koordynowanie w Państwowym Instytucie 

Geologicznym dużego programu „Ochro-

na litosfery” i rozpoczyna kolejny program 

„Ochrona georóżnorodności”.

W 1996 roku ukazał się też „Atlas walo-

rów, zasobów i zagrożeń środowiska przy-

rodniczego”, którego komitetowi redakcyj-

nemu przewodniczył. W międzyczasie prof. 

Kozłowski prowadził wykłady w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Opolu, Wyższej 

Szkole Humanistycznej w Pułtusku a tak-

że na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 

gdzie objął, na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym, Katedrę Ochrony Środo-

wiska. Poczuł wtedy, że przekazywanie 

wiedzy młodemu pokoleniu wydało się 

najbardziej sensownym zajęciem, szcze-

gólnie, że tzw. wielka polityka stawała 

się coraz mniej sympatyczna. Pisze w tym 

czasie książkę „Ekorozwój – wyzwaniem 

XXI wieku” (2003) i wspaniałą monografię 

„Przyszłość ekorozwoju” (2005).

W  ostatnich latach coraz częściej prze-

bywał i pisał publikacje w wiejskim 

domu w Radachówce nad Świdrem, gdzie po 

prostu dobrze się czuł. Od razu nawiązał kon-

takt z lokalną społecznością, uratował nawet 

jedną ze szkół zagrożoną rozwiązaniem. Swą 

postawą zaskarbił sobie uznanie oraz sym-

patię sąsiadów i całej gminy.

17 września 2007 r., na konferencji w Kry-

nicy, wygłaszał referat. Mówił, jak zwykle, 

pięknym językiem, a w referacie zwrócił uwa-

gę na sens współpracy inżynierów budownic-

twa ze specjalistami ochrony przyrody, aby 

wspólna praca dała jak najlepsze efekty dla 

dobra rozwoju i zachowania piękna przyrody 

Polski. Jego ostatnie słowa brzmiały:

„Chodzi o przedmiotową współpracę, nie 

uleganie politycznym wpływom, ostatnio gło-

szącym konflikt: albo rozwój gospodarczy 

rejonów albo ochrona przyrody!

Żaden z premierów państw europejskich 

nie uważa i nie głosi, że ochrona przyrody 

jest przeszkodą w rozwoju kraju! Musimy się 

dogadać i współpracować razem!

Budujcie państwo piękne, wspaniałe obiek-

ty, przecież jesteście świetnymi fachowcami, 

ale włączcie do waszych zespołów ludzi zna-

jących się na ochronie przyrody, aby rozwijać 

ten kraj z zachowaniem piękna jego w wielu 

przypadkach unikalnej przyrody dla dobra 

naszej pięknej Ojczyzny Polski”.

Te ostatnie słowa wypowiedziane publicz-

nie są pięknym i zobowiązującym przesła-

niem dla obecnych i potomnych.

Nie był hołubiony przez władze, a mimo 

to odznaczany licznymi medalami, honoro-

wymi odznakami, a także Złotym Krzyżem 

Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

PS. Odszedł człowiek dużego formatu, 

mający spójną wizję ochrony środowiska w 

Polsce. Skromny i ludziom zawsze życzliwy. 

Miałem zaszczyt pracować pod Jego kierun-

kiem, a dzień w którym zaproponował mi 

przejście na Ty, był jednym z piękniejszych 

dni w moim życiu. Pisząc te wspomnienia, 

stawałem przed koniecznością wyboru, co z 

bogatego życiorysu zamieścić, by dając świa-

dectwo prawdzie, przedstawić Jego sylwetkę. 

Skorzystałem więc z Jego własnych wspo-

mnień „Moje życie”, cytując je dosłownie, 

by wiernie oddać ich . Ten duch osobowości 

i idei jest potrzebny, by kontynuować Jego 

dzieło. Myślę, że to właśnie bardzo by Go 

ucieszyło.

Drogi Stefanie – dziękuję za to, co zrobi-

łeś dla nas, dla nauki i przyrody. W naszych 

duszach i sercach pozostaniesz na zawsze!
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Profesor w domowym zaciszu...Profesor w domowym zaciszu...
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Z
daliśmy sobie sprawę, że wpływ na taką 

postawę może mieć fakt, iż działania 

Koła wskazywały na bezczynność władz. Sy-

tuacja, jaka zaistniała po 1990 roku, a więc 

demokratyczny ustrój z jednoczesnym dra-

stycznym obniżeniem poziomu życia więk-

szości mieszkańców, dojściem do majątków 

osób, których fortuny wyrosły spod ziemi 

i rozpanoszenie się korupcji, spowodowało 

– przynajmniej w naszym, gminnym środo-

wisku – upowszechnienie postawy „i tak nic 

się nie da zrobić”. Musieliśmy wykazać się 

niemałym hartem ducha, by na przekór ta-

kiej postawie społecznej wyegzekwować pra-

wo obowiązujące w zakresie prowadzonych 

przez nas działań. 

Dla Czytelników „Zielonej Planety” 

wyjaśnię, że ostatecznie wszystkie decyzje 

w sprawie tzw. stawów rybnych, pod szyl-

dem których działała nielegalna kopalnia 

żwiru, zostały wycofane z obrotu prawnego 

jako wydane z rażącym naruszeniem prawa. 

Inną sprawą jest, że z tego powodu nikomu 

włos z głowy nie spadł, a Ci którzy do tego 

dopuścili, w dalszym ciągu zajmują stano-

wiska w urzędzie miejskim.

Budzenie świadomości ekologicznej, 

szkolenie w zakresie praw obywatelskich 

oraz jednoczenie osób, które chcą uczestni-

czyć w organizacji życia społecznego to cele 

statutowe PKE. W odpowiedzi na społeczne 

zapotrzebowanie postanowiliśmy więc zor-

ganizować cykl konferencji pod wspólnym 

tytułem „Gmina to mieszkańcy”.

Pierwsza konferencja odbyła się w marcu 

2005 r. za zgodą burmistrza w Chocianow-

skim Ośrodku Kultury. Na konferencję za-

prosiliśmy imiennie chocianowskie władze 

i prominentnych członków lokalnej społecz-

ności. W wystąpieniach omówiliśmy sprawy 

dotyczące najboleśniejszych obszarów życia 

gminy – m.in. stan realizacji wybranych za-

gadnień Strategii Rozwoju Gminy Chocianów, 

w tym brak kanalizacji zbiorowej i terenów 

uzbrojonych pod nowe inwestycje, jako jed-

nej z przyczyn zastoju gospodarczego gmi-

ny, oraz problemy komunikacyjne w mie-

ście. W toku burzliwej dyskusji, niestety bez 

udziału władz gminnych, zostało zgłoszonych 

21 wniosków. Wśród nich i ten o zorgani-

zowaniu chocianowskiego okrągłego stołu. 

Drugim, nietypowym skutkiem konferen-

cji, była skarga Burmistrza Miasta i Gminy 

Chocianów złożona do Prezydenta Miasta 

Wrocławia na „szeroko zakrojoną, politycz-

ną działalność...” Koła PKE „...wywołującą 

zamęt wśród mieszkańców...”. Po szeregu 

nieprawdziwych stwierdzeniach następu-

je w tej skardze oświadczenie: „Obecnie 

kompetencje do podejmowania decyzji na-

leżą do demokratycznie wybranych przed-

stawicieli mieszkańców Gminy, którzy ślu-

bowali godnie, rzetelnie, uczciwie i zgodnie 

z własnym sumieniem wypełniać obowiąz-

ki radnych...”. A co, jeśli któryś z radnych 

nie ma własnego sumienia? A co z wiedzą 

i kompetencją, jeśli urzędowy radca prawny 

też nie wie, że skarga na działalność Koła 

PKE, jeżeli już, to powinna trafić do władz 

Okręgu Dolnośląskiego?

Druga konferencja odbyła się wiosną 2006 

roku. Miała nieco inną formułę. Ale zaprosi-

DANUTA CYRULIK

W ramach działalności Koła PKE w Chocianowie, zajmując się licznymi sprawami z zakresu szeroko pojętej ochrony 

środowiska, napotykaliśmy nieustannie na opór władz samorządowych i urzędów państwowych. Przepisy ustaw, 

w ramach których prowadziliśmy działania, były znane urzędom, ale jakby nie miały zastosowania.

Gmina to mieszkańcy
c h o c i a n o w s k i e  ko n f e r e n c j e
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Przy głosie pani Irena Rogowska,
wójt gminy Lubin
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wójt gminy Lubin
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liśmy wszystkich gości, tak jak w 2005 roku. 

Sali na organizację konferencji w CHOK nie 

dostaliśmy, bo jak to sformułowała pani dy-

rektor „ośrodek kultury nie może służyć pro-

pagandzie politycznej”.

Dzięki uprzejmości restauratora naszą kon-

ferencję odbyliśmy więc w przyjaznej, kawiar-

nianej atmosferze. Uczestniczyli w niej m.in. 

posłowie i radni z ościennych gmin. Bardzo 

ciekawy i niezmiernie pożyteczny wykład wy-

głosił dr praw Piotr Lisowski z Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Pytaniom o zapisy ustawy 

o samorządzie gminnym i prawa obywatel-

skie nie było końca. Władze naszej gminy 

i tym razem nie dopisały. Za to właścicie-

lowi restauracji zostało postawione proku-

ratorskie pytanie, jakim prawem udostępnił 

salę na działalność polityczną osobom spod 

znaku PKE. Konsekwencją tej konferencji 

była skarga, skierowana tym razem zgodnie 

z kompetencjami, do Zarządu Okręgu Dolno-

śląskiego PKE. Podczas spotkania padło z ust 

pana burmistrza szalenie ciekawe z punktu 

widzenia demokracji pytanie: „Jakim pra-

wem Koło PKE w Chocianowie zorganizo-

wało znowu konferencję?”

N
astępną konferencję zorganizowali-

śmy w październiku 2007. Przyczyną 

tak późnego terminu była, trwająca od maja 

2007, korespondencja dotycząca użyczenia sali 

CHOK, choć funkcjonuje uchwalony przez 

Radę Miejską „Regulamin współpracy z or-

ganizacjami pożytku publicznego”. Patronat 

nad konferencją objęła pani Przewodnicząca 

Rady Miejskiej. Założeniem tego spotkania 

było dalsze budowanie społeczeństwa oby-

watelskiego poprzez przybliżenie tematyki 

omówionej poniżej. W takcie konferencji 

przedstawiono:

1. Poszerzenie wiadomości na temat praw 

obywatelskich zapisanych w ustawach o sa-

morządzie gminnym, dostępie do informacji 

publicznej, organizacjach pożytku publicz-

nego i wolontariacie – ten temat, w sposób 

przystępny, omówił pan Krzysztof Izdebski, 

ekspert prawny Pozarządowego Centrum Do-

stępu do Informacji Publicznej. Tytuł wystą-

pienia „Obywatele zarządzają gminą” zde-

cydowanie i jasno sytuuje pozycję prawną 

każdego obywatela w sprawowaniu zarządu 

gminnym majątkiem i „urządzaniu” obywa-

telskiego życia. Mieszkańcy, którzy zdecydo-

wali się na partycypację w życiu społeczności 

lokalnych, tworzą Lokalne Grupy Obywatel-

skie pod patronatem Stowarzyszenia Liderów 

Lokalnych Grup Obywatelskich. Tam mogą 

otrzymać wsparcie merytoryczne i prawne 

dla skutecznego działania w swoich małych 

ojczyznach. W tym miejscu pragniemy po-

dziękować SLLGO za objęcie patronatem 

naszej konferencji.

2. Zagrożenia korupcyjne w samorzą-

dach lokalnych omówiła pani Grażyna Ko-

pińska, dyrektor Programu Przeciw Korupcji 

Fundacji im. Stefana Batorego. Jak wynika 

z badań prowadzonych w ramach tego pro-

gramu, radni plasują się na mało zaszczyt-

nym, wysokim miejscu w tabeli ilustrującej 

występowanie korupcji w różnych dziedzi-

nach życia społecznego.

3. Kolejne wystąpienia, bardzo bogate 

w treści merytoryczne, dotyczyły sposobu 

komunikacji społecznej. Pani wójt gminy 

Lubin, Irena Rogowska, przedstawiła zasa-

dy współpracy z mieszkańcami. Umiejętność 

pogodzenia interesów różnych grup społecz-

nych, rozładowywanie konfliktów, pobudza-

nie inicjatyw lokalnych to podstawowe zasady 

wypełniania służby na rzecz lokalnej społecz-

ności. Pani Wójt, choć jest to jej pierwsza ka-

dencja na tym stanowisku, już odnosi sukcesy, 

bo wdrożenie zasady, że zgoda buduje, dało 

w roku bieżącym wymierne rezultaty.

4. Pani Ewa Dziekońska, Prezes Koła 

PKE w Tychach, przedstawiła zasady współ-

pracy ich organizacji z władzami miasta Ty-

chy. Tę dobrą pozycję Koło PKE wypraco-

wywało sobie od wielu lat, a jej efektem są 

wspólne działania na rzecz ochrony środo-

wiska, z czego obie strony czerpią satys-

fakcję, a społeczność lokalna naukę i kon-

kretne korzyści. 

5. Ostatnie w tym dniu wystąpienie przy-

padło naszemu Prezesowi Aureliuszowi Mi-

kłaszewskiemu. Tytuł referatu sformułowa-

liśmy w oparciu o bulwersującą ekologów 

sprawę Doliny Rospudy i brzmiał on „Na-

tura 2000 – dla kogo ta przyroda”. Z żalem 

i niedosytem wysłuchaliśmy niezmiernie 

ciekawego wykładu i obiecujemy, że pełny 

tekst wystąpienia ukaże się wkrótce w ze-

szycie, w którym zawarte będą wszystkie 

wygłoszone podczas konferencji „Gmina 

to mieszkańcy” referaty, a także ten nie-

wygłoszony przez kol. Danutę Cyrulik na 

temat problemów gospodarki wodno-ście-

kowej w naszej gminie. Zdradzę konkluzję 

– barierą jest brak komunikacji pomiędzy 

społeczeństwem a władzą. Bo nasza władza, 

„demokratycznie wybrana”, reguł żadnych 

przestrzegać nie musi. Przecież jest wybra-

na – takie głosy słychać było w dyskusjach 

podczas przerwy.

Wydaje się, że Koło PKE w Chocianowie 

stoi teraz przed trudnym zadaniem edukowa-

nia wybranych.

DANUTA CYRULIK

KOŁO PKE W CHOCIANOWIE
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Rozmowy podczas przerwy
dotyczyły spraw Chocianowa

Rozmowy podczas przerwy
dotyczyły spraw Chocianowa
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Określenia związane 
z rozwojem zrównoważonym

Genezę kluczowego tu pojęcia podaje 

się za W. Pęskim (1999). Znaczenie nazwy 

„rozwój zrównoważony” zostało ostatecznie 

ustalone w deklaracji „Agenda 21”, przyjętej 

na konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój”, 

która odbyła się w Rio de Janeiro w 1992 

roku. Terminem tym określa się nie tylko, 

zgodne z zasadami, użytkowanie zmniej-

szających się zasobów, ale także koniecz-

ność podtrzymywania wzrostu dobrobytu 

ludzkości ze szczególnym uwzględnieniem 

społeczności lokalnych i z zastrzeżeniem, że 

wzrost ten nie może spowodować ogranicze-

nia zdolności przyszłych generacji do zaspo-

kojenia ich własnych potrzeb.

Pęski podaje także bardziej szczegółowo 

warunki zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich (wyróżnienia pochodzą od autora 

niniejszego artykułu):

– poprawa jakości środowiska pracy, za-

mieszkania i wypoczynku;

– nowe formy niskiej zabudowy miesz-

kaniowej o umiarkowanej zwartości, z dostę-

pem do terenów zielonych i realizowanych 

z materiałów ekologicznych;

– wprowadzenie zieleni wokół budyn-

ków istniejących, zwiększenie udziału tere-

nów zielonych;

– pilne ograniczenie ruchu samocho-
dowego;

– rozwój atrakcyjnych form trans-
portu zbiorowego o dużej niezawodności, 
punktualności i małej czasochłonności 
przejazdu;

– wprowadzenie zabudowy o funkcjach 

mieszanych w celu zmniejszenia liczby prze-

jazdów;

– zespoły zabudowy powinny być rozwi-

jane wzdłuż tras transportu zbiorowego;

– nowe obiekty usługowe powinny być 

lokalizowane przy węzłach transportu zbio-

rowego, a do obiektów już istniejących należy 

zapewnić wygodny dojazd środkami komu-

nikacji zbiorowej;

– wprowadzić ciągi piesze oraz obszary 
dostępne wyłącznie dla pieszych;

– realizować urozmaicone i dobrze wy-
posażone trasy rowerowe;

– renowacja dużej części zabudowy komu-

nalnej (poprawa stanu technicznego i funk-

cjonalności oraz zapewnienie lepszych pa-

rametrów cieplnych budynków);

– wdrożenie nowoczesnych sposobów 

gromadzenia i utylizacji odpadów;

– budowanie oczyszczalni ścieków oraz 

sieci kanalizacyjnych.

Z powyższych definicji wynika, że po-

jęcie „rozwoju zrównoważonego” jest dosyć 

ogólnikowe i nie wynika z niego wprost, ja-

kie działania należy podejmować, aby osią-

gnąć zamierzony cel. Specyfikacja warun-

ków zrównoważonego rozwoju wskazuje, że 

konieczne są wielokierunkowe działania na 

wielu polach.

Komponenty polityki 
transportowej

Pod pojęciem polityki transportowej (PT) 

w ujęciu szerokim można rozumieć ogół dzia-

łań zmierzających do realizacji określonych 

celów. W węższym rozumieniu PT oznacza 

konkretny dokument uchwalony na przykład 

przez Radę Miasta. Odnośnie szerszego ro-

zumienia PT i za podręcznikiem Grzywacza 

i in. (2000) określić można, że zadania PT 

związane są z: rozwojem i funkcjonowaniem 

systemu transportowego, oddziaływaniem na 

otoczenie transportu tak, aby sprzyjało ono 

jego rozwojowi i funkcjonowaniu. Narzędzia 

PT podzielić można na: ekonomiczne (para-

metryczne) i pozaekonomiczne (nieparame-

tryczne). W pierwszej grupie wyróżniamy: 

stawki taryfowe, podatkowe, celne, ubezpie-

czeniowe i amortyzacyjne, premie, subwencje, 

dotacje, ulgi podatkowe i obligacje, warunki 

kredytowe (stopa procentowa, okres kredy-

towania, karencja), normatywy w zakresie 

podziału zysku, amortyzacji, tworzenia fun-

duszy celowych, obowiązkowych depozytów 

i kaucji, płace (ich systemy i stawki), zamó-

wienia rządowe i ceny urzędowe.

Do narzędzi pozaekonomicznych zalicza-

my: zarządzenia i uchwały organów władzy 

takie jak nakazy i zakazy, koncesje i limi-

ty, kwotowanie, licencje i zezwolenia, na-

rzędzia polityki kadrowej, koordynowanie, 

etatyzacja i deetatyzacja, decyzje lokaliza-

cyjne, przydziały, rozdzielnictwo i reglamen-

tacja zasobów (w grupie administracyjnych), 

akty normatywne odnoszące się do struktur 

organizacyjnych, funkcjonalnych i własno-

ściowych podmiotów i systemów, normatywy 

techniczne dotyczące konstrukcji i eksploata-

cji środków trwałych (w grupie prawnych), 

zadania planów rocznych i wieloletnich oraz 

programów perspektywicznych, informacje 

o spodziewanych zmianach strukturalnych, 

funkcjonalnych, zagospodarowania prze-

strzennego i zaopatrzenia, informacje o sy-

tuacji popytowo-podażowej, preferencjach 

użytkowników, ocenach jakości, prognozy 

demograficzne, informacje o spodziewanych 

bilansach pieniężnych dochodów i wydatków 

ludności (w grupie informacyjnych), odzna-

czenia, wyróżnienia itp. nadawane jednost-

kom gospodarczym i ich pracownikom, apele 

Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój 
w polityce transportowejw polityce transportowej
wsparcie dla komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego
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nakłaniające do określonych postaw i działań, 

propagowanie określonych postaw i działań 

(w grupie moralnych).

Jak widać, narzędzia którymi może się 

posługiwać się PT, są różnorodne. Wyróżnić 

należy, mało dotąd eksponowane, narzędzia 

z grupy „moralnych” oraz dotyczące oddziały-

wania na otoczenie transportu. Działania w tych 

grupach noszą ogólną nazwę „kształtowania 

mobilności (lub zachowań komunikacyjnych)”. 

Narzędzia tego zakresu są nieznacznie wyko-

rzystywane, a zależeć od nich może sukces 

lub porażka prowadzonej polityki. W dalszej, 

szczegółowej, części artykułu rozwinięta zo-

stanie rola kształtowania mobilności.

Szczegóły PT prezentowane są na przy-

kładzie uchwały wrocławskiej (uchwała Rady 

Miasta Wrocławia w sprawie uchwalenia Poli-

tyki Transportowej Wrocławia, Biuletyn Urzę-

dowy RMW z 30 września 1999 r., Nr 8, 

poz. 354). Generalnym celem PT Wrocławia 

jest stworzenie warunków zapewniających 

sprawne, bezpieczne i efektywne ekonomicz-

nie przemieszczanie się osób oraz towarów, 

przy spełnieniu wymogu ograniczenia uciąż-

liwości transportu dla środowiska. Realizacji 

ogólnego celu polityki transportowej Wro-

cławia służyć ma równoczesne wdrażanie 

działań, podporządkowanych następującym 

celom podstawowym:

a) zapewnienie sprawności funkcjonowa-

nia transportu osobowego i towarowego,

b) zapewnienie oczekiwanych i uzasad-

nionych standardów podróży,

c) stymulowanie rozwoju gospodarczego 

i przestrzennego miasta poprzez zapewnie-

nie dostępności celów podróży umożliwiają-

cej mieszkańcom realizację wszelkich form 

aktywności oraz poprzez rozwijanie nowych 

elementów systemu transportowego dla udo-

stępnienia pod przyszłe inwestycje nowych 

terenów w mieście,

d) ograniczenie uciążliwości transportu 

dla środowiska i mieszkańców, w tym za-

pewnienie bezpieczeństwa ruchu,

e) obniżenie ekonomicznych i społecz-

nych kosztów transportu.

Kreowanie organizacji transportu przy po-

szanowaniu wymagań środowiska naturalnego 

musi skutecznie pogodzić sprzeczności po-

między wymaganiami transportu i ochrony 

środowiska oraz ograniczonymi możliwościa-

mi rozwoju infrastruktury miasta. Realizacja 

powyższej strategii zwanej „strategią zrów-

noważonego rozwoju” będzie opierać się na 

czterech fundamentalnych zasadach:

1. Wpływania na rosnący popyt na prze-

jazdy w komunikacji indywidualnej w taki 

sposób, by dostosować go do rozmiarów 

możliwych do zaspokojenia przez układ ko-

munikacyjny.

2. Dostosowywania wielkości oferty 

usług przewozowych w komunikacji zbio-

rowej (podaży) do wielkości faktycznego 

popytu, z uwzględnieniem poziomu usług 

zachęcającego do korzystania z komunika-

cji zbiorowej.

3. Świadczenia usług przewozowych 

w najbardziej przydatnej oraz społecznie 

akceptowanej postaci.

4. Zachowania równowagi ekologicznej 

w całym obszarze miasta, poprzez zapew-

nienie takiego podziału zadań przewozowych 

pomiędzy transportem zbiorowym i indywi-

dualnym, aby poziom ruchu samochodowego 

nie przekroczył wyznaczanej okresowo gra-

nicy ekologicznej pojemności systemu.

Przedstawione wyżej działania odpowiadają 

rozwiązaniom znanym i stosowanym w kra-

jach o długoletnich tradycjach prowadzenia 

polityki transportowej zrównoważonego roz-

woju. Realizacja tych działań wymaga jednak 

opracowania szeregu dokumentów i planów 

oraz sukcesywnego i konsekwentnego ich 

wdrażania. Brak uszczegółowienia zapisów 

PT może oznaczać, że jej cele nie zostaną 

zrealizowane. Wątek ten zostanie rozwinię-

ty w dalszej części.

Dylematy związane 
z wdrażaniem polityki 
transportowej

Pewną wadą PT (jako uchwały Rady Mia-

sta) jest jej ogólnikowość. Słuszność stawia-

nych celów nie budzi wątpliwości. Natomiast 

bardzo często niewielka jest świadomość dzia-

łań, za pomocą których możliwe jest osią-

gnięcie tych celów. Nie wystarczająca jest 

też konsekwencja we wprowadzaniu i reali-

zacji tych działań. Jednym z instrumentów 

skutecznej realizacji PT może być odpowied-

nie sterowanie ruchem, zapewniające prio-

rytet dla komunikacji zbiorowej, pieszych 

i rowerzystów.

Realizację przedstawionych wyżej działań 

we Wrocławiu można obecnie ocenić już z wie-

loletniej perspektywy. Niestety, wynik takiej 

oceny nie jest zadawalający. Nie udało się za-

hamować odpływu pasażerów od komunikacji 

zbiorowej, a warunki ruchu środków komu-

nikacji zbiorowej stale się pogarszają. Trud-

no wykazać koordynację PT z przestrzennym 

rozwojem miasta. Wręcz przeciwnie, powsta-

jące licznie nowe osiedla oraz wielkie obiek-

ty usługowo-handlowe są niejako skazane na 

obsługę samochodem osobowym, co jeszcze 

bardziej zaburza podział zadań przewozowych. 

Używanie, a wręcz nadużywanie samocho-

du, niedawno jeszcze towaru deficytowego, 

Ścieżka rowerowa „dokoła słupa”
to najnowsza realizacja
trasy rowerowej przy ul. Ślężnej–
brak bezpiecznych skrajni,
wysoki krawężnik i nawierzchnia
z kostki betonowej
nie ułatwiają jazdy rowerzystom...

Ścieżka rowerowa „dokoła słupa”
to najnowsza realizacja
trasy rowerowej przy ul. Ślężnej–
brak bezpiecznych skrajni,
wysoki krawężnik i nawierzchnia
z kostki betonowej
nie ułatwiają jazdy rowerzystom...
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kształtuje przeświadczenie o jego niezbędno-

ści. Podróżowanie samochodem wydaje się 

być pierwszorzędną oznaką wysokiego statusu 

społecznego, samodzielności, operatywności 

itp. W świetle takich odczuć społecznych, rady 

i zarządy miast poddawane są naciskom „lobby 

motoryzacyjnego”. Efektem jest brak odwa-

gi wprowadzenia restrykcji dla komunikacji 

samochodowej i brak poczucia sensowności 

inwestowania w alternatywne środki trans-

portu. Do tego dochodzi brak doświadczenia 

w prowadzeniu długoletniej polityki zarządza-

nia miastem oraz częste zmiany strategicznych 

decyzji, wynikające z kampanii przed wybo-

rami lokalnymi czy ogólnokrajowymi.

W konsekwencji, w ciągu pierwszych pię-

ciu lat od uchwalenia PT, nie opracowano 

żadnych szczegółowych dokumentów, które 

umożliwiałyby realizację działań wyspecy-

fikowanych w PT. Na przykład nie wdrożo-

no systemu sterowania i zarządzania ruchem. 

Podobnie nie wprowadzono nowoczesnych 

systemów informowania pasażerów o aktu-

alnych warunkach ruchu, planowanym czasie 

oczekiwania na pojazd i ewentualnych od-

stępstwach od obowiązującego przebiegu lub 

czasu przejazdu. Co gorsza, niektóre decyzje 

władz stoją wręcz w sprzeczności z zapisami 

PT. Na przykład, zamiast limitować, zwięk-

szano liczbę miejsc postojowych w centrum 

miasta (poprzez budowę parkingów wielopo-

ziomowych przy obiektach handlowych). Nie 

zreformowano systemu taryfowego w stronę 

preferencji dla biletów okresowych. Podwyż-

ka cen biletów z roku 2005 objęła tylko bilety 

okresowe, pogarszając ich atrakcyjność wobec 

biletów jednorazowych. Pierwszy przykład do-

wodzi braku koordynacji polityki przestrzen-

nej z transportową. Drugi braku koordynacji 

działań w ramach systemu transportu. Do-

piero ostatnio podjęto dynamiczne działania 

związane z rozwojem transportu szynowego. 

Ich rozpoczęcie ma jednak miejsce dopiero 

8 lat po uchwaleniu PT.

Elementy polityki 
transportowej Wrocławia 
istotne dla komunikacji 
zbiorowej i ruchu 
rowerowego

W systemie transportu miasta i aglome-

racji oraz w świetle kształtowania mobilno-

ści istotne jest wyróżnienie form transportu 

alternatywnych wobec motoryzacji indywi-

dualnej. Zalicza się tu obok komunikacji 

zbiorowej (miejskiej i podmiejskiej) także 

poruszanie się pieszo i rowerem oraz sze-

reg mniej konwencjonalnych rozwiązań (jak 

„autobus na życzenie”, czy system „bike and 

ride”). Istotne jest tu podkreślenie, że wszyst-

kie te formy powinny być rozwijane spójnie, 

tworząc zróżnicowaną i atrakcyjną alterna-

tywę dla samochodu. Traktowane wybiórczo 

i cząstkowo nie stworzą realnej konkurencji 

dla motoryzacji indywidualnej. 

Wskazać można na szereg działań po-

prawiających nieco wizerunek planowania 

transportu we Wrocławiu. Jednym z nich 

jest rozwój tras rowerowych. Mimo pew-

nych słabości dzisiejszego systemu tych tras 

(wciąż zbyt mało połączeń dla rowerzystów 

w centrum miasta, zakaz wjazdu na Rynek), 

we Wrocławiu powstaje dużo nowych dróg 

dla rowerzystów, a każdy projekt przebudowy 

układów komunikacyjnych jest konsultowa-

ny z „lobby rowerowym”. Taki stan rzeczy 

zawdzięczamy po pierwsze – uruchomieniu 

już przed laty programu budowy 100 km tras 

rowerowych (już zrealizowanemu) oraz – ak-

tywnym działaniom organizacji ekologicznych 

i rowerzystów na rzecz dalszego ich wydłuża-

nia. Jest to pozytywny przykład wprzęgania 

społeczeństwa w proces planowania systemu 

transportu oraz oddziaływania mieszkańców 

na władze miasta. Bez zainicjowania rozbu-

dowy systemu tras nie doszłoby do intensy-

fikacji podróży rowerem i tym samym nie 

powstałoby tak silne „lobby rowerowe”. Kre-

owanie pożądanych zachowań komunikacyj-

nych przynosi pozytywne efekty.

Podobnie należałoby lobować na rzecz 

funkcjonalnych rozwiązań dla komunikacji 

pieszej. Trudno jednak wskazać na jednoli-

tą i silną grupę interesu mogącą promować 

określone rozwiązania i naciskać na decyden-

tów. W efekcie braku lobbingu czy nawet do-

strzegania potrzeby inicjowania określonych 

działań, pojawia się szereg niekorzystnych 

rozwiązań z punktu widzenia pieszych. Ta-

kimi rozwiązaniami są: sygnalizacje świetl-

ne nie respektujące potrzeb i specyfiki ru-

chu pieszych (krótkie sygnały zielone, brak 

koordynacji), brak funkcjonalnych dojść na 

przystanki komunikacji zbiorowej, wąskie 

chodniki (dodatkowo zastawiane przez par-

kujące pojazdy, zła organizacja ruchu pie-

szego w trakcie remontów ulic i skrzyżo-

wań (wybitnie utrudniająca poruszanie się 

pieszo), brak przejść przez ulice. Można na-

wet zaryzykować stwierdzenie, że skala ta-

kich rozwiązań ostatnio niebezpiecznie na-

sila się. Nieliczne dobre rozwiązania wprost 

toną w morzu rozwiązań złych.

Podjęto ostatnio wiele inicjatyw na rzecz 

poprawy warunków ruchu i jakości komunikacji 

zbiorowej. Przebudowano lub planuje się prze-

budowę kilku kluczowych węzłów przesiadko-

wych. Zrealizowano priorytety w sygnalizacji 

świetlnej, wydzielono torowiska tramwajowe, 

Przykład braku ciągłości 
ścieżki rowerowej

Przykład braku ciągłości 
ścieżki rowerowej
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pasy autobusowe i wspólne pasy dla autobusów 

i tramwajów. Tym interesującym i przynoszą-

cym pozytywne efekty rozwiązaniom brakuje 

jednak znamion systemowych. Na przykład, 

priorytet na pojedynczym skrzyżowaniu nie 

da odczuwalnego efektu na całej trasie wobec 

braku systemu sterowania ruchem. Atrakcyjny 

węzeł przesiadkowy nie będzie funkcjonował 

w pełni efektywnie przy niezreformowanym 

systemie taryfowym. Wskazać także można 

na realizacje w niepełnym stopniu preferujące 

komunikację zbiorową, pieszych bądź rowe-

rzystów, ponieważ nie określono wskaźników, 

jakim powinny odpowiadać modernizowane 

elementy systemu transportu, tak by spełnia-

ły wymogi PT. 

Mimo iż istnieje szereg działań zgodnych 

z PT i teoretycznie wspomagających jej wdro-

żenie, to ich efektywność jest niewielka wobec 

braku elementów pośredniczących pomiędzy 

ogólnymi sformułowaniami PT a znaczeniem 

konkretnych rozwiązań szczegółowych. W ta-

kiej sytuacji konkretne realizowane projek-

ty mogą zarówno wspierać, jak i niweczyć 

cele PT. Co gorsza trudno jest jednoznacznie 

ocenić zgodność konkretnego rozwiązania 

z zapisami PT.

Zestawienie 
najważniejszych działań 
poprawiających warunki 
ruchu komunikacji 
zbiorowej i rowerzystów

Doświadczenia krajów zachodnich o wyso-

kim wskaźniku motoryzacji mogą być przenie-

sione na polski grunt. Wyraźne są zagrożenia 

wynikające ze zbyt dużego udziału podróży 

samochodowych. Widać, że znacznie trudniej 

jest „wyciągać” ludzi z samochodów do alter-

natywnych środków transportu, niż zachęcać 

ich do pozostania w tych środkach. Działania 

podejmowane w wielu miastach zachodniej 

części Europy i w USA mogą być przykła-

dem dobrej i efektywnej polityki transporto-

wej zrównoważonego rozwoju.

Stosunkowo prosto jest uchwalić ogólne 

sformułowania PT. Cele typu: poprawa wa-

runków przemieszczania się, poszanowanie 

dla środowiska itp. – nie budzą zastrzeżeń. 

Znacznie trudniej jest, co pokazują doświad-

czenia wrocławskie, z realizacją tych celów. 

We Wrocławiu brakuje dokumentów uszcze-

góławiających zapisy PT. I tym samym nie 

widać, po wielu latach obowiązywania, wy-

raźnych efektów tej polityki. Przyczyny tego 

stanu rzeczy są złożone. Wśród najważniej-

szych przyczyn wymienić można po stronie 

społeczeństwa niską świadomość wyboru za-

chowań komunikacyjnych. Po stronie decy-

dentów natomiast istotne są: niedoświadcze-

nie w kształtowaniu długoterminowej polityki 

w mieście oraz przeświadczenie o nieuchron-

ności pewnych trendów rozwoju.

Kraje zachodnie mogą przecież także 

służyć jako przykład przekształcania świa-

domości komunikacyjnej, tworzenia regula-

cji umożliwiających wdrażanie zapisów PT 

czy zrealizowanych rozwiązań, które cechuje 

duża efektywność przy stosunkowo niedu-

żych angażowanych środkach.

Nie wolno niedoceniać roli społeczeństwa 

w kształtowaniu PT. Ale także nie można 

nie wpływać na mobilność obywateli. Zna-

miennym przykładem jest obecnie udział or-

ganizacji społecznych w rozwoju sieci tras 

rowerowych we Wrocławiu. Z jednej strony 

ruch rowerowy pobudzony został przez za-

inicjowanie rozwoju systemu tras. Z drugiej, 

dzięki temu wzrostowi znaczenia rowerzy-

ści aktywni są dziś przy jego dalszej rozbu-

dowie. W podobny sposób można próbować 

rozwijać komunikację zbiorową, poruszanie 

się pieszo, czy w sposób „multimodalny”, np. 

tramwajem i rowerem.

W opinii autora niniejszego artykułu ko-

nieczne jest stworzenie podstaw do właściwego 

funkcjonowania systemu transportu zbiorowe-

go we Wrocławiu (Kruszyna 1998). Niepełne 

określenie roli i podziału kompetencji między 

likwidowany ZDiK, Wydział Transportu (oraz 

inne instytucje) a MPK nie sprzyja progra-

mowaniu rozwoju. Jeden ośrodek, z centrum 

planowania i kontroli ruchu, niezbędny jest 

w celu koordynacji przewozów i ich jak naj-

lepszego dopasowania do potrzeb.

Od strony technicznej potrzebne jest opra-

cowanie opcji rozwoju komunikacji zbioro-

wej. Wizja przekształceń musi być spójna, 

ale z możliwością zmian. Dopiero wtedy bę-

dzie można określić kolejność etapowania 

i związane z nią zmiany układu linii oraz 

niezmiernie ważne wytyczne do konkretnych 

realizacji, dotyczące np. lokalizacji przystan-

ków. Przyjęcie określonego scenariusza roz-

woju oraz właściwa informacja Wrocławian 

o planowanych zmianach, przyczynią się do 

wykreowania wizerunku transportu zbioro-

wego – dynamicznego, przyjaznego miastu 

i jego mieszkańcom.

Aby zreformować system i umożliwić dalszy 

jego rozwój, należy wprowadzić bilet umoż-

liwiający podróż z przesiadkami. Pozwoli to 

poprawić obsługę poprzez racjonalizację licz-

by linii i zwiększenie częstotliwości połączeń. 

Rozwiązania takie są powszechne na świe-

cie, pojawiły się też w niektórych polskich 

miastach. Reforma układu linii powiązana 

ze zmianą systemu taryfowego stworzy moc-

ną podstawę pod przyszły rozwój. Sprawny 

i nowoczesny system komunikacji zbiorowej 

nie może funkcjonować bez opisanych wy-

żej zmian. Znaczną poprawę jakości obsługi 

miasta można uzyskać niewielkim kosztem 

i w niedługim czasie (1–2 lata)!

Modernizacja sieci ulic nie powinna sprzy-

jać eskalacji ruchu. Budowa nowych tras, czy 

poszerzanie istniejących, powinny być ściśle 

powiązane z programem uspokojenia ruchu 

w osiedlach. Arterie dla ruchu samochodowego 

nie mogą ciąć osiedli, ograniczając porusza-

nie się mieszkańców między domem, miej-

scem odpoczynku, czy usługami. Transport 

zbiorowy przeciwnie, powinien penetrować 

osiedle, tak by zapewnić bliskość przystanku 

i dobre połączenia z innymi częściami mia-

sta. Wewnętrzny układ ulic osiedla powinien 

uniemożliwiać przelot, a także rozwijanie nad-

miernych prędkości. Brak tranzytu nie dotyczy 

ciągów dla pieszych, rowerzystów i pojazdów 

komunikacji zbiorowej. Szybkie połączenie 

z innymi osiedlami i centrum zapewniają linie 

komunikacji zbiorowej. W podobny sposób 

funkcjonuje wiele stref zamieszkiwania, nawet 

w tak dużych metropoliach jak Berlin.

Przy okazji każdej realizacji drogowej nie 

wolno zapominać o potrzebach komunikacji 

zbiorowej. Nie powinno się kreować utrud-

nień w ruchu tramwajom i autobusom. Nie 

można lokalizować rozproszonych przystan-

ków przypadkowo i byle gdzie. Pozytywnymi 

przykładami z Wrocławia mogą być: obecnie 

realizowany oraz planowany odcinek trasy 

wschód – zachód, w ulicach: Długa – Dubois 

– Drobnera, gdzie wprowadza się wspólny pas 

ruchu dla tramwajów i autobusów (przeplece-
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nie linii i zintegrowane przystanki ułatwiają 

przesiadki); a także znajdująca się obecnie na 

etapie ustaleń koncepcja przebudowy ulicy 

Pułaskiego i sąsiadujących ulic z wydziele-

niem torowiska, realizacją atrakcyjnych przy-

stanków, w tym zachowanie węzła przesiad-

kowego na placu Wróblewskiego.

Bardzo istotnym celem PT (Kruszyna 2001) 

jest także celowe i świadome ograniczanie ruchu 

samochodowego, realizowane poprzez dzia-

łania zwiększające atrakcyjność alternatyw-

nych środków transportu, ale i także poprzez 

stosowanie różnych środków szykanujących 

indywidualnych użytkowników samochodów 

osobowych. Jednym ze środków realizacji ce-

lów PT jest system sterowania ruchem. Toteż 

zasady jego funkcjonowania (a w tym plano-

wane i realizowane strategie) powinny być pod-

porządkowane założeniom PT. Upatrywanie 

w systemowym sterowaniu ruchem środka do 

zwiększenia przepustowości sieci jest w opinii 

autora założeniem błędnym. Oferowana rezer-

wa przepustowości zostanie w krótkim czasie 

skonsumowana przez wzrost ruchu. Efekt bę-

dzie taki sam jak przy niekontrolowanej rozbu-

dowie sieci (co prawda osiągnięty mniejszym 

kosztem): eskalacja zatłoczenia ulic, obejmu-

jąca prawdopodobnie większy obszar i przez 

dłuższy czas w ciągu doby.

Podobne zastrzeżenia budzą cele związane 

z szeroko rozumianą wygodą ruchu. Zwiększe-

nie płynności i ograniczenie liczby zatrzymań 

przynoszą pozornie dodatnie efekty środowi-

skowe (jak ograniczenie emisji zanieczyszczeń). 

Ponieważ jednak niekorzystnie oddziałują na 

wybór środka transportu i podział zadań prze-

wozowych, osiągnięte obniżenie jednostkowych 

poziomów emisji (na pojazd i jednostkę odle-

głości) może być zniwelowane poprzez wzrost 

ruchu (zwiększenie liczby pojazdów i dystan-

sów podróży), co w skali miasta oznaczać bę-

dzie pogorszenie warunków środowiskowych. 

Ponadto zwiększenie płynności ruchu przy-

czynić się może do wzrostu prędkości ruchu, 

co spowoduje m.in. wzrost liczby wypadków 

niebezpiecznych dla życia.

W związku z powyższym, za jeden z głów-

nych celów sterowania ruchem, zgodny z za-

łożeniami PT, należy przyjąć celowe i świa-

dome ograniczanie ruchu samochodowego, 

oznaczające niezwiększanie przepustowości 

i prędkości oraz utrzymywanie sieci w stanie 

nasycenia przez dłuższą część doby. Dzięki 

temu możliwe będzie m.in. wprowadzenie 

efektywnych priorytetów dla innych użyt-

kowników ruchu. Powyższa strategia stero-

wania powinna dotyczyć, przede wszystkim, 

tak zwanej „strefy wewnętrznej” miasta, gdzie 

pożądane jest osiągniecie dużego udziału po-

dróży niesamochodowych.

W świetle najnowszych koncepcji (Krych 

1999) „strefa wewnętrzna”, charakteryzująca 

się znacznymi restrykcjami wobec komunika-

cji indywidualnej, nie powinna się ograniczać 

tylko i wyłącznie do obszaru śródmieścia. 

Przeciwnie, zaliczać się do niej powinno tak-

że osiedla poza śródmiejskie (np. w których 

realizowane są dziś strefy ruchu uspokojone-

go), tak by obejmowała ona praktycznie cały 

zamieszkiwany obszar miasta. We wszystkich 

częściach strefy wewnętrznej powinna być sto-

sowana, opisana wyżej, strategia sterowania 

ruchem, przy czym stopień restrykcji wobec 

samochodów i tym samym stopień uprzywi-

lejowania innych użytkowników ruchu w po-

szczególnych osiedlach, może być uzależniony 

od gęstości zabudowy, znaczenia i charakteru 

generatorów ruchu itp. Poza strefą wewnętrz-

ną pozostają „meandrujące” trasy obwodowe 

(ulice wyższych klas), na których możliwe jest 

sterowanie ruchem, umiarkowanie nastawione 

na potrzeby ruchu samochodowego (wzrost 

płynności i prędkości).

Istotne jest kształtowanie zachowań komuni-

kacyjnych mieszkańców miasta, nazywane ste-

rowaniem mobilnością, w kierunku zachęcania 

do wyboru alternatywnych środków transportu 

i zniechęcające do nadużywania prywatnych 

samochodów w ruchu miejskim. Zachęcanie 

i zniechęcanie może mieć aspekt ekonomiczny 

(np. tańsze podróże środkami alternatywnymi 

jak samochodem), ale powinno być także pod-

parte szeregiem rozwiązań „technicznych” (np. 

wygodne i szybkie trasy dla środków alterna-

tywnych). Niezwykle istotna jest także promocja 

wprowadzanych rozwiązań i objaśnianie zalet 

oraz sensu prowadzonej polityki.

DR INŻ. MACIEJ KRUSZYNA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Litera tu ra:

Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkow-

ski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Kruszyna M., Czy Wrocław zmierza w kierunku 

miasta o zrównoważonym rozwoju?, Zielona Plane-

ta, 6, 1998.

Kruszyna M., Systemy sterowania ruchem a poli-

tyka transportowa, (w:) III konferencja naukowo-tech-

niczna „Problemy komunikacyjne miast w warunkach 

zatłoczenia motoryzacyjnego”, Poznań 15–17.05.2001.

Krych A., Proces urbanizacji a poziom zatłoczenia 

motoryzacyjnego, (w:) Problemy komunikacyjne miast 

w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego – druga edy-

cja, Poznań 9–11.06.1999.

Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem 

miast, Arkady, Warszawa 1999.

Ryc. 1. Koncepcja nowego podejścia do strefowania miasta

ulice wyższych klas, 
trasy obwodowe i wylotowe: 
sterowanie „umiarkowanie 

prosamochodowe”

strefa wewnętrzna:
sterowanie z restrykcjami

dla samochodów

ulice wyższych klas

granica administracyjna miasta

osiedla (części) strefy wewnętrznej
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S
zczególnie interesujący referat pt „Ludz-

kość nie może sobie pozwolić na ryzyko 

związane z inżynierią genetyczną” przedsta-

wił dr A. Pusztai, w którym zaprezentował 

wyniki swoich badań, a także dokonał anali-

zy warunków politycznych i ekonomicznych 

prowadzenia badań naukowych, dotyczących 

genetycznie zmodyfikowanych or-

ganizmów. Stwierdził w nim mię-

dzy innymi, że wszystkie niezależ-

ne badania, przeprowadzone do tej 

pory na GMO-uprawach rolniczych, 

wykazały niepokojący ich wpływ na 

zdrowie człowieka, ale większość 

tych informacji została zignorowana 

przez przemysł i przez polityków.

Árpád Pusztai podał, jak wyglą-

da w praktyce niszczenie nauki po-

przez ingerencję w nią świata polityki 

i przemysłu (www.icppc.pl):

– Jeden na pięciu naukowców 

dostał nakaz wykluczania lub zmie-

niania informacji zawartych w do-

kumentach naukowych.

– Ponad połowa z 3247 respon-

dentów powiedziała, że interesy han-

dlowe, forsowane za pomocą inter-

wencji politycznej, zmusiły ich do 

przeinaczenia lub wycofania wy-

ników badań.

– Według ankiety przeprowadzo-

nej przez Institute of Professionals, 

Managers and Specialists: 30% z 500 

respondentów zadeklarowało, iż poproszono 

ich o wprowadzenie zmian w wynikach ba-

dań; 17% – o zmienienie wyników tak, by 

pasowały do pożądanego przez klienta re-

zultatu; 10% – by zmienili wyniki, jeśli chcą 

przedłużenia kontraktu; 3% – nakazano nie-

publikowanie niewygodnych wyników.

– W ankiecie Amerykańskiej Agencji ds. 

Ryb i Dzikich Zwierząt (US Fish and Wildlife 

Service), dotyczącej ochrony zagrożonych ga-

tunków roślin i zwierząt, respondenci stwier-

dzili, że: 44% nakazano wstrzymanie danych, 

które wskazywały na potrzebę ochrony gatun-

ków; 20% poinstruowano, by zrezygnowali 

ze swej naukowej uczciwości przez 

wyłączenie lub zmienienie danych 

lub opinii; 56% znało przypadki, 

w których interesy handlowe wy-

wołały odwrócenie lub wycofanie 

decyzji, czy wniosków za pomocą 

interwencji politycznej.

– Badania przeprowadzone 

przez Narodowy Instytut Zdrowia 

w USA (NIH) wśród 103 naukow-

ców rządowych wykazały: 44 przy-

padki naruszenia zasad etycznych 

dotyczących współpracy z firmami 

farmaceutycznymi, a 9 – mogło na-

ruszyć prawo karne.

– Departament Zdrowia i Usług 

w USA otrzymał 274 skargi o do-

mniemanych wykroczeniach w 2004 

r. W związku z niedostatecznym 

personelem mogli oni zbadać je-

dynie 23 przypadki.

W wywiadzie udzielonym dla 

„Magazynu Obywatel” dr Árpád 

Pusztai mówi, że głównym powo-

dem do niepokoju jest fakt, iż nie 

mamy jak dotąd żadnych „twardych” 

ROMAN A. ŚNIADY, ŁUKASZ WOLSKI

RZECZo genetycznie
zmodyfikowanych organizmach

2

W czasie Konferencji na temat „Geny nie są na sprzedaż! Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO!”, zorga-

nizowanej przez Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi, która odbyła się 25 kwietnia 2007 r. na Wawelu w Krakowie, 

swoje referaty wygłosili między innymi: Sir Julian Rose, Jadwiga Łopata, Percy Schmeiser, Guy Kastler, Michel 

Dupont, Árpád Pusztai, Paweł Połaniecki oraz Zbigniew Hałat.

Jeffrey M. Smith prezentuje w Stryszowie
swoją książkę pt. „Nasiona kłamstwa”

Jeffrey M. Smith prezentuje w Stryszowie
swoją książkę pt. „Nasiona kłamstwa” 

fo
t.

 R
o
m

a
n
 A

. 
Ś

n
ia

d
y



FORUM EKOLOGICZNE

16 ZIELONA PLANETA 6 (75)/2007

dowodów dotyczących bezpieczeństwa żyw-

ności zmodyfikowanej genetycznie. Według 

jego opinii do głównych niebezpieczeństw, 

potwierdzonych naprawdę rzetelnymi bada-

niami, zaliczyć należy problemy z funkcjono-

waniem układu odpornościowego, zwiększone 

ryzyko reakcji alergicznych, obniżoną wartość 

odżywczą produktów poddanych manipulacji 

w stosunku do ich konwencjonalnych odpo-

wiedników oraz problemy z reprodukcją.

Dr Pusztai stwierdza dalej, że najważniej-

szym zadaniem w walce z GMO-lobby jest 

ujawnianie skali skorumpowania badań na-

ukowych nad tymi organizmami, na co jest 

przecież wiele dowodów. Należy także wy-

jaśnić obywatelom, że nie mogą się spodzie-

wać rzetelnych opinii ze strony przekupio-

nych naukowców. Ludzie muszą egzekwować 

swoje demokratyczne prawo do otrzymywa-

nia informacji o sprawach, które ich dotyczą. 

To właśnie oni – ludzie/konsumenci – będą 

ponosić bezpośrednie ryzyko negatywnych 

następstw, muszą zatem żądać od polityków, 

by niezwłocznie wprowadzili niezależne bada-

nia nad bezpieczeństwem zmodyfikowanych 

produktów („Mity i fakty o mutantach”, roz-

mowa Michała Sobczyka z dr Árpádem Pusz-

tai – „Magazyn Obywatel” Nr 5/2007).

Stanley W. B. Ewen i Árpád Pusztai w ar-

tykule „Effect of diets containing genetically 

modified potatoes expressing Galanthus niva-

lis lectin on rat small intestine” (The Lancet, 

1999, Vol. 354, s. 1353–1354) udowadniają, 

że u szczurów karmionych ziemniakami, za-

wierającymi substancję owadobójczą (lectin 

GNA), wykryto nadmierny rozrost komórek 

ściany żołądka i jelit.

Inne badania na zwierzętach, karmionych 

żywnością genetycznie zmodyfikowaną rów-

nież przynoszą ważne wnioski:

– „Endotoksyny BT zawarte w roślinach 

transgenicznych, odpornych na szkodniki Le-

pidopterae i Coleopterae ze względu na wy-

soką ich koncentrację w wielu wypadkach są 

bardziej niebezpieczne dla zdrowia ludzi niż 

racjonalnie stosowane środki ochrony roślin” 

(Narkiewicz-Jodko J., 2005);

– „Fragmenty zmienionych genów wy-

stępujących w ziarnach, znaleziono we 

krwi, w wątrobie, śledzionie i nerkach świń 

karmionych genetycznie modyfikowaną 

żywnością” (z raportu Raffaele’a Mazza’y, 

www.gmwatch.org);

– Doświadczenie przeprowadzone przez dr 

Irinę Ermakovą z Rosyjskiej Akademii Nauk, 

polegające na karmieniu szczurów kukurydzą 

tradycyjnie wyprodukowaną oraz zmodyfiko-

waną genetycznie, wykazało, że u szczurów 

karmionych odmianą transgeniczną zauważo-

no poważne niekorzystne, zmiany zdrowotne 

– m.in. podwyższoną liczbę białych krwinek 

lub zaburzenia funkcji życiowych u samców 

oraz znaczący wzrost cukru we krwi w przy-

padku samic (www.regnum.ru).

M. Lappé i B. Bailay w „Against the Grain 

– The Generic Transformation of Globar Agri-

culture” pytają wprost: „Genetic engeneering 

is revolutionizing the world’s food production, 

but for whose benefit and at what cost to con-

sumers and to the environment?” („Inżynieria 

genetyczna rewolucjonizuje produkcję poży-

wienia świata, ale dla czyjej korzyści i jakim 

kosztem dla konsumentów i środowiska?”). 

Warto byśmy i my zapytali o to najpierw sie-

bie, a potem naszych przedstawicieli we wła-

dzach samorządowych, ogólnopolskich oraz 

europejskich: czy warto narażać ludzkość na 

tak niebezpieczną wizję świata?

W  ramach Kampanii przeciwko GMO 

w Polsce, 14 października 2007 roku, 

w siedzibie Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi 

(International Coalition to Protect the Polish 

Countryside) w Stryszowie koło Wadowic, od-

była się Konferencja pod hasłem „Nie jedz, nie 

produkuj tego”, podczas której autor książki 

„Nasiona kłamstwa czyli o łgarstwach prze-

mysłu i rządów na temat żywności zmody-

fikowanej genetycznie”, Jeffrey M. Smith, 

wygłosił referat pt. „Nie jedz i nie produkuj 

tego! Udokumentowane fakty na temat zdro-

wotnych, środowiskowych i ekonomicznych 

zagrożeń GMO”.

Jeffrey M. Smith jest największym auto-

rytetem w sprawie zagrożeń zdrowia, związa-

nych z żywnością genetycznie modyfikowaną 

oraz kontrowersji wokół dopuszczenia jej na 

rynek. Jest także autorem książki „Genetic 

Roulete. The Documented Health Risks of 

Genetically Engineered Foods”. Odwiedził 25 

państw na sześciu kontynentach. Udzielił set-

ki wywiadów, dzięki którym głos jego dotarł 

do milionów ludzi. Wyprodukował również 

film „Hidden Dangers in Kid’s Melas”. Jest 

dyrektorem Institute for Responsible Techno-

logy (Instytut Odpowiedzialnych Technologii, 

http://www.responsibletechnology.org).

Podczas spotkania, w którym uczestni-

czyli goście z Polski, USA, Austrii i Włoch, 

Jefferey M. Smith w bardzo interesujący spo-

sób przedstawił nam problematykę związaną 

z GMO w USA i w świecie. Podał wiele przy-

kładów na temat udowodnionej szkodliwości 

żywności zmodyfikowanej genetycznie.

W Wielkiej Brytanii stwierdzono, że po 

wprowadzeniu genetycznie zmodyfikowanej 

soi wzrosła liczba przypadków wystąpienia 

alergii u ludzi o 50%, a w opublikowanych 

badaniach nad wpływem żywności genetycz-

nie modyfikowanej na ludzi, stwierdzono, że 
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części genu z GMO-soi przenoszą się do DNA 

bakterii ludzkiego przewodu pokarmowego. 

Po zaprzestaniu spożywania takiej soi ludzie 

mogą nadal być narażeni na działanie aler-

gicznego białka, które jest ciągle produko-

wane w ich jelitach.

W gotowanej GMO-soi wykryto siedmio-

krotnie wyższy poziom jednego z jej alerge-

nów – inhibitora trypsyny – niż w soi wypro-

dukowanej metodami ekologicznymi. Soja 

genetycznie zmodyfikowana zawiera nowe 

nieznane białko, którego ekologiczna soja nie 

zawiera. Białko to może reagować z przeciw-

ciałami IgE, co może doprowadzić do nie-

bezpiecznych reakcji uczuleniowych.

Musimy też wiedzieć, że produkty żyw-

nościowe powstałe z Bt-roślin (odpornych na 

szkodniki) zawierają Bt-toksynę, a GMO ro-

śliny produkują jej od 3000 do 5000 więcej 

niż jest jej np. w roztworach Bacillus thurin-

gensis, stosowanych w rolnictwie.

W 2005 roku zespół lekarzy doniósł o re-

akcjach alergicznych, które występują wśród 

robotników rolnych, pracujących na indyj-

skich polach bawełny Bt. Alergii takiej nie 

stwierdzono u pracowników na plantacjach 

bawełny ekologicznej.

Jak wiemy, występuje kilka odmian ku-

kurydzy wytwarzających toksynę Bt. Toksyna 

ta może być spożyta lub trafić do płuc razem 

z pyłkami tej rośliny. Brytyjska Joint Food Sa-

fety and Standards Group w 1998 r. podała, że 

wdychanie pyłków roślin GMO, może spowo-

dować przeniesienie obcych genów do DNA 

bakterii żyjących w układzie oddechowym. 

Jednym słowem, jeśli geny Bt przeniosą się do 

bakterii ludzkich występujących w płucach lub 

w jelitach, to mikroorganizmy te mogą zamie-

nić się w żywe fabryki pestycydów, które będą 

produkować przez wiele lat toksynę-Bt.

Jeffrey M. Smith stwierdził w swoim wy-

stąpieniu także, że badacze, którzy odkrywa-

ją zagrożenia wywoływane przez żywność 

GMO, są zwalniani z pracy, pozbawiani moż-

liwości pracy w środowisku akademickim, 

a czasami wręcz zastraszani.

W „Genetycznej ruletce” przestrzega autor 

przed brakiem kontroli nad GMO. Z książki 

możemy dowiedzieć się między innymi, że:

– „Kobiety w ciąży, jedząc genetycznie 

modyfikowaną żywność, mogą narazić swoje 

dzieci na niebezpieczeństwo”;

– „Dzieci są trzy do czterech razy bar-

dziej podatne na alergie niż dorośli i są naj-

bardziej narażone na śmierć z powodu aler-

gii pokarmowej”;

– „Dzieci spożywają dużą ilość produktów, 

które mogły być poddane inżynierii genetycz-

nej. Ich dieta zawiera wyższy procent kukury-

dzy, niż dieta dorosłych” (www.icppc.pl).

Po przeczytaniu książki pt. „Nasiona kłam-

stwa, czyli o łgarstwach przemysłu i rządów 

na temat żywności zmodyfikowanej genetycz-

nie” oraz po spotkaniu w Stryszowie wiemy 

jedno: że GMO-żywność, że GMO-techno-

logie w rolnictwie muszą zniknąć, że walka 

z GMO w rolnictwie, że walka z GMO w na-

szej lodówce ma sens i daje wyniki. Nie wol-

no nam się poddawać, należy walczyć i mieć 

nadzieję, że wreszcie zwycięży dobro człowie-

ka, a nie interes wielkich korporacji i prze-

mysłu biotechnologicznego!

W swojej książce Jeffrey M. Smith pisze 

także: „Nie da się zaprzeczyć, że cały świat 

zwrócił szczególną uwagę na opór Polski 

przeciwko żywności modyfikowanej gene-

tycznie. (...) Dziękujemy wam. Mam nadzieję, 

że wkrótce będziemy razem cieszyć się na-

szą planetą, wolną od genetycznie zmodyfi-

kowanych organizmów”.

W Stryszowie na łonie polskiej natury 

pomyślałem, że przecież tak naprawdę, tech-

nologie GMO mogą być dużo groźniejsze dla 

natury i człowieka niż technologie związane 

z energetyką jądrową. Pzecież nikt w imieniu 

konsumenta nie sprawuje dokładnej, uczciwej 

i niezależnej kontroli nad GMO. GMO mogą 

być wkrótce praktycznie wszędzie! Jeśli bę-

dziemy dalej na to pozwalać, to za chwilę na 

każdym polu, w każdym ogrodzie będą rosły 

małe „GMO-reaktory”, szkodliwe dla świata 

roślin i zwierząt, a przede wszystkim szko-

dliwe dla ludzi, dla przyszłości całej ludz-

kości na Ziemi.

Jean Guilaine, francuski archeolog, stwier-

dza w książce „Najpiękniejsza historia ludz-

kości” następujący fakt: „Człowiek istnieje 

od trzech milionów lat. A żywot łowcy-zbie-

racza pędził przez 2.990.000 lat! Neolitycz-

ny przełom trwał więc niecałe sto wieków, 

zaledwie tysiączny ułamek naszych dzie-

jów... Tyle co nic w skali ludzkiej przygody! 

(...). Wielka mutacja ludzkości nastąpiła, jak 

wiemy, jednocześnie z osadnictwem, około 

10.000 lat temu, i wywołała reakcję łańcu-

chową, prowadzącą do rozbudowanego spo-

łeczeństwa, cywilizacji, władzy, wszystkich 

tych rzeczy, które określają ramy współcze-

snego życia” .

Reakcja łańcuchowa trwa! A jaki będzie 

jej koniec? Jaki będzie koniec ludzkiej przy-

gody i kiedy on nastąpi? Na pewno nie może 

o tym zdecydować przemysł biotechnologicz-

ny! Nie możemy do tego dopuścić!

DR ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY

MGR ŁUKASZ WOLSKI

Wykaz literatury do artykułu dostępny u Au-
torów i w Redakcji „Zielonej Planety”.
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Wprowadzenie

We Wrocławiu od 2005 r. obowiązują do-

kumenty prawne regulujące rozwój infrastruk-

tury rowerowej. Są to Koncepcja Podstawo-

wej Sieci Tras Rowerowych we Wrocławiu 

oraz Standardy Projektowe i Wykonawcze 

Tras Rowerowych. Od 1999 roku natomiast, 

obowiązuje wiążący dokument określający 

kierunki rozwojowe komunikacji w mie-

ście – Polityka Transportowa Wrocławia. 

Czy obecność tych dokumentów znacząco 

wpłynęła na jakość dróg rowerowych wy-

konywanych w mieście? Niniejszy artykuł, 

będący próbą odpowiedzi na to pytanie, zo-

stał oparty o główne aspekty organizacyjne 

i wykonawcze warunkujące jakość komuni-

kacji rowerowej w mieście.

Za takie uznano:

– spójność sieci dróg rowerowych,

– parametry dróg rowerowych,

– ułatwienia dla ruchu rowerowego.

Po szczegóły odsyłam do kompleksowe-

go raportu, opracowanego przez Dolnośląską 

Fundację Ekorozwoju pt. „Polityka rowero-

wa Wrocławia”.

Spójność sieci dróg rowerowych

Brak spójności sieci dróg rowerowych jest 

głównym czynnikiem powodującym nieatrak-

cyjność systemu rowerowego miasta. Uzy-

skanie spójnej sieci infrastruktury rowerowej 

jest kluczowym wymogiem, dzięki któremu 

można by wyraźnie zwiększyć liczbę prze-

jazdów wykonywanych rowerem. W celu jej 

uzyskania niezbędna wydaje się zmiana po-

dejścia do kształtowania układu transportowe-

go miasta. Obecnie drogi rowerowe powstają 

w przypadkach, w których nie komplikują one 

ruchu samochodowego, będąc niejako „efek-

tem ubocznym” przebudowy dróg. Podejście 

to, niejednokrotnie niezgodne z założeniami 

polityki transportowej miasta, skutkuje uzy-

skiwaniem fragmentarycznej, niespójnej sie-

ci dróg rowerowych, które nie są atrakcyjną 

alternatywą względem głównego układu ko-

munikacyjnego.

W świetle zapisów Polityki Transporto-

wej Wrocławia wydaje się koniecznym wpro-

wadzenie obowiązku zapewnienia drogi ro-

werowej w przypadku przebudowy każdej 

ulicy miejskiej, niebędącej drogą ekspre-

sową ani ulicą strefy ruchu uspokojonego. 

Wymóg „rozpatrzenia możliwości i potrze-

by ujęcia w projekcie ciągów rowerowych”, 

zawarty w Polityce Transportowej Wrocła-

wia, jest zbyt niejednoznaczny, co skutkuje 

częstym brakiem uwzględnienia infrastruk-

tury rowerowej w projektach ulic. Brak cią-

gów rowerowych w wielopasmowych ulicach, 

stanowiących szkielet komunikacyjny mia-

sta, nie jest właściwym podejściem projekto-

wym w kontekście zrównoważonej polityki 

transportowej. Natomiast nieuwzględnianie 

wytycznych Koncepcji oraz Polityki Trans-

Problemy infrastruktury 

rowerowej Wrocławia
TOMASZ ZABOROWSKI

Brak drogi rowerowej mimo istnienia 
rezerw terenowych (ul. Sienkiewicza)

Brak drogi rowerowej mimo istnienia 
rezerw terenowych (ul. Sienkiewicza)

Czytelne i bezpieczne pasy 
rowerowe (Hanower)

Czytelne i bezpieczne pasy 
rowerowe (Hanower)

fot. 1 fot. 2
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portowej przy przebudowie ulic należy uznać 

za rzecz niezrozumiałą i wysoce niepoko-

jącą. Przykładem takiego podejścia mogą 

być, niedawno przeprowadzone, inwestycje 

w ulicach Sienkiewicza i Grodzkiej. Pomimo 

istnienia rezerw terenowych i zapisów Kon-

cepcji wyznaczającej na nich zbiorcze trasy 

rowerowe, dróg rowerowych nie wykonano. 

W tych przypadkach, z drogami rowerowymi 

wygrały parkingi, zieleńce oraz parametry 

ruchu motorowego. Z ust drogowców słyszy 

się często argumenty tłumaczące brak wy-

znaczania dróg rowerowych skąpością do-

stępnej przestrzeni w ciągach ulicznych. Aby 

rozwiązać ten problem, należy rozważyć sto-

sowanie dwóch rodzajów dróg rowerowych 

– dróg wydzielonych i pasów rowerowych na 

jezdniach (fot. 1).

Drogi wydzielone
Separacja ruchu rowerowego jest najspraw-

niejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem 

dla głównych i zbiorczych tras rowerowych, 

które powinny zapewniać wysokie prędkości 

projektowe. Uzyskanie wysokich prędkości 

ruchu rowerowego wymaga bezkolizyjności 

zarówno względem ruchu pojazdów samocho-

dowych, jak i ruchu pieszego. Z tego wzglę-

du, główne trasy rowerowe zaleca się prowa-

dzić w obszarze głównych ulic, bez zbędnych 

objazdów, przy uwzględnieniu separacji od 

ruchu pieszego. W przypadku tras niższego 

rzędu dopuszcza się brak segregacji różnych 

rodzajów ruchu.

Pasy rowerowe
Uzyskanie spójnej, sprawnej sieci dróg 

rowerowych nie jest możliwe bez wprowa-

dzenia ruchu rowerowego na jezdnie ulic. 

Niezbędne jest uzupełnienie sieci głównych, 

wydzielonych tras rowerowych, siecią dróg 

zbiorczych i lokalnych, które można w pro-

sty i niekosztowny sposób wydzielać jako 

pasy ruchu rowerowego na jezdniach ulic. 

Wydzielenie pasa rowerowego następuje po-

przez zastosowanie sygnalizacji poziomej (li-

nia ciągła, czerwona barwa nawierzchni bi-

tumicznej). Proponowane rozwiązanie sto-

sowane jest powszechnie w krajach Europy 

Zachodniej, we Wrocławiu jest natomiast 

wielką rzadkością (fot. 2).

Parametry dróg rowerowych

Współczynnik wydłużenia
Bez zapewnienia maksymalnej bezpo-

średniości tras rowerowych nie da się skłonić 

rowerzystów do korzystania z infrastruktury 

rowerowej. Standardy Projektowe określa-

ją maksymalne wartości współczynników 

wydłużenia poszczególnych kategorii tras. 

Niestety, we Wrocławiu większość tras ro-

werowych nie spełnia stawianych im wy-

mogów. W kwestii tej błędy występują na 

wszystkich etapach procesu budowlanego: 

począwszy od etapu koncepcyjnego, przez 

projektowy, po wykonawczy. Przykładem 

może być główna trasa rowerowa w ciągu 

ulicy Wyszyńskiego, gdzie już na etapie 

koncepcyjnym zignorowano warunek bez-

pośredniości głównej trasy rowerowej. Za-

miast przebiegu głównym korytarzem trans-

portowym ulicy Wyszyńskiego, drogę rowe-

rową wyznaczono w Koncepcji Podstawowej 

Sieci Tras Rowerowych w ulicy Sępa-Sza-

rzyńskiego, co powoduje nadkładanie drogi 

przez rowerzystów. Kolejnym uchybieniem 

projektowym trasy jest prowadzenie odcin-

kami drogi rowerowej po jednej stronie uli-

cy, co powoduje konieczność zmiany strony 

drogi przez użytkownika, wydłużając tym 

samym czas jazdy (fot. 3).

Nawierzchnia
Gładka nawierzchnia dróg rowerowych 

jest podstawowym wymogiem projektowym 

Skomplikowany i niebezpieczny przebieg głównej 
trasy rowerowej (ul. Wyszyńskiego)

Skomplikowany i niebezpieczny przebieg głównej 
trasy rowerowej (ul. Wyszyńskiego)

Niewłaściwa nawierzchnia z kostki brukowej
w ciągu głównej trasy rowerowej (ul. Sępa-Szarzyńskiego)

Niewłaściwa nawierzchnia z kostki brukowej
w ciągu głównej trasy rowerowej (ul. Sępa-Szarzyńskiego)

fot. 3

fot. 4
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komunikacji rowerowej. Niestety, nadal do 

budowy dróg rowerowych stosowana jest fa-

zowana kostka brukowa, co jest niezgodne ze 

Standardami Projektowymi. Nie oznacza to 

jednak, że realizacja zawartego w nich wy-

mogu stosowania nawierzchni asfaltowej gwa-

rantuje dobrą jakość tras rowerowych, głów-

nie ze względu na niską jakość stosowanej 

nawierzchni. Problem ten, widoczny np. na 

ulicy Swobodnej, powoduje występowanie 

nierówności poprzecznych, które wydatnie 

obniżają komfort jazdy, wprowadzających 

rower w drgania.

Rozsądnym wydaje się wprowadzenie 

wymogu stosowania przy budowie dróg ro-

werowych jednakowych parametrów pro-

jektowo-wykonawczych, jak w przypadku 

dróg samochodowych, gwarantujących od-

powiednie grubości warstw podkładowych 

oraz wysoką jakość materiału bitumiczne-

go. Osobną kwestią jest konieczność prze-

prowadzenia remontów istniejących dróg ro-

werowych, których nawierzchnia nie spełnia 

Standardów Projektowych. Pilnego remontu 

wymagają najstarsze drogi rowerowe, wy-

znaczone z niegdysiejszych chodników as-

faltowych (np. trasa rowerowa wzdłuż Fosy 

Miejskiej). Ważny jest również problem nie-

równości nawierzchni z kamiennej kostki 

brukowej, która dominuje we wrocławskich 

strefach ruchu uspokojonego, a nie nadaje 

się jako nawierzchnia dla ruchu rowero-

wego. Przykładem może być trasa rowero-

wa w ciągu ulicy Wyszyńskiego, biegnąca 

ulicą Sępa-Szarzyńskiego. Pokrywająca tę 

ulicę nierówna kostka brukowa radykalnie 

zmniejsza prędkość, bezpieczeństwo i komfort 

jazdy rowerem po trasie projektowanej jako 

główna trasa rowerowa. Należy uczulić dro-

gowców na konieczność zmiany nawierzchni 

ulic w przypadku prowadzenia dróg rowe-

rowych takimi strefami (fot. 4).

Krawężniki
Występowanie wystających krawężników 

w ciągach dróg rowerowych jest częstym błę-

dem projektowo-wykonawczym, nagminnie 

spotykanym we Wrocławiu. Stosowane po-

wszechnie wystające krawężniki spowalnia-

ją ruch rowerowy i stanowią niebezpieczeń-

stwo dla rowerzystów. Stosowanie uskoków 

jest niezgodne ze Standardami Projektowy-

mi i Wykonawczymi dla Systemu Rowero-

wego Miasta Wrocławia. Przykładami źle 

wykonanych przejazdów, na których uskoki 

sięgają kilku centymetrów, mogą być prze-

jazdy w drogach rowerowych na Placu Po-

wstańców Warszawy i nowo wybudowane 

drogi rowerowe na Placu Grunwaldzkim. 

Tego rodzaju przypadki powinny w pierw-

szej kolejności zostać poddane przebudo-

wie (fot. 5).

Proponowane rozwiązania są standardem 

obowiązującym w krajach Europy Zachod-

niej (fot. 6).

Organizacja skrzyżowań dróg 
 rowerowych z jezdniami samochodowymi

Wprowadzenie ruchu rowerowego na 

skrzyżowania drogowe w formie wydzielo-

nych pasów ruchu rowerowego jest ważnym 

postulatem usprawnienia ruchu rowerowego. 

Obecnie stosowane we Wrocławiu rozwią-

zanie przejazdów dróg rowerowych przez 

skrzyżowania jest niekorzystne dla rowe-

Wystający krawężnik na przejeździe 
dla rowerów (ul. Sępa-Szarzyńskiego)

Wystający krawężnik na przejeździe 
dla rowerów (ul. Sępa-Szarzyńskiego)

Gładki zjazd z wydzielonej
drogi rowerowej (Hanower)

Gładki zjazd z wydzielonej
drogi rowerowej (Hanower)

Wprowadzenie ruchu rowerowego 
na skrzyżowanie na zasadach ogólnych, 
gwarantujące płynność ruchu rowerowego (Hanower)

Wprowadzenie ruchu rowerowego 
na skrzyżowanie na zasadach ogólnych, 
gwarantujące płynność ruchu rowerowego (Hanower)

fot. 5

fot. 6 fot. 7
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rzystów, wymaga bowiem zatrzymania się 

bądź zmniejszenia prędkości w celu przejazdu 

przez podporządkowaną drogę samochodową. 

Prowadzenie pasów rowerowych w obrębie 

skrzyżowania na zasadach ogólnych ruchu 

drogowego pozwala uniknąć rowerzyście 

zbędnego objazdu, czekania na przejeździe 

dla rowerzystów oraz kolizji z ruchem pie-

szym (fot. 7).

W przypadku dróg rowerowych rozwidla-

jących się bardzo ważne dla bezpieczeństwa 

rowerzystów i usprawnienia ruchu rowerowego 

jest dogodne ułatwienie im lewoskrętu. Jest 

to najbardziej niebezpieczna sytuacja kolizji 

ruchu zmotoryzowanego z rowerowym. Za-

miast stosowanego obecnie prowadzenia go 

wydzielonymi przejazdami dla rowerzystów 

proponuje się wprowadzenie ruchu rowerowego 

na skrzyżowanie na zasadach ogólnych jako 

wydzielonego pasa rowerowego. Zachodnia 

praktyka projektowa zna w tej kwestii dwa 

rozwiązania:

– wydzielanie odrębnych pasów rowe-

rowych dla prawo- i lewoskrętu w obrębie 

skrzyżowania (fot. 8);

– wydzielenie w obszarze jezdni śluzy ro-

werowej, umożliwiającej bezpieczne kumulo-

wanie się rowerzystów przed samochodami 

i bezpieczny lewoskręt (fot. 9);

– sygnalizacja świetlna – współczynnik 

opóźnienia.

Niestety, powyższe rozwiązania, po-

wszechnie spotykane w krajach zachodnich, 

nie znalazły jeszcze zastosowania we Wro-

cławiu. Fakt ten może dziwić, zważywszy na 

uwzględnienie śluz rowerowych w Standar-

dach Projektowych.

Bardzo istotną kwestią, wpływającą na 

ruch rowerowy w mieście, jest dyskryminu-

jący rowerzystów oraz pieszych podział na 

cykle sygnalizacji świetlnej. Obecnie są oni 

zmuszeni do bardzo długiego oczekiwania 

na zielone światło na przejazdach rowero-

wych i przejściach dla pieszych. Stosunek 

czasu trwania zielonego światła dla samo-

chodów do czasu trwania zielonego światła 

dla pieszych i rowerzystów preferuje komu-

nikację samochodową, co w śródmieściu jest 

niezgodne z Polityką Transportową Wrocła-

wia, nadającą priorytet komunikacji pieszej 

i rowerowej. Brak myślenia o rowerzystach 

przy projektowaniu skrzyżowań i sygnali-

zacji świetlnej widoczny jest chociażby na 

skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Szczyt-

nickiej oraz na nowo powstałym Rondzie 

Reagana, gdzie rowerzyści, jadący główną 

trasą rowerową, muszą bardzo długo ocze-

kiwać na zielone światło. Przypadek ten sta-

nowi, niestety, we Wrocławiu normę, znacz-

nie zwiększającą współczynnik opóźnienia 

tras rowerowych.

Ułatwienia 

dla ruchu rowerowego

Kontrapasy
Pojawienie się w ostatnim czasie pierw-

szych oznaczeń „nie dotyczy rowerów” pod 

znakami zakazu wjazdu na ulice jednokie-

runkowe należy uznać za pozytywny zwia-

stun nastawienia władz miasta w stosunku do 

transportu rowerowego. Ten prosty i niekosz-

towny zabieg ma nieocenione znaczenie dla 

wygody poruszania się rowerem po mieście. 

Słuszne ograniczanie swobody ruchu samo-

chodowego w mieście nie powinno ujemnie 

odbijać się na użytkownikach alternatywnych 

środków transportu, których poruszanie się 

po mieście nie stanowi problemu. Ideałem, 

do którego należy dążyć, jest wyrobienie 

w użytkowniku roweru przeświadczenia, 

że poruszając się po śródmieściu, może on 

dojechać rowerem wszędzie, oraz że podróż 

rowerem będzie szybsza od przejazdu inny-

Bezpieczne pasy rowerowe
dla prawo- i lewoskrętu
(Hanower)

Bezpieczne pasy rowerowe
dla prawo- i lewoskrętu
(Hanower)

Śluza rowerowa (Hanower)Śluza rowerowa (Hanower)

fot. 8

fot. 9
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mi środkami transportu. Wychodząc z tych 

założeń, logicznym wydaje się dopuszcze-

nie dwukierunkowego ruchu rowerowego 

na wszystkich ulicach jednokierunkowych 

w strefach objętych priorytetem transpor-

tu rowerowego.

W przypadku stref ruchu uspokojonego 

wystarczy zastosować oznakowanie piono-

we dopuszczające przeciwny ruch rowerowy. 

W przypadku ulic o dużym natężeniu ruchu 

należy stosować oznakowanie poziome kon-

trapasa bądź separację fizyczną, zapobiega-

jącą parkowaniu samochodów na pasie ro-

werowym (fot. 10).

Umożliwienie prawoskrętu
Analogiczną kwestią jest dopuszczenie 

prawoskrętu rowerów w przypadku zaka-

zu skrętu dla samochodów. Przykładowym 

miejscem, gdzie występuje taki zakaz, jest 

skrzyżowanie ul. Krupniczej z ul. Kazimie-

rza Wielkiego. Pomimo, iż zgodnie z Kon-

cepcją Tras Rowerowych winna przebiegać 

tamtędy zbiorcza trasa rowerowa, nie pomy-

ślano o wprowadzeniu takiego ułatwienia dla 

rowerzystów.

Nie świadczy to bynajmniej o ignorancji 

projektantów w tej kwestii, gdyż analogiczny 

wyjątek zastosowano względem autobusów 

MPK i taksówkarzy. Fakt ten mówi o igno-

rowaniu transportu rowerowego jako istot-

nego aspektu komunikacji miejskiej. Należy 

przy tym zauważyć, że rowerzysta nie zaj-

muje całego pasa ruchu, jak ma to miejsce 

w przypadku samochodów, dlatego włącza-

nie się roweru w ruch ulicy prostopadłej nie 

zakłóca płynności odbywającego się na niej 

ruchu. Wychodząc z jednakowych założeń, 

jak w przypadku kontrapasów, warto było-

by wprowadzić zasadę umieszczania znaku 

drogowego dopuszczającego prawoskręt ro-

werów we wszystkich przypadkach zakazu 

prawoskrętu dla ruchu ogólnego, w strefach 

objętych priorytetem transportu rowerowe-

go (fot. 11).

Podsumowanie

Nakreślony obraz infrastruktury rowe-

rowej Wrocławia skłania do stwierdzenia, 

że prowadzone inwestycje komunikacyjne 

w mieście niejednokrotnie nie uwzględnia-

ją obowiązujących dokumentów określających 

politykę rowerową we Wrocławiu. Uchwalona 

w drodze konsultacji społecznych Koncepcja 

Podstawowej Sieci Tras Rowerowych nie jest 

konsekwentnie wdrażana, co może prowa-

dzić do wniosku, iż komunikacja rowerowa 

nie jest priorytetem dla władz miasta. Dalsze 

podążanie obecną ścieżką rozwojową, któ-

ra charakteryzuje się preferencją rozbudowy 

układu drogowego, zamiast rozwoju infra-

struktury zrównoważonych środków trans-

portu, może zaprzepaścić wizję Wrocławia 

jako nowoczesnego i sprawnego komunika-

cyjnie miasta.

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ ZABOROWSKI

Mater ia ły ź ród łowe:

Polityka Transportowa Wrocławia, uchwała nr 

XII/396/99 Rady Miejskiej Wrocławia, z 23 wrze-

śnia 1999 r.

Koncepcja Podstawowej Sieci Tras Rowerowych 

we Wrocławiu, zarządzenie Nr 5493/05 Prezydenta 

Wrocławia z 9 czerwca 2005 r.

Standardy Projektowe i Wykonawcze dla Syste-

mu Rowerowego Miasta Wrocławia, Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 5493/05 Prezydenta Wrocławia 

z 9 czerwca 2005 r

Chojnacki D., Grochowski C., Lesisz R., Maciej-

czyk J., Polityka rowerowa Wrocławia, Raport Dolno-

śląskiej Fundacji Ekorozwoju, Wrocław 2006.

Dopuszczenie ruchu rowerowego
na ulicy jednokierunkowej (Burgdorf)

Dopuszczenie ruchu rowerowego
na ulicy jednokierunkowej (Burgdorf)

Brak możliwości prawoskrętu rowerów,
mimo dopuszczenia pojazdów MPK
i taksówek (ul. Krupnicza – Kaziemierza Wielkiego)

Brak możliwości prawoskrętu rowerów,
mimo dopuszczenia pojazdów MPK
i taksówek (ul. Krupnicza – Kaziemierza Wielkiego)

fot. 10

fot. 11
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Zlot Waligórskiego

Święto Ulicy Waligórskiego, obchodzone 

z okazji 15. rocznicy śmierci patrona (członka 

kabaretu Elita), odbyło się w Parku Południo-

wym w dniach 19–20 maja 2007 r. Zlot rowe-

rzystów rozpoczął się pod Wieżą Ciśnień na 

al. Wiśniowej. Trasa przejazdu wiodła ulicą 

Sudecką do Parku Południowego, gdzie przy 

ul. A. Waligórskiego, z inicjatywy członków 

DTC, posadzono roku temu platan. Atrakcją 

przejazdu był pan Tadeusz Preisner na bicyklu. 

W zlocie uczestniczyła młodzież z Zespołu 

Szkół nr 4 z ul. Powstańców Śląskich. Na za-

kończenie można było zaopatrzyć się w liczne 

materiały na temat uciążliwości samochodu 

dla środowiska, ścieżek rowerowych itp.

W części artystycznej święta, prowadzonej 

przez pana Stanisława Wolskiego, zaprezen-

tował się MDK z Krzyków oraz uczniowie 

z ZS nr 4. Jednym z punktów imprezy było 

odsłonięcie tablicy pod platanem, upamiętnia-

jącej Andrzeja Waligórskiego. W uroczystości 

wzięli udział członkowie kabaretu Elita, syn 

Andrzeja Waligórskiego – Marek, uczniowie 

Gimnazjum nr 16 wraz z nauczycielami oraz 

rowerzyści. Były też kwiaty i pieśni kabareci-

sty, a w godzinach popołudniowych Kabaret 

Elita wystąpił z okolicznościowym programem 

dedykowanym mieszkańcom Wrocławia. 

Rajd rowerowy po gminie Czernica

5. Rajd Rowerowy w Okolice Wrocławia 

„Poznajemy trasy rowerowe gminy Czerni-

ca” odbył się 26 maja 2007 r. Rowerzyści, ze-

brani pod Szkołą Podstawową w Kamieńcu 

Wrocławskim, ruszyli wzdłuż Odry, wałami 

przez Gajków, do elektrowni wodnej w Jano-

wicach, gdzie pan Henryk (organizator rajdu 

z ramienia gminy) opowiedział o elektrowni 

i powodzi w 1997 r. – o tym, jak mieszkańcy 

bronili wałów, gospodarstw i domów. Uczest-

nikami rajdu (40 osób) była młodzież Gimna-

zjum nr 16 im. A. Waligórskiego z Wrocławia 

oraz kilku chłopców ze Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Kamieńcu.

Po drodze zwiedzaliśmy kościół w Woj-

nowicach, przy którym zachował się krzyż 

pokutny z XIV w. Mimo deszczu, wszyscy 

podążali dalej – przez Chrząstawę Małą 

i Wielką, aż do lasu, gdzie odbył się piknik. 

Wspólnym rozmowom i biesiadowaniu nie 

byłoby końca, gdyby nie obowiązek rozegra-

nia biegu o puchar Andrzeja Waligórskiego. 

Odbył się on z zachowaniem wszystkich za-

sad, a na podium stanęli: Andrzej Łysakow-

ski (uczeń ZSZ nr 2 we Wrocławiu), zajmu-

jąc I miejsce, oraz Dawid Kłosiński (uczeń 

Gimnazjum w Kamieńcu) – II miejsce.

Witaj szkoło „na rowerowo”

Po raz pierwszy inauguracja roku szkolnego 

pod hasłem: „Witaj szkoło na rowerowo”, orga-

nizowana przez DTC, odbyła się 17 września 

2004 r. Tegoroczna impreza, czwarta z rzędu, 

miała nieco odmienny przebieg, zachowując 

w zamyśle organizatorów (PKE i DTC) edu-

kacyjno-szkolny charakter. W tym roku impre-

za została połączona z obchodami Jubileuszu 

X-lecia Centrum Handlowego Arena, który 

przypadał na 22 września (sobota). 

Spotkanie grup rowerowych wyznaczone 

zostało pod Wieżą Ciśnień, skąd uczestnicy 

przejazdu udali się do Areny, na ul. Komandor-

ską. Trzon minipeletonu stanowili uczniowie 

SP 64 z ul. Wojszyckiej (16 uczniów z opie-

kunką, panią mgr Beatą Szymczak). Trasa 

przejazdu przebiegała przez krzyckie szkoły, 

które tradycyjnie biorą w nim udział. W tym 

roku przejazd wiódł ulicami: Sudecką, Wali-

górskiego, Krzycką, ks. Wawrzyniaka, Skar-

bowców, Racławicką, Jastrzebią, Gajowicką, 

Wróbla, Jemiołową, Grochową, Jantarową, 

Zaporoską, Gwiaździstą, k. Hotelu „Wro-

cław-Orbis” i Komandorską. Przejazdem 

dowodził doświadczony cyklista kol. Omar 

Mhina, świeżo upieczony strażnik miejski, 

przy wsparciu członków i sympatyków DTC, 

który wraz z Magdą Latecką poprowadził 

również konkursy dla dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy przejazdu rowerowego mogli do-

wiedzieć się, dlaczego organizuje się Dzień 

bez Samochodu. 

Za roku znów... spotkamy się „na rowero-

wo” z okazji Euro-wrocławskiego Dnia bez 

Samochodu.

STASZEK STEMBALSKI, DTC

Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów zrzesza osoby, których pasją jest rower a także zachęcanie do korzystania 

z roweru. Z tą myślą DTC organizuje imprezy rowerowe z udziałem młodzieży, seniorów i całych rodzin. W tegorocz-

nym sezonie letnim na szczególną uwagę zasługują trzy imprezy.

STANISŁAW STEMBALSKI

Lat     na rowerze!
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Członkowie DTC
pod Platanem Andrzeja 
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D ruga połowa września 2007 r. to po-

czątek realizacji przez Okręg Dolno-

śląski Polskiego Klubu Ekologicznego części 

warsztatowej i badawczej projektu na temat 

roślin inwazyjnych. Klub Ekologiczny podjął 

się realizacji ciekawego a jednocześnie istot-

nego i coraz bardziej widocznego problemu 

roślin inwazyjnych, spotykanych nie tylko na 

bezdrożach naszego kraju, ale już pod okna-

mi naszych domów. Roślin których obecność 

nie tylko wpływa ujemnie na różno-

rodność gatunkową (m.in. nawłocie 

Solidago sp.), ale również powodu-

je wymierne skutki ekonomiczne 

(rdestowce Reynoutria sp.), a nawet 

zagraża zdrowiu i życiu człowieka 

(barszcz Sosnowskiego Heracleum 

Sosnovskyi i barszcz Mantegaziego 

Heracleum Mantegazzianum). Pro-

jekt ten miał na celu inwentaryzację 

gatunków inwazyjnych na obszarze 

dwóch miast – Kłodzka i Wrocławia 

oraz na terenach przyległych. Przy-

gotowane przez Klub warsztaty mia-

ły za zadanie aktywizację młodzieży 

gimnazjów i liceów, która w ramach 

„zadania domowego” powinna odszu-

kać gatunki inwazyjne występujące 

w okolicy szkół i miejsc zamieszka-

nia, a następnie nanieść ich stanowi-

ska na dostarczone mapy. Po zakoń-

czeniu kartowania, wyniki i wnioski 

zostaną fachowo opracowane i przed-

stawione urzędnikom na spotkaniu 

podsumowującym, zaplanowanym 

na drugą połowę listopada 2007 r. Będzie 

to pierwszy krok do poznania flory inwazyj-

nej dwóch miast Dolnego Śląska. Dla szkół 

uczestniczących w projekcie, które podejdą 

do tematu poważnie i solidnie przedstawią 

wyniki swoich badań terenowych do końca 

października, przewidziane są nagrody. 

Zanim jeszcze odbyły się warsztaty, pierw-

szym efektem współpracy Okręgu Dolnośląskie-

go Polskiego Klubu Ekologicznego i botaników 

z Uniwersytetu Wrocławskiego – dra Zygmunta 

Dajdoka i mgra Michała Śliwińskiego, zajmu-

jących się problemem gatunków inwazyjnych 

– było opracowanie broszury pt. „Rośliny in-

wazyjne Dolnego Śląska”. Ukazała się ona 

dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. Jest to pierwsza tego 

rodzaju publikacja na Dolnym Śląsku i w Pol-

sce, prawdziwe kompendium wiedzy na temat 

roślin inwazyjnych. Zawiera nie tyl-

ko szczegółowe informacje na temat 

najgroźniejszych gatunków spotyka-

nych w granicach województwa Dol-

nośląskiego, ale również rozważania 

na temat spadku różnorodności bio-

logicznej, zagrożeń powodowanych 

przez obce gatunki i działań profilak-

tycznych mogących spowolnić proces 

ich rozprzestrzeniania.

W ramach tych projektów odbyły 

się cztery cykle warsztatów z udzia-

łem botanika dra Zyg munta Dajdo-

ka i dwójki jego asystentów – mgra 

Michała Śliwińskiego i Marty Ni-

czyj. Za przygotowanie techniczne 

odpowiedzialny był mgr Piotr Tubie-

lewicz. Nauczyciele, którzy pojawili 

się na warsztatach wraz z uczniami, 

otrzymali materiały od Klubu Eko-

logicznego, w tym mapy terenowe, 

karty stanowisk gatunków inwazyj-

nych i ulotki o roślinach inwazyjnych 

oraz wspomniane wydawnictwo „Ro-

śliny inwazyjne Dolnego Śląska”.

Rozwój cywilizacji spowodował powstanie nowych, nieznanych dotychczas problemów. Jednym z nich jest pojawie-

nie się w ustabilizowanych ekosystemach gatunków inwazyjnych. Zostały one mimowolnie, a czasami celowo, 

przeniesione z rodzimych siedlisk, znajdując sobie w nowych miejscach warunki rozwoju i zajmując coraz większe 

obszary kosztem gatunków miejscowych. Obecność gatunków inwazyjnych jest jednym z problemów, które skut-

kują utratą różnorodności biologicznej. Między 17 a 26 września 2007 r. Okręg Dolnośląski PKE przeprowadził dla 

gimnazjów i liceów warsztaty będące początkiem dużego projektu z zakresu roślin inwazyjnych.

Rośliny inwazyjne
etap pie rwszy  pro jek tu :  warsz t at y  d la  s zkó ł

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Okazy barszczu Sosnowskiego
oglądano ostrożnie...

Okazy barszczu Sosnowskiego
oglądano ostrożnie...
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W arsztaty prowadził prezes Okręgu Dol-

nośląskiego Polskiego Klubu Ekologicz-

nego dr inż. Aureliusz Mikłaszewski wpro-

wadzający zebranych w tematykę warszta-

tów, przedstawiając ich cele i podkreślając 

istotę sprawy, w którą młodzież się angażu-

je. W części teoretycznej warsztatów dr Zyg-

munt Dajdok wygłosił referat pt. „Bioróżno-

rodność i problemy jej zachowania” porusza-

jący kwestie utraty różnorodności gatunkowej 

w świecie roślin i zwierząt, przyczyn tego 

problemu i mało optymistycznych prognoz na 

przyszłość. Następnie mgr Michał Śliwiński 

wprowadził słuchaczy w świat roślin inwa-

zyjnych, przedstawiając referat pt. „Rośliny 

inwazyjne Dolnego Śląska – zagrożenia dla 

środowiska i człowieka”. Głównym celem tej 

prezentacji było szczegółowe omówienie ga-

tunków inwazyjnych i zagrożeń wynikających 

z ich obecności. Trzecią część, pt. „Rozpo-

znawanie gatunków inwazyjnych”, prowadzi-

ła Marta Niczyj, która w przystępny sposób 

wyjaśniała słuchaczom, w jaki sposób moż-

na łatwo rozpoznać gatunki inwazyjne pod-

czas badań terenowych. Następnie, po krótkiej 

przerwie, mgr Michał Śliwiński przedstawił 

metodykę pracy w terenie – przekazał mło-

dzieży sposób wypełniania kart stanowisk 

i pracy z mapą podczas kartowania. 

P o skończonej części teoretycznej nastą-

piła część praktyczna. Każdy uczestnik 

warsztatów otrzymał do ręki broszurę pt. „Ro-

śliny inwazyjne Dolnego Śląska”. Uczestni-

cy warsztatów byli podzieleni na grupy, które 

otrzymały komplet, zebranych wcześniej, oka-

zów roślin inwazyjnych. W ten sposób każdy 

z uczestników mógł dotknąć roślin, których 

będzie szukał w terenie, ucząc się jak je roz-

poznać, a prowadzący chętnie służyli pomocą 

w przypominaniu cech gatunkowych roślin. 

Tylko barszcz Sosnowskiego nie został poka-

zany bezpośrednio na stołach. Z obawy przed 

poparzeniem został on wyłożony na osobnym 

stoliku, gdzie można go było obejrzeć i dotknąć 

pod nadzorem biologów. Ta część warsztatów 

cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, 

a zapoznawanie się z cechami roślin było kształ-

cące i ciekawe zarazem. Prelegenci warszta-

tów, chcąc sprawdzić świeżo nabytą wiedzę 

młodzieży, prosili wybrane osoby o krótką 

charakterystykę trzymanych przez nie roślin. 

Przedstawiciele poszczególnych grup referowa-

li więc wyniki swojego rozpoznania, co było 

żywo uzupełniane i komentowane. Warsztaty 

przebiegały w przyjemnej, żartobliwej atmos-

ferze. Młodzież wykazywała duże zaintere-

sowanie niebezpiecznymi gatunkami i wiele 

zapamiętała z przeprowadzonych prelekcji, co 

daje nadzieję na rzetelne potraktowanie całe-

go projektu. Słowo końcowe należało do dra 

inż. Aureliusza Mikłaszewskiego, który po-

informował uczestników o formie i terminie 

składania sprawozdań z prac inwentaryza-

cyjnych, a także zarysował plany na następ-

ny rok w zakresie kontynuacji i rozszerzenie 

zasięgu projektu.

Przeprowadzone warsztaty wzbudziły duże 

zainteresowanie młodzieży szkolnej, która po-

znała problem zagrożenia różnorodności bio-

logicznej ze strony roślin inwazyjnych, wzbo-

gaciła swą wiedzę o nich, przyswoiła sobie 

podstawowe umiejętności rozpoznawania tych 

roślin, a także nauczyła się dokumentowania 

ich występowania przy pomocy formularzy 

i map. Dały też satysfakcję osobistego udziału 

w projekcie mającym cechy projektu nauko-

wego-badawczego – rozpoznania stanu flory 

inwazyjnej okolic Wrocławia i Kłodzka.

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

fotoreportaż

na ostatniej stronie!
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Dr Zygmunt Dajdok objaśnia 
tajemnice roślin inwazyjnych

Dr Zygmunt Dajdok objaśnia 
tajemnice roślin inwazyjnych
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Najciekawsze chwile warsztatów –
rozpoznawanie roślin inwazyjnych

Najciekawsze chwile warsztatów –
rozpoznawanie roślin inwazyjnych
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Z   pachnących zielonych listków w jedną noc zrobił coś, co przy-

pomina kompost. Tylko jedną krzewinkę uratowałam, prze-

sadzając ją wcześniej na balkon. Zrobiłam to jednak dla wygody 

(tym razem lenistwo się opłaciło!) a nie dlatego, że spodziewałam 

się tak chłodnej nocy już na początku października. Skok do ogród-

ka to wprawdzie żaden wysiłek, ale na balkon bliżej, zwłaszcza gdy 

chodzi tylko o 2–3 listki czegoś pachnącego do kanapek. A bazy-

lia pachnie wspaniale! Wszystkie koperki, pietruszki i inne ziółka 

bije swoim aromatem, chociaż jest tak delikatna, że daje się poko-

nać najmniejszemu przymrozkowi. Nie ma się co dziwić, przywy-

kła do azjatyckich tropików, skąd pochodzi, nie ma wytrzymałości 

pietruszki, którą można wydobyć nawet spod śniegu.

W czasach gdy, mieszkając w zatrutym ołowiem centrum miasta, 

nie mogłam pietruszki uprawiać nawet na balkonie, jednym z moich 

marzeń było „skoczyć do ogródka po kilka listków zielonej, pach-

nącej natki”. Marzenie się spełniło i teraz mam jej pod dostatkiem. 

Oprócz pietruszki i wspomnianej wcześniej bazylii, za którą przepa-

dam, w mym wirydarzyku rosną majeranki, cząbry, tymianki i inne 

przyprawowe rośliny. Jest też lubczyk, z wiadomych powodów, i ruta 

ale „tylko na lekarstwo”, bo panną na wydaniu już dawno nie jestem, 

a i moje córki wyleciały już z gniazda. Co do lubczyku to muszę się 

przyznać, że niegdyś często posługiwałam się kostką bulionową za-

miast świeżym zielem, bo jest w rodzinie taki ktoś, kto z zielonego 

akceptuje os-ta-tee-cznie koperek, a wszystkim, co wygląda inaczej 

niż koperek, ozdabia brzegi talerza. Mając przekonanie, że kostki 

bulionowe są wzbogacane wyciągiem z lubczyku, traktowałam je 

jak zamiennik świeżego czy suszonego ziela. Podobne złudzenia 

miałam stawiając na stole magi.

T
ymczasem podobno wszystko to, co w smakowych kostkach 

pachnie lubczykiem, to glutaminian sodu! Swoją drogą, nie 

raz wątpiłam w skuteczność tych kostek, bo ilekroć korzystam z re-

stauracji, baru czy stołówki wyczuwam ten lubczyk kostkowy i wy-

daje mi się, że nasz narodowy przyrost powinien był wzrastać od 

momentu ich pojawienia się, a nie dopiero po wejściu becikowego. 

Mam jednak w sprawie i lubczyku, i glutaminianu zbyt ubogą wie-

dzę, by wyciągać ze swoich obserwacji jakieś wnioski, aczkolwiek 

zastanawia mnie też, dlaczego tak ochoczo sięgamy po buteleczkę 

magi, gdy tylko pojawi się ona na stole? Co takiego w niej jest, że 

nas tak pociąga? Niezależnie od tego, co to jest, lepiej zachować 

umiar. Bo z lubczykiem i z glutaminianem sodu nie ma żartów! 

Podobno szaleństwa Kaliguli mogły być skutkiem raczenia się mi-

łosnym napojem, jakim była nalewka z lubczyku, a spożywanie po-

karmów bogato przyprawianych glutaminianem (tzw. smak uma-

mi) może wywołać różne zaburzenia zdrowotne, zwane syndromem 

chińskiej restauracji. 

W tej sytuacji wolę pietruszkę! Jest blisko spokrewniona z lub-

czykiem i, oprócz miłego zapachu i smaku, zawiera bardzo dużo 

prowitaminy A. Na dodatek występuje w niej równocześnie dużo wi-

taminy C i żelaza, co jest bardzo korzystne, zwłaszcza dla anemicz-

nych dzieci. A że anemicy często są anemikami wtórnie a pierwot-

nie niejadkami, można im obok szczypiorku dosypać do jajecznicy 

trochę posiekanej ruty. Mam nadzieję, że jak doczekam się wnuków, 

to będą to zdrowe wnuki, ale i tak, na wszelki wypadek, od czasu 

do czasu coś im tam w jajecznicy przemycę! A jak będą nią pluć, 

to może zainteresuje je opowieść o tym, że ruta to bliska siostra cy-

tryny i może właśnie dlatego farmaceuci rutinoscorbin pomalowali 

na żółto? Albo inaczej. Zagadam je historyjką o kurdybanku, ulu-

bionym zielu Jana III Sobieskiego, który wybierając się na odsiecz 

Wiednia, zabrał go ze sobą cały wóz. Żeby jego wojsko, popijając 

ziółka, uodporniło się i nie chorowało. Bo kurdybanek wzmacnia 

system odpornościowy może nawet bardziej, niż tak bardzo rekla-

mowane jogurty...

B
luszczyk kurdybanek – to ulubiona nazwa moich uczniów. 

Gdy w czasie zajęć terenowych pokazywałam im tę niepo-

zorną roślinkę, nazwę zapamiętywali natychmiast, bo była dla nich 

wielce zabawna. Bluszczyk kurdybanek to także roślina bezlitośnie 

tępiona w ogródkach, bo uważana za chwast. Może to i chwast na 

grządce z marchewką, ale kwiatową rabatkę może upiększyć, bo wije 

się swoimi rozłogami bardzo malowniczo. U mnie ma dodatkowy 

plus za to, że wcale nie musiałam kupować nasion, bo pojawił się 

sam i ciekawie oplata drewniany płotek, oddzielający warzywnik 

od trawnika. I nie przeszkadza mi, jak wielu miłośnikom idealnego 

trawnika, że czasem zapędza się w trawę. Przed koszeniem zrywam 

pędy wścibskiego ziółka i suszę albo posiekany dodaję do zupy. Ma 

przyjemny korzenny smak i stymuluje wydzielanie soków trawien-

nych, niemających nic wspólnego z trawą!

DR MARIA KUŹNIARZ

I znów mnie zimno zaskoczyło! Zwykły, przygruntowy przymrozek, który nie byłby taki zły, gdyby nie szkodził ba-

zylii. A zaszkodził, wpadając bez zapowiedzi na chwilę do mojego ogrodu. 

MARIA KUŹNIARZ
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ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

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

tel. 0-71 347 14 45, ul. 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. 0-601 866 914

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. 0-71 330 30 50

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, wtorki i czwartki

w godzinach od 1630 do 1930



Rośliny 
inwazyjne

warsztaty
w Kłodzku i Wrocławiu

fotografie Aureliusz Mikłaszewski


