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W latach 2013 – 2015 zespół pracowni
ków Roztoczańskiego Parku Narodowego we
współpracy z naukowcami z Wydziału Na
uk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
przy współudziale strony ukraińskiej przy
gotował projekt transgranicznego Rezerwa
tu Biosfery obejmującego prawie całe Roz
tocze po stronie polskiej i ukraińskiej.

W referacie zostanie zaprezentowana
w ogóle idea rezerwatów biosfery, a w szczególności transgranicz
nych realizowana na świecie pod patronatem UNESCO. Szczegóło
wo zostanie zaprezentowany projekt TRB Roztocze, który aktual
nie znajduje się w fazie przygotowań do wysłania przez Ministerstwo
Środowiska do UNESCO.
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Polski Klub Ekologiczny

Powstał w 1980 r. w Krakowie w cza
sie pierwszego zrywu Solidarności jako
niezależna organizacja ekologiczna sta
wiająca sobie za cel wdrażanie idei eko
rozwoju. Był pierwszą organizacją w blo
ku państw socjalistycznych pozarządo
wą otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu
środowiska jako dobra niczyjego, stano
wiącego wartość drugorzędną w stosun
ku do gospodarki kraju. W następnych
latach PKE rozwijał się w drodze powsta
wania okręgów i kół. PKE uczestniczy
w międzynarodowym ruchu ekologicz
nym – jest członkiem kilku organizacji
zagranicznych.

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni

Początki działalności sięgają 1981 r.
Jest on organizacją pozarządową pożyt
ku publicznego. Posiada osobowość praw
ną. Jest zarejestrowany pod numerem KRS
0000153780. Gromadzi w swoich szere
gach naukowców, praktyków ze środo
wisk inżynieryjnych i humanistycznych
oraz młodzież. Uczestniczą oni w pracach
zespołów problemowych Klubu: ochro
ny przyrody, gospodarki wodnej, gospo
darki odpadami, energii odnawialnej,
rolnictwa ekologicznego, edukacji eko
logicznej i ekoturystyki. Wspieramy wszel
kie działania w regionie, służące przy
wracaniu równowagi ekologicznej w śro
dowisku przyrodniczym, czystości biosfery,

ochronie krajobrazu naturalnego i kul
turowego. Klub podejmuje interwencje
na rzecz przestrzegania prawa w zakre
sie kształtowania, ochrony i restytucji
środowiska i zdrowia ludzi. Poprzez swo
ich ekspertów wspiera inicjatywy lokal
ne mieszkańców na rzecz ochrony śro
dowiska. Wpływa na podniesienie świa
domości ekologicznej społeczeństwa
poprzez organizacje spotkań, warszta
tów, seminariów, konferencji i publika
cje z zakresu ochrony środowiska.

W realizacji celów programowych
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środko
woWschodni współpracuje ze środowi
skami naukowymi wyższych uczelni Lu
blina, Instytutem Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa PIB w Puławach, insty
tucjami państwowymi i samorządowy
mi, organizacjami pozarządowymi i szko
łami. W ramach realizacji naszych celów
współdziała z władzami państwowymi
i samorządowymi. Uczestniczy w konsul
tacjach, opiniowaniu inwestycji i doku
mentów programowych dotyczących stra
tegii ochrony środowiska w regionie.

Celem naszych działań jest:
 uznanie ekorozwoju, jako podstawy po
lityki społecznogospodarczej państwa
 poprawa stanu środowiska przyrodni
czego Polski
 ochrona krajobrazu naturalnego i dzie
dzictwa kulturowego
 kształtowanie w społeczeństwie świa
domości, że jakość życia zależy od racjo
nalnego gospodarowania zasobami na
turalnymi i zachowania równowagi mię
dzy środowiskiem a rozwojem cywilizacji
 powszechna edukacja ekologiczna

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni
ul. Królewska 17/9, 20109 Lublin
tel. 506693379, email: pkelu
blin@wp.pl
Prezes: dr inż. Mariusz Zarychta

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni
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Spotkanie i prezentacja odbędą się
we wtorek 20 października 2015 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

Prof. dr hab. Marian Harasimiuk

Wieloletni pracownik naukowy Wy
działu Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, od
2011 roku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospo
darki Przestrzennej. Aktualnie: organizator
i kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej
i Planowania, koordynator studiów inżynier
skich z zakresu gospodarki przestrzennej na
UMCS. W latach 1999–2005 pełnił funk
cje rektora Uniwersytetu Marii CurieSkło
dowskiej. Wiceprzewodniczący Komitetu
Nauk Geograficznych Polskiej Akademii
Nauk. W latach 2011–2015 wiceprzewod
niczący Rady Naukowej Państwowego In
stytutu Geologicznego  Państwowego In
stytutu Badawczego w Warszawie.

Autor ponad 350 publikacji nauko
wych i popularno naukowych z zakresu geo
grafii, geologii, ochrony środowiska i plano
wania przestrzennego. Promotor 320 dy
plomów magisterskich i 16 doktorskich.

Od połowy lat 70. ubiegłego wieku zaj
muje się m działalnością na rzecz ochrony
środowiska w regionie lubelskim. Autor lub
współautor szeregu projektów rezerwatów
przyrody, parków krajobrazowych. W la
tach 2010–2012 na zlecenie Ministerstwa
Środowiska zespół złożony z pracowników
Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu War
szawskiego, Państwowego Instytutu Geolo
gicznego i UMCS przygotował pod kierun
kiem prof. Mariana Harasimiuka projekt
Geoparku Małopolski Przełom Wisły.

Jest członkiem Rad Naukowych w Po
leskim Parku Narodowym i Roztoczańskim
Parku Narodowym, a także członkiem Wo
jewódzkiej Komisji Urbanistycznej, w mi
nionej kadencji władz samorządowych był
członkiem Rady Rozwoju Lublina przy Pre
zydencie Miasta Lublin.

W ramach podróży prywatnych i służ
bowych odwiedził prawie wszystkie kraje
Europy, Chiny, Malezję, Tajlandię, Koreę
Południową, Filipiny, a także USA, Argen
tynę i Brazylię, a w Afryce  Maroko, Mali,
Burkina Faso, Kenię i Egipt. Kilkakrotnie
uczestniczył w badaniach polarnych w Ark
tyce (Spitsbergen) i na Półwyspie Kola (Ro
sja).

Miłośnik muzyki poważnej – głównie
barokowej i romantycznej, a także jazzu.

Żona  dr Krystyna Harasimiuk także
geograf, współuczestnik większości podróży.

Projektowany Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze.
Położenie na tle podziału administracyjnego

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni
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