
dr Grażyna HołubowiczKliza jest pracownikiem naukowym IUNGPIB w Puławach.
Humanistka, przyrodnik i regionalistka z zamiłowania, któ
ra po skończeniu studiów rolniczych do miłości do swoje
go rodzinnego Lublina, dołączyła miłość do Puław. Wiele
lat poświęciła zgłębianiu historii i przyrodzie nowego miej
sca na Ziemi. Zaowocowało to wieloletnią pracąw Funda
cji Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego, gdzie
od wielu lat jest jej prezesem. Dzięki jej zaangażowaniu
i wsparciu przez licznych fundatorów został zrewaloryzo
wany dziedziniec wstępny przed Pałacem.

Prelegentka jest autorkąwielu książek, nie tylko na
ukowych czy popularnonaukowych, ale także o charakte
rze regionalnym „Puławy – Polskie Ateny”, „Rezydencje
magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny” (współau
tor), „Gmina Puławy owocnie nad Wisłą” (współautor). Jej
artykuły poświęcone historii i zabytkom Ziemi Puławskiej
od wielu lat ukazują sięw wielu regionalnych wydawnictwach.

Umiłowanie przyrody zaowocowało także napisaniem dwóch zbiorów wierszy dla dzieci,
„Zwierzyniec” oraz „Wędrówki przyrodnicze”, a zamiłowanie do poezji  zbiorem wierszy „Bar
wy miłości”. ddrr GGrraażżyynnaa HHoołłuubboowwiicczzKKlliizzaa
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Powstałw 1980 r. w Kra
kowie w czasie pierwszego zry
wu Solidarności jako niezależna
organizacja ekologiczna stawia
jąca sobie za cel wdrażanie idei
ekorozwoju. Byłpierwsząorga

nizacjąw bloku państw socjalistycznych pozarzą
dowąotwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu śro
dowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego war
tośćdrugorzędnąw stosunku do gospodarki kraju.
W następnych latach PKE rozwijał się w drodze
powstawania okręgów i kół. PKE uczestniczy w mię
dzynarodowym ruchu ekologicznym – jest człon
kiem kilku organizacji zagranicznych.

Polski Klub Ekologiczny
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Początki działalności sięgają 1981 r. Jest on
organizacją pozarządową pożytku publicznego.
Posiada osobowośćprawną. Jest zarejestrowany
pod numerem KRS 0000153780. Gromadzi w swo
ich szeregach naukowców, praktyków ze środo
wisk inżynieryjnych i humanistycznych oraz mło
dzież. Uczestnicząoni w pracach zespołów proble
mowych Klubu: ochrony przyrody, gospodarki
wodnej, gospodarki odpadami, energii odnawial
nej, rolnictwa ekologicznego, edukacji ekologicz
nej i ekoturystyki. Wspieramy wszelkie działania
w regionie, służące przywracaniu równowagi eko
logicznej w środowisku przyrodniczym, czystości
biosfery, ochronie krajobrazu naturalnego i kul
turowego. Klub podejmuje interwencje na rzecz
przestrzegania prawa w zakresie kształtowania,
ochrony i restytucji środowiska i zdrowia ludzi.

Poprzez swoich ekspertów wspiera inicjatywy lo
kalne mieszkańców na rzecz ochrony środowiska.
Wpływa na podniesienie świadomości ekologicz
nej społeczeństwa poprzez organizacje spotkań,
warsztatów, seminariów, konferencji i publikacje
z zakresu ochrony środowiska.

W realizacji celów programowych Polski
Klub Ekologiczny Okręg ŚrodkowoWschodni
współpracuje ze środowiskami naukowymi wyż
szych uczelni Lublina, Instytutem Uprawy Nawo
żenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, instytu
cjami państwowymi i samorządowymi, organiza
cjami pozarządowymi i szkołami. W ramach
realizacji naszych celów współdziała z władzami
państwowymi i samorządowymi. Uczestniczy
w konsultacjach, opiniowaniu inwestycji i doku
mentów programowych dotyczących strategii
ochrony środowiska w regionie.

Celem naszych działań jest:
 uznanie ekorozwoju, jako podstawy polityki spo
łecznogospodarczej państwa
 poprawa stanu środowiska przyrodniczego Polski
 ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa
kulturowego
 kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że
jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowa
nia zasobami naturalnymi i zachowania równo
wagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji
 powszechna edukacja ekologiczna

Polski Klub Ekologiczny
OkręgŚrodkowoWschodni
ul. Turystyczna 44, 20207 Lublin
tel. 506693379, email: pkelublin@wp.pl
Prezes: dr inż. Mariusz Zarychta



Spotkanie odbędzie się
we wtorek 3 października 2017 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

Ogród księżnej Izabeli Czartory
skiej w Puławach przeszedł do histo
rii sztuki ogrodowej jako jeden z naj
słynniejszych polskich ogrodów kra
jobrazowych. Dzięki swojej twórczyni
i autorce powszechnie znanej książ
ki „Myśli różne o sposobie zakłada
nia ogrodów” i legendarnej sławie,
która zrodziła się już za życia księż
nej, stał się bez wątpienia ikoną pol
skiego ogrodu krajobrazowego.

Mimo zniszczeń, jakie niosły ze
sobą wojny i powstania narodowe,
nadal jest jednym z najlepiej zacho
wanych ośrodków tego typu w kra
ju. Jest świadectwem umiłowania
kultury i przeszłości, ludzi, przyrody
i krajobrazu. Jest dziełem powsta
łym z inspiracji pojedynczych osób,
ale istnieje dzięki wysiłkowi wielu lu
dzi, dla których Izabela ks. Czartory
ska umieściła u wrót cmentarza we

Włostowicach dziękczynny napis:
Z twego natchnienia żyli w pracy,
niech odpoczywają w wieczności.

Na próżno szukać dzisiaj więk
szych pozostałości po pięknie nie
gdyś urządzonej Kępie. Jest tam na
tomiast utworzony w 1963 r. blisko
5hektarowy rezerwat zwany Łęgiem
na Kępie, który obejmuje fragmenty
rzadkiego już w Polsce łęgu wiązo
wego oraz imponujące rozmiarami
okazy białodrzewu nadwiślańskiego.
Tereny te nie utraciły swoich walo
rów krajobrazowych.

W dzisiejszym ogrodzie, poza
pięknymi okazami prawie wszystkich
gatunków drzew i krzewów krajowy
ch, rosną okazy innych stref klima
tycznych, np. katalpy, tulipanowce,
miłorzęby, tsugi, modrzewie. Do pięk
ności natury dołączają się budowle
ogrodowe i pałace.
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