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Początki działalności sięgają 1981 r.

Jest on organizacją pozarządową pożytku
publicznego. Posiada osobowość prawną.
Jest zarejestrowany pod numerem KRS
0000153780. Gromadzi w swoich szeregach
naukowców, praktyków ze środowisk inży
nieryjnych i humanistycznych oraz młodzież.
Uczestniczą oni w pracach zespołów proble
mowych Klubu: ochrony przyrody, gospo
darki wodnej, gospodarki odpadami, ener
gii odnawialnej, rolnictwa ekologicznego,
edukacji ekologicznej i ekoturystyki. Wspie
ramy wszelkie działania w regionie, służące
przywracaniu równowagi ekologicznej w śro
dowisku przyrodniczym, czystości biosfery,
ochronie krajobrazu naturalnego i kulturo
wego. Klub podejmuje interwencje na rzecz
przestrzegania prawa w zakresie kształto
wania, ochrony i restytucji środowiska i zdro
wia ludzi. Poprzez swoich ekspertów wspie
ra inicjatywy lokalne mieszkańców na rzecz
ochrony środowiska. Wpływa na podniesie
nie świadomości ekologicznej społeczeństwa
poprzez organizacje spotkań, warsztatów,
seminariów, konferencji i publikacje z za
kresu ochrony środowiska.

W realizacji celów programowych Pol
ski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo
Wschodni współpracuje ze środowiskami
naukowymi wyższych uczelni Lublina, In
stytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznaw
stwa PIB w Puławach, instytucjami pań
stwowymi i samorządowymi, organizacja
mi pozarządowymi i szkołami. W ramach
realizacji naszych celów współdziała z wła
dzami państwowymi i samorządowymi.
Uczestniczy w konsultacjach, opiniowaniu
inwestycji i dokumentów programowych
dotyczących strategii ochrony środowiska
w regionie.

Celem naszych działań jest:
 uznanie ekorozwoju, jako podstawy poli
tyki społecznogospodarczej państwa
 poprawa stanu środowiska przyrodnicze
go Polski
 ochrona krajobrazu naturalnego i dzie
dzictwa kulturowego
 kształtowanie w społeczeństwie świado
mości, że jakość życia zależy od racjonal
nego gospodarowania zasobami natural
nymi i zachowania równowagi między śro
dowiskiem a rozwojem cywilizacji
 powszechna edukacja ekologiczna
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Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo
Wschodni jest organizacją pożytku publicz
nego, w związku z powyższym zwracamy
się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% po
datku na naszą działalność programową.
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Jacek Leszek Łapiński
ks. dr hab. prof. KUL, absolwent filozofii
przyrody i ochrony środowiska Katolic
kiegoUniwersytetuLubelskiegoJanaPaw
ła II. Dziekan Wydziału Matematyki, In
formatyki iArchitekturyKrajobrazuKUL.
Tytułdoktorafilozofiiuzyskałw1996roku.
Tytułdoktora habilitowanego, na podsta
wie rozprawy habilitacyjnej Morfogene
tycznakoncepcjaukładówbiotycznych–
w 2009 r. a tytuł doktora nauk biologicz
nych–w2015.Jestautorem i współauto
remponad60publikacjinaukowychwtym
książek, np. Rozwój myśli ekologicznej
wPolsceiwRosji–wybraneaspekty(Lu
blin2005);Starekrólestwoczarnej topo
li.DawnyrezerwatSochyStalowaWola.
Zarys problematyki przyrodniczokultu
rowej (LublinStalowa Wola 2007). Zain
teresowania i kierunki badańnaukowych:
ekologiaczłowieka,filozofiaprzyrody,rela
cjaczłowiektechnika(filozofiatechniki).
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społeczeństwa przyszłości



Spotkanie odbędzie się
w środę 6 listopada 2019 r. o godz. 18.00

w Domu Kultury LSM w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29,
www.domkulturylsm.pl
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Dostrzegane zarówno przez spe
cjalistów jak i zwykłych ludzi zjawi
sko „kryzysu ekologicznego” okazało
się być problemem wielowymiaro
wym. Najczęściej z kryzysem ekolo
gicznym łączone są zdarzenia towa
rzyszące procesom degradacji środo
wiska naturalnego. Rzadko zwracamy
natomiast uwagę na problemy doty
czące zmian jakie już zachodzą w ob
szarze kultury i procesów społecz
nych. Jedną z takich kwestii jest za
gadnienie funkcjonowania ludzkiego
społeczeństwa w nieodległej przyszło
ści określanej niekiedy jako „era eko

logiczna”. Stwierdzenia, iż powinno
być ono bardziej „ekologiczne",
„otwarte", powinno gwarantować wy
skoki dobrostan i jakość życia wyda
ją się mało precyzyjne. Okazuje się,
że nie istnieje jeden  „ekologiczny"
 kierunek przemian społecznych
skutkujących „erą ekologiczną”,
a w konsekwencji należy mówić o róż
nych wariantach społeczeństwa przy
szłości. Anonsowany wykład ma zwró
cić uwagę na słuchacza na wielowy
miarowość kryzysu ekologicznego
i możliwe kierunki rozwoju naszego
społeczeństwa.

Polski Klub Ekologiczny
Powstał w 1980 r. w Krakowie w czasie pierwszego zrywu „Solidar

ności” jako niezależna organizacja ekologiczna stawiająca sobie za cel
wdrażanie idei ekorozwoju. Był pierwszą pozarządową organizacją
w bloku państw socjalistycznych otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu
środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w sto
sunku do gospodarki kraju. W następnych latach PKE rozwijał się w dro
dze powstawania okręgów i kół. PKE uczestniczy w międzynarodowym
ruchu ekologicznym – jest członkiem kilku organizacji zagranicznych.
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