
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 
 
I. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie całego kraju. 
 
21-27 luty w Beskidzie Małym odbył się obóz przyrodniczy dla osób chcących zdobyć 
wiedzę i umiejętności niezbędne dla skutecznej ochrony przyrody. W ramach obozu 
prowadzone były zajęcia obejmujące prawne i praktyczne aspekty ochrony zasobów przyrody 
i środowiska. 
10-13 marca w Bystrej k. Bielska-Białej odbyło się drugie z cyklu 2004/2005 szkolenie dla 
StraŜników Miejsc Przyrodniczo Cennych. 
15-17 kwietnia w Bystrej k. Bielska-Białej odbyło się wewnętrzne szkolenie medialne. 
22-24 kwietnia na Koziej Górze koło Bystrej odbyło się Zgromadzenie Wszystkich Istot. 
6-9 maja Oddział Wałbrzyski zorganizował florystyczny warsztat terenowy "Chronione 
gatunki flory i walory dziko rosnących roślin". Całość odbyła się na terenie parków 
krajobrazowych: KsiąŜańskiego i Sudety Wałbrzyskie. 
20-22 maja w masywie Klimczoka w Beskidzie Śląskim obył się Warsztat LAS "Ochrona 
przyrody a leśnictwo". Celem było teoretyczne i praktyczne przygotowanie aktywistów 
ekologicznych do współpracy z leśnikami i urzędnikami, w realizacji ochrony obiektów 
przyrodniczo cennych i ekosystemów leśnych. 
26-30 maja Oddział Wałbrzyski zorganizował przyrodniczy warsztat terenowy "Flora Gór 
Kamiennych". W trakcie całodniowych wycieczek w terenie zapoznano się z ekosystemami i 
gatunkami roślin uznanych za chronione i zagroŜone wyginięciem. 
3-5 czerwca w Bystrej k. Bielska-Białej odbyło się trzecie z cyklu 2004/2005 szkolenie dla 
StraŜników Miejsc Przyrodniczo Cennych. 
2-4 września na Koziej Górze koło Bystrej odbyło się Zgromadzenie Wszystkich Istot. 
7-9 października w Bystrej k. Bielska-Białej odbyło się szkolenie "Ochrona duŜych 
drapieŜników". Zajęcia przeznaczone były dla osób, które chciały brać czynny udział w 
działaniach na rzecz ochrony duŜych drapieŜników. 
27-30 październik  w Bystrej odbyło się pierwsze z cyklu 2005/2006, szkolenie dla 
StraŜników Miejsc Przyrodniczo Cennych. 
2-4 grudnia na Koziej Górze koło Bystrej odbyło się Zgromadzenie Wszystkich Istot. 
8-11 grudnia w Bystrej odbyło się drugie z cyklu 2005/2006 szkolenie dla StraŜników Miejsc 
Przyrodniczo Cennych. 
 
II. Prowadzenie działalności wydawniczej. 
 
W 2005 roku wydaliśmy 10 numerów miesięcznika Dzikie śycie. 
 
III. Działania na rzecz ochrony przyrody. 
 
W styczniu włączyliśmy się w proces opiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
śywieckiego, dotyczącej dopuszczenia uŜytkowania sprzętu pływającego o napędzie 
motorowym na zbiornikach wodnych: śywieckim i Międzybrodzkim. 
12 stycznia w Rzeszowie odbyło się oficjalne przekazanie petycji i podpisów zebranych 
przeciwko odstrzałowi niedźwiedzi i wilków na Słowacji. 
12 stycznia interweniowaliśmy u Wojewody Śląskiego ws. pomnika przyrody Jaskinia w 
Trzech Kopcach (Beskid Śląski). Leśnicy wykonali drogę stokową w odległości 20 metrów 
od otworu, przebiegającą nad częścią korytarzy jaskini. 



14 stycznia wystąpiliśmy do firmy certyfikującej "SGS Polska" o ocenę zgodności powyŜszej 
inwestycji z zasadami i kryteriami Dobrej Gospodarki Leśnej FSC (międzynarodowego 
certyfikatu poświadczającego ekologiczne pochodzenie drewna). 
17 stycznia przy współpracy z Gorczańskim Parkiem Narodowym zajęliśmy się sprawą 
przejść dla zwierząt na drodze ekspresowej Kraków - Zakopane. 
20 stycznia nasz przedstawiciel wizytował Urząd Miejski w śywcu zapoznając się z 
projektem planu oraz studium zagospodarowania przestrzennego, pod kątem walorów 
przyrodniczych Jeziora śywieckiego. 
21 stycznia nasz przedstawiciel uczestniczył w kolejnym spotkaniu Koalicji Ratujmy 
Karpaty, na której omawiane były bieŜące tematy zagroŜeń w Karpatach. 
27 stycznia złoŜyliśmy uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu śywieckiego, dotyczącej 
dopuszczenia uŜytkowania sprzętu pływającego o napędzie motorowym na zbiornikach 
wodnych: śywieckim i Międzybrodzkim. 
28 stycznia złoŜyliśmy wniosek o dopuszczenie do udziału na prawach strony w 
postępowaniu dotyczącym budowy lotniska w pobliŜu Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich, 
gdzie znajdują się cenne kolonie nietoperzy. 
3 lutego złoŜyliśmy wniosek o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu 
dotyczącym regulacji potoku Lubatówka w Krośnie. 
7 lutego nasz przedstawiciel wizytował miejską spółkę ZIAD, gdzie zapoznał się z koncepcją 
rozwoju narciarstwa na zboczach Szyndzielni i Dębowca w Bielsku-Białej. 
9 lutego interweniowaliśmy u starosty tucholskiego w sprawie wycinania przydroŜnych alei 
drzew w powiecie tucholskim. 
17 lutego nasz przedstawiciel wizytował Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Bielsko-Biała zbierając materiały dotyczące walorów przyrodniczych Szyndzielni i Dębowca. 
22 lutego w Urzędzie Miasta Krosna odbyło się spotkanie robocze, którego tematem była 
planowana regulacja Lubatówki w rejonie Guzikówki i Suchodołu. 
22 lutego nasz przedstawiciel uczestniczył w Nadleśnictwie Ustroń w spotkaniu 
poświęconemu drodze leśnej wybudowanej w pobliŜu pomnika przyrody "Jaskinia w Trzech 
Kopcach" (Beskid Śląski). 
5-6 marca nasz przedstawiciel wizytował trasy narciarskie w masywie góry Pilsko, 
dokumentując fotograficznie poczynania narciarzy, skuterowców i quadowców. 
10 marca zostaliśmy dopuszczeni do udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym 
regulacji potoku Lubatówka w Krośnie. 
15 marca złoŜyliśmy wniosek do Ministra Środowiska o dopuszczenie do udziału na prawach 
strony do postępowania w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 
pod budowę wyciągu wraz z narciarską trasą zjazdową na górze Rysianka (Beskid śywiecki). 
23 marca nasz przedstawiciel w Katowicach wziął udział w sesji plenarnej Wojewódzkiej 
Komisji Ochrony Przyrody, której tematem było zaopiniowanie projektu budowy autostrady 
A-1 na odcinku Świerklany - Gorzyczki. 
31 marca nasz przedstawiciel w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin wziął udział w spotkaniu 
poświęconym projektowi budowy zbiornika wodnego "Potempowe" na rzece Leśnicy w 
nadleśnictwie Koszęcin. 
4 kwietnia wystosowaliśmy wniosek do UM Krosno dotyczący regulacji potoku Lubatówka 
w Krośnie, w którym proponowaliśmy zachowanie cennych przyrodniczo miejsc w dolinie 
tego potoku. 
14 kwietnia nasz przedstawiciel wziął udział w sesji wyjazdowej Wojewódzkiej Rady 
Ochrony Przyrody, której tematem było uzgodnienie lokalizacji regulacji potoku Sopotnia 
Mała w gminie Jeleśnia oraz projekt budowy zbiornika retencyjnego w dolinie Zimnika w 
gminie Lipowa. 



18 kwietnia nasz przedstawiciel odwiedził Dolinę Wapienicy dokumentując fotograficznie 
poczynania leśników. 
22 kwietnia nasz przedstawiciel wizytował Urząd Miejski w Bytomiu w związku z 
planowanymi inwestycjami w rejonie cennych przyrodniczo wyrobisk pogórniczych. 
25 kwietnia nasz przedstawiciel uczestniczył w sesji Rady Powiatu Ŝywieckiego. Razem z 
wędkarzami, ornitologami i mieszkańcami protestowaliśmy przeciwko wprowadzeniu 
motorówek na wody jezior śywieckiego i Międzybrodzkiego. 
26 kwietnia nasz przedstawiciel w Krośnie wziął udział w spotkaniu terenowym dotyczącym 
regulacji Lubatówki. Było to najwaŜniejsze spotkanie w tej sprawie poniewaŜ zapadły tam 
najistotniejsze ustalenia. 
13 maja zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o interwencję w sprawie 
dewastacji i zaśmiecania rezerwatowej doliny rzeki Drwęcy w Lubiczu Dolnym koło Torunia. 
23 maja nasz przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w 
Katowicach poświęconym projektowi budowy zbiornika retencyjnego w dolinie Ostrego. 
25 maja skierowaliśmy wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o 
przyspieszenie rozpatrzenia naszej skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych na masywie Pilska. 
27 maja w gminie Lipowej nasz przedstawiciel uczestniczył w wyjazdowym spotkaniu z 
wojewodą śląskim Lechosławem Jarzębskim poświęconym projektowi budowy zbiornika 
retencyjnego w dolinie Ostrego. 
1 czerwca nasz przedstawiciel uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Rady Zespołu 
Parków Krajobrazowych województwa śląskiego w sprawie budowy kaplicy turystycznej 
wraz z zapleczem socjalnym na stoku polany Dębowca w Bielsku-Białej. 
9 czerwca nasz przedstawiciel wizytował tereny przemyskiego starorzecza Sanu, które są 
zagroŜone zagospodarowaniem ich na uŜytek projektowanego ośrodka sportowo-
rekreacyjnego. 
13 czerwca odbyła się kontrola zaśmieconej, rezerwatowej doliny rzeki Drwęcy w Lubiczu 
Dolnym koło Torunia. 
14 czerwca nasz przedstawiciel uczestniczył w sesji plenarnej Wojewódzkiej Rady Ochrony 
Przyrody w Katowicach, której tematem było zaopiniowanie projektu budowy autostrady A-1 
na odcinku Sośnica - Bełk, wniosku Nadleśnictwa Ujsoły w sprawie likwidacji rezerwatu 
Butorza oraz problemu szkód bobrowych w woj. Śląskim. 
25-26 czerwca nasz przedstawiciel przeprowadził wizję lokalną okolic rezerwatu Morzyk w 
związku z budowaną tam drogą ekspresową. 
19 lipca nasi przedstawiciele uczestniczyli w sesji Rady Gminy Jeleśnia, apelowali tam o 
odrzucenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy podczas głosowania. 
22 lipca nasz przedstawiciel przeprowadził wizję lokalną w rezerwacie "Dolina Chłapowska" 
oraz odwiedził urząd gminy w Chłapowie w związku z inwestycją, która jest projektowana w 
jego otulinie. 
27 lipca wystąpiliśmy do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie praw strony w 
postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji "Polder 
Racibórz". 
1 września interweniowaliśmy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 
w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej budowy wyciągu narciarskiego na górze Lipowska 
(Beskid śywiecki). 
6 września wystosowaliśmy do Prezydenta Miasta Przemyśla apel o objęcie ochroną prawną 
starorzecza Sanu. 
12 września nasz przedstawiciel przeprowadził wizję lokalną nielegalnego wysypiska 
odpadów w Koszarawie (Beskid śywiecki). 



19 września interweniowaliśmy w Ministerstwie Środowiska w sprawie planowanego, w 
ramach Konwencji Helsińskiej, powołania obszarów chronionych w obrębie Morza 
Bałtyckiego oraz udzielonych ostatnio koncesji na poszukiwanie ropy naftowej na tych 
terenach. 
20 września złoŜyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek o 
wstrzymanie wykonania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji "Przebudowa kolei 
linowej Kuźnice - Kasprowy Wierch". 
20 września nasi przedstawiciele prowadzili rozmowy z p. Anną Lira (Departament Ochrony 
Przyrody Ministerstwa Środowiska) na temat ochrony i odtwarzania ciągłości korytarzy 
migracyjnych w Karpatach oraz sieci "Natura 2000". 
22 września nasz przedstawiciel przeprowadził wizję lokalną budowy kolejki linowej oraz 
rozbiórki wyciągów narciarskich w masywie góry Pilsko (Beskid śywiecki). 
26 września nasza przedstawicielka przeprowadziła wizję lokalną w Smolniku oraz 
wizytowała Urząd Gminy Lutowiska (Bieszczady) w związku ze zmianą planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
27 września interweniowaliśmy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie 
projektu planu ochrony rezerwatu oraz decyzji w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatu 
"Źródliska Jasiołki" (Beskid Niski). 
20 października interweniowaliśmy w dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego w 
sprawie budowy kolejki wąskotorowej na trasie Stara BiałowieŜa - uroczysko Głuszec. 
26 października interweniowaliśmy do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w sprawie 
zgody Ministra Środowiska na budowę wyciągu narciarskiego na górze Mogielica (Beskid 
Wyspowy). 
4 listopada nasz przedstawiciel w śywcu uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Rady 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Tematem spotkania była 
lokalizacja zbiornika retencyjnego w gminie Lipowa. 
9 listopada nasz przedstawiciel uczestniczył w sesji wyjazdowej Wojewódzkiej Rady 
Ochrony Przyrody województwa śląskiego. Wizja terenowa dotyczyła rezerwatu "Butorza" w 
Beskidzie śywieckim, w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Ujsoły o jego likwidację. 
12 listopada nasz przedstawiciel był na wizji lokalnej w Jaśle w sprawie Parku Miejskiego, 
gdzie w ramach programu rewitalizacji miasta, wycięto około 15% parku. 
14 listopada zaskarŜyliśmy dyrekcję Białowieskiego Parku Narodowego. Nie udostępniono 
nam bowiem projektu budowy i raportu oddziaływania na środowisko nieszczęsnej kolejki 
wąskotorowej. 
23 listopada nasz przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach projektu programu małej 
retencji dla województwa śląskiego. 
25 listopada nasz przedstawiciel uczestniczył w Walnym Zebraniu Związku Stowarzyszeń 
"Grupa Robocza FSC- Polska". Jedną z uchwał było zatwierdzenie nowych "Zasad, kryteriów 
i wskaźników dobrej gospodarki leśnej w Polsce". 
26 listopada nasz przedstawiciel był na wizji lokalnej w Smolniku w gminie Lutowiska, 
gdzie na 200 ha ziemi pewien inwestor chce wybudować ośrodek rekreacyjny oraz spiętrzenie 
wody na Sanie. 
28 listopada interweniowaliśmy w Urzędach Gmin Dukla, Chorkówka i Nowy śmigród 
(Beskid Niski) w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. 
5 grudnia interweniowaliśmy u wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie rezerwatu na 
rzece Drwęca, postulując wyegzekwowanie wobec Urzędu Gminy Lubicz nakazu usunięcia 
odpadów oraz zabezpieczenia przed dalszym zaśmiecaniem jej koryta. 
6 grudnia złoŜyliśmy krytyczne uwagi i wnioski do projektu programu małej retencji dla 
województwa śląskiego. 



7 grudnia nasz przedstawiciel wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Ochrony 
Przyrody województwa śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu tegoŜ programu. 
11 grudnia przeprowadziliśmy wizje lokalne ośrodka narciarskiego "Pilsko". 
15 grudnia nasi przedstawiciele wizytowali Urząd Miasta w Zakopanem, zapoznając się z 
dokumentami dotyczącymi rozbudowy kolejki "Kuźnice - Kasprowy Wierch". 
15 grudnia włączyliśmy się do postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla inwestycji na terenie ostoi Natura 2000 "Podziemia Tarnogórsko-
Bytomskie" w Bytomiu. 
 
IV. Media, prezentacje, wystawy. 
 
17 stycznia w Cieszynie w Filii Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy z Kołem 
Naukowym Etnologów Uniwersytetu Śląskiego zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone 
ochronie Tatr pt. "Prawda w Sprawie o Tatry". 
16 lutego w Warszawie w klubie Le Madame odbył się Festiwal dla Przyrody Tatr, w 
programie były m.in. prezentacja zagadnień dotyczących ochrony tatrzańskiej przyrody, 
promocja ksiąŜki "Prawda w sporze o Tatry", koncerty jazzowe i reggae'owe. 
19 lutego nasza przedstawicielka udzieliła wywiadu w Radiu Rzeszów, mówiła m.in. o 
działaniach Pracowni i promocji ksiąŜki "Prawda w sporze o Tatry" w Rzeszowie. 
1 marca w Rzeszowie przy pomocy koła naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło 
się na tej uczelni kolejne spotkania autorskie i prezentacja ksiąŜki "Prawda w sporze o Tatry". 
2 marca w Lublinie dzięki staraniom koła naukowego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego odbył się na tej uczelni kolejne spotkania autorskie i prezentacja ksiąŜki "Prawda 
w sporze o Tatry". 
3 marca w ramach tatrzańskiej akcji informacyjno-promocyjnej nasi przedstawiciele 
odwiedzili Akademię Podlaską w Siedlcach. 
18 marca w Łodzi dzięki staraniom Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Przyrody 
Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się na tej uczelniach kolejne spotkania autorskie i prezentacja 
ksiąŜki "Prawda w sporze o Tatry". 
7 kwietnia członkowie Oddziału Mazowieckiego uczestniczyli w nagraniu ekologicznego 
programu telewizyjnego dla młodzieŜy "KANAŁ E" poświęconemu wpływowi turystyki i 
sportu na dziką przyrodę. 
13 kwietnia w Krakowie odbyły się kolejne spotkania autorskie i prezentacje ksiąŜki "Prawda 
w sporze o Tatry". W Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale 
Leśnym Akademii Rolniczej. 
14 kwietnia nasz przedstawiciel w Wiadomościach TVP 1 skomentował wygrany proces 
Wojciecha Gąsienicy Byrcyna przeciwko Polskim Kolejom Linowym o ochronę prywatnych 
terenów leŜących na trasie narciarskiej Gubałówki. 
14 kwietnia we Wrocławiu dzięki pomocy Studenckiego Koła Naukowego Ornitologów 
Uniwersytetu Wrocławskiego prezentowaliśmy problemy ochrony Tatr w Instytucie Zoologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
18 kwietnia w Aktualnościach TVP 3 Katowice nasz przedstawiciel skomentował sprawę 
rozbiórki nielegalnych wyciągów w masywie Pilska. 
24 kwietnia zrealizowany przez Pracownię film "Dzikie Karpaty" zdobył I miejsce na II 
Festiwalu Filmowym "Ziemia Przede Wszystkim". Festiwal ten był organizowany w dniach 
23-24 kwietnia 2005 przez Fundację Rozwoju Sztuki Filmowej w ramach obchodów "Dnia 
Ziemi" w Warszawie. 
15 maja w Warszawie nas przedstawiciele wystąpili w audycji radiowej "Moja pasja" w radiu 
TOK FM - podczas 45 minutowej audycji słuchacze zapoznali się z najistotniejszymi 
problemami ochrony przyrody w Polsce oraz działalnością Pracowni. 



28 maja odbyła się emisja programu z udziałem członków Pracowni z Warszawy w TV1 p.t. 
Kanał E. Temat dotyczył wpływu turystyki na dziką przyrodę. 
12 czerwca wydany przez Pracownię film "Dzikie Karpaty", otrzymał wyróŜnienie oraz 
nagrodę za dźwięk od Radia Łódź na XI Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi. 
15 czerwca nasza przedstawicielka wypowiedziała się w Radiu Bis na temat wędrówek 
dzikich zwierząt na terenie Warszawy w pobliŜu Wisły. 
18-19 czerwca w ośrodku w Bystrej odbyło się świąteczne spotkanie z okazji Przesilenia 
Letniego. 
20-21 czerwca nasi przedstawiciele wzięli udział w międzynarodowym forum "Dzika 
Europa", które odbyło się w Tatranskej Štrbie na Słowacji. Przy tej okazji zorganizowano 
takŜe manifestację przeciw wycince starodrzewia w strefie rezerwatu ścisłego Ticha Dolina i 
Koprova Dolina TANAPu oraz wycieczkę w to miejsce. 
21 lipca nasz przedstawiciel w imieniu Pracowni wręczył Joannie Jarosik tytuł Dobrodzieja 
Przyrody 2005. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Gdańsku w Centrum Informacji i 
Edukacji Ekologicznej. Joanna Jarosik nagrodę otrzymała za całokształt swojej pracy dla 
przyrody oraz zasługi dla ochrony rezerwatu "Dolina Chłapowska". 
7-8 września nasi przedstawiciele uczestniczyli jako prelegenci w międzynarodowej 
konferencji "Drogi i środowisko". Przedstawiali oni tam pozytywne i negatywne przykłady 
współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 
8 września nasz przedstawiciel prezentował Pracownię na otwarciu wystawy Dzika Polska w 
Myślenicach w Muzeum Regionalnym "Dom Grecki". Podczas otwarcia pokazany został 
równieŜ film "Dzikie Karpaty". 
6 października w Nowym Sączu zorganizowaliśmy konferencję prasową w związku z 
przetrzymywaniem naszej skargi w sprawie kolejki na Kasprowy Wierch przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu. 
15-18 listopada nasi przedstawiciele prezentowali Pracownię w czasie Międzynarodowych 
Targów Ekologicznych POLEKO 2005 w Poznaniu. 
18 listopad - 10 grudnia w centrum Dublina w Central Library prezentowana była wystawa 
"Dzika Polska". Do Dublina wystawę sprowadziła grupa ludzi związanych z Pracownią, 
obecnie mieszkających i pracujących w Irlandii. 
9 grudnia nasza przedstawicielka w Instytucie Kultury Polskiej w Warszawie prezentowała 
idee i działania Pracowni na spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. 
16 grudnia w Domu Polskim w Dublinie, w Irlandii nasi przedstawiciele poprowadzili 
prezentację multimedialną nt. polskiej przyrody i jej zagroŜeń oraz działań Pracowni. 
17-18 grudnia w naszym ośrodku i na Koziej Górze odbyło się świętowanie Przesilenia 
Zimowego. 
 
V. Zdarzenia prawne 
 
W 2005 roku nie było zdarzeń o charakterze prawnym. 


