
Najczêœciej nie zdajemy sobie sprawy z przyczyn naszego z³ego Wp³yw posadowienia budynku na nasze zdrowie 
samopoczucia. Ró¿ne dolegliwoœci przypisujemy nadmiernemu 

Ogólnie mo¿emy stwierdziæ, ¿e budynki mo¿emy budowaæ zmêczeniu, przeziêbieniu lub nieodpowiedniej diecie. Na nasz¹ 
wszêdzie, nie tylko na sta³ym gruncie ale równie¿ na wodzie i ba-psychikê oddzia³uje wiele bodŸców zarówno zewnêtrznych jak i 
gnach. Znamy nawet ca³e miasta posadowione na bagnach, np. wewnêtrznych. Musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e ¿ycie nasze zwi¹-
St. Petersburg, Wenecjê posadowiono na wodzie, ale rzadziej de-zane jest z wszelkimi rodzajami pomieszczeñ, w których spêdza-
cydujemy siê na budowê domu w takich warunkach. Znamy licz-my gro swego czasu. S¹ to sale przedszkoli, szkó³, pomieszcze-
ne budowle na barkach – w Amsterdamie, Bangoku i innych mia-nia w miejscach pracy, a przede wszystkim nasze mieszkania. Na 
stach, ale nie s¹ to rozwi¹zania powszechne. W odleg³ych latach nasze samopoczucie oddzia³uje wielkoœæ i wysokoœæ pomiesz-
zamki i dwory budowano na terenach wy¿ynnych o dobrych pod-czeñ, ich wystrój, kolor œcian i mebli, dop³yw œwiat³a dziennego, 
³o¿ach i otoczeniu przyjaznego œrodowiska.akustyka, a szczególnie stopieñ czystoœci powietrza Wszystkie te 

impulsy odbierane s¹ przez nasz organizm i przesy³ane do cen- Dziœ staramy siê dobieraæ nie tylko odpowiednie pod³o¿e, ale 
tralnego uk³adu czyli do mózgu, a wiêc mog¹ mieæ wp³yw na równie¿ tereny o stosunkowo ma³ym zagro¿eniu wodami powo-
zdrowie i nastrój mieszkañców. Za stan naszych pomieszczeñ dziowymi, z dala od Ÿróde³ emisji zanieczyszczeñ powietrza, 
odpowiedzialni s¹ architekci, ale równie¿ i architekci wnêtrz nadmiernego ha³asu i linii wysokiego napiêcia, stacji trafo oraz 
oraz wielu innych specjalistów w tym g³ównie od akustyki, oœ- anten nadawczych ³¹cznoœci telefonii komórkowej. Zagro¿enie 
wietlenia, czystoœci powietrza, jonizacji wnêtrz itp. W ostatnich naszego zdrowia mo¿e wynikaæ z posadowienia budynku na te-
latach powsta³o wiele specjalizacji zajmuj¹cych siê dzia³aniami renach o wzmo¿onym promieniowaniu z wydzielaj¹cego siê ra-
na rzecz poprawy warunków naszego ¿ycia we wnêtrzach po- donu oraz z innych pierwiastków promieniotwórczych. Niekiedy 
mieszczeñ. Jedn¹ z nich o kompleksowym ujêciu zagadnienia mog¹ to byæ nawet tereny po dawnej kopalni uranu Musimy pa-
jest ekologia wnêtrz. miêtaæ, ¿e grunty na których budujemy swoje domy s¹ zró¿ni-

cowane nie tylko pod wzglêdem fizycznym, ale równie¿ i chemi-
cznym. W obecnym czasie zagospodarowujemy znaczne obsza-Przez ekologiê wnêtrz rozumiemy mikrosiedlisko wraz z szere-
ry poprzemys³owe, zwa³owiska odpadów itp. Wiele z tych tere-giem populacji ¿yj¹cych w tych warunkach, z których populacja 
nów nie spe³nia warunków do zabudowy mieszkaniowej lub u¿y-ludzka jest uk³adem dominuj¹cym.
tkowej. S¹ to bowiem tereny ska¿one licznymi zwi¹zkami che-

S³owo ekologia pochodzi od greckiego s³owa oicos – dom, mie- micznymi, czêsto o charakterze toksycznym. Na terenie Polski 
szkanie, a logos – nauka. Pojêcie to zosta³o wprowadzone              na wiêkszoœci jej obszarów wystêpuj¹ przyjazne do zabudowy 
w 1870 roku przez niemieckiego naukowca (wybitnego zoologa) tereny, po³o¿one na siedliskach o dobrym mikroklimacie. Najle-
E. Haeckla. Pojêcie to odnoszono wczeœniej do biosfery, gdy¿ to pszymi siedliskami s¹ d¹browy kserotermiczne, gr¹dy œwie¿e, 
ona jest naszym „mieszkaniem”, ale mo¿na równie¿ je zwi¹zaæ w bory mieszane, nieco gorsze to bory œwie¿e i suche. Do siedlisk 
pe³ni z uk³adem ekologicznym naszych pomieszczeñ. nieprzydatnych do zabudowy nale¿y zaliczyæ siedliska ³êgów 

topolowo–wierzbowych, ³êgów olszynowych, borów bagien-Inna dziedzina zajmuj¹ca siê tymi problemami to neurobiologia, 
nych i siedliska torfowisk niskich i wysokich [1, 2].która zg³êbia i stara siê wyjaœniæ zwi¹zki percepcyjne odbierane 

z naszego otoczenia z psychik¹ cz³owieka i wp³yw tych zwi¹z- Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy ¿ywy organizm: roœlina, zwierzê, czy 
ków na architekturê wnêtrz i zdrowie cz³owieka. cz³owiek jest precyzyjnie dostosowany do warunków œrodowis-

ka zewnêtrznego, które go ukszta³towa³o i dziêki którym mo¿e Urz¹dzenie mieszkania, jego wystrój, oœwietlenie, akustyka, 
egzystowaæ. Nasze wiêzy miêdzy przyrod¹, a organizmem s¹ wysokoœæ po-mieszczenia, czystoœæ powietrza oddzia³uje na 
obustronne. Rozpatruj¹c uk³ad naszej egzystencji w pomieszcze-mózg, a wiêc mo-g¹ i wp³ywaj¹ na zdrowie i nastrój 
niach, a otaczaj¹c¹ nas przyrod¹ nie mo¿emy ograniczyæ siê do mieszkañców. 
zamkniêtych przestrzeni. Musimy pamiêtaæ, ¿e otaczaj¹ca nas 

W œwietle po-wy¿szych faktów nale¿y postawiæ nastêpuj¹ce przyroda to g³ówne Ÿród³o zaopatrzenia nas w tlen i czyste po-
pytania: jak bu-dowaæ mieszkania, jak je wykañczaæ i wietrze, dostarczaj¹ca nam prze¿yæ wizualnych. Piêkna s³onecz-
wyposa¿aæ, aby by³y one przyjazne dla mieszkañców, na pogoda, du¿y dostêp promieni s³onecznych do krajobrazu za 
dostarcza³y im szczêœcia i zadowo-lenia. Do rozwi¹zania tych naszym oknem i do wnêtrza stwarza bardzo korzystne samopo-
skomplikowanych zagadnieñ nie wy-starczy dziœ tylko architekt czucie, natomiast ponury i deszczowy dzieñ, stwarza pó³mrok         
i architekt wnêtrz. Niezbêdni s¹ rów-nie¿ i inni specjaliœci w w naszym domu i nastraja  nas przygnêbiaj¹co. 
zakresie: ergonomii, akustyki, sztuki, socjologii, neurobiologii i 

Nasze otoczenie zewnêtrzne w postaci krajobrazu, typu gleby, ekologii wnêtrz. 
stosunków hydrologicznych, mikroklimatu, oddzia³uje na nasz 
organizm w formie bodŸców bezpoœrednich i poœrednich, które 
wywo³uj¹ okreœlone  prze¿ycia.     Prof. dr hab. H. Zimny – emerytowany prof. SGGW
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Zdrowy i szczêœliwy dom – zdrowe mieszkanie
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Znacz¹c¹ funkcje w otoczeniu naszych domostw odgrywaj¹ od- znaczne, szczególnie dla surowców pochodzenia przemys³owe-
dzia³ywania substancji chemicznych. BodŸce te s¹ odbierane go. Z surowców pochodzenia naturalnego najmniejsze stê¿enie 
przez specjalne chemoreceptory wchodz¹ce w bezpoœredni kon- radionuklidów notowane jest dla marmurów, nieco wiêksze dla 
takt z oddzia³uj¹c¹ substancj¹ chemiczn¹. BodŸce wêchowe do- kredy i gipsu, a jeszcze wiêksze dla gliny i ³upków. Du¿e i bardzo 
cieraj¹ce do mózgu s¹ przetwarzane we wra¿enia o charakterze du¿e promieniowanie jonizuj¹ce wykazuj¹ surowce pochodze-
emocjonalnym (przykre, przyjemne lub obojêtne) i nastêpnie nia przemys³owego (py³y dymnicowe, ¿u¿el kot³owy, ¿u¿el wiel-
staj¹ siê Ÿród³em reakcji organizmu w stosunku do chemicznych kopiecowy, ¿u¿el pomiedziowy i fosfogipsy [3,4]. Spoœród ma-
w³aœciwoœci otoczenia. teria³ów budowlanych nieco wiêksze wskaŸniki promieniowania 

jonizuj¹cego stwierdzono dla betonów komórkowych lekkich           Przyjazne otoczenie o przyjemnym zapachu poprawia nasze sa-
i ceramiki budowlanej, zw³aszcza w odniesieniu do potasu – 40. mopoczucie. Pochodzi ono doœæ czêsto z otaczaj¹cych nas roœlin 
Wartoœæ wspó³czynnika f  (informuj¹ca o nara¿eniu ca³ego cia³a 1zarówno ¿ywych jak i martwych (zapach suszonego siana), cze-
na promieniowanie gamma naturalnych izotopów promienio-remchy, kwitn¹cego bzu, kwitn¹cej robini akacjowej, czy lipy, 
twórczych) kszta³tuje siê w przedziale od 0,02 do 0,83 Bq/kg. która nasyca swym zapachem równie¿ nasze domostwo. Bardzo 
Najni¿szy jest dla marmurów, a najwy¿szy dla  popio³ów lot-znaczny jest zapach olejków eterycznych w lasach sosnowych, 
nych. Wartoœæ natomiast wspó³czynnika f  (informuj¹ca o stop-2które wydzielaj¹ ich w ci¹gu lata do 15 kg/ha, a np. ja³owce  dwu-
niu nara¿enia nab³onka p³uc na promieniowanie alfa izotopów krotnie wiêksze iloœci (30kg/ha). Olejki te odgrywaj¹  szczegól-
pochodnych radonu 222 emanuj¹cego ze œcian budynków, radu n¹ funkcjê w zasilaniu naszego organizmu w substancje, które s¹ 
226 znajduj¹cego w materia³ach budowlanych kszta³tuje siê               zjonizowane, a ich wskaŸnik unipolarnoœci jest dla zdrowia ko-
w przedziale od 3 Bq/kg do 373 Bq/kg (tab. 1)       rzystny (jony ujemne dzia³aj¹ na organizm ludzki korzystnie). 

Dlatego oœrodki lecznicze przeznaczone do leczenia chorób uk- Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zawartoœæ radonu i jego pochodnych w po-
³adu oddechowego budowano w lasach iglastych, na siedliskach wietrzu w budynkach jest bardzo wa¿nym czynnikiem zagra¿a-
suchych i ciep³ych.           j¹cym cz³owiekowi. Radon w budynkach powoduje bowiem 

znacznie wiêksze promieniowanie (1,58 mSv/osobê) ni¿ na zew-Bardzo wa¿nym zagadnieniem jest zatem lokalizacja naszych 
n¹trz budynków (0,08 mSv/osobê). Radon pochodzi z materia-domów i ich otoczenia. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt z ja-
³ów budowlanych, gleby, gazu ziemnego i wody. Wystêpuje w kich materia³ów zbudowany jest nasz dom, jakie materia³y zosta-
postaci dwu izotopów Rn–222 i Rn–220. Radon jest obojêtnym ³y wykorzystane do jego wykoñczenia i jakim umeblowaniem 
chemicznie gazem gromadzi siê w skorupie ziemskiej, szczeli-wykonano wystrój wnêtrz (np. umeblowania).
nach skalnych i wodzie. G³ównym Ÿród³em radonu w budynkach 
s¹ materia³y budowlane. Radon jest pierwiastkiem o stosunkowo Wp³yw materia³ów budowlanych i wykoñczeniowych na na-
krótkim okresie rozpadu. Dla radonu Rn–222 czas ten wynosi 3,8 sze zdrowie
doby, a dla radonu–220 tylko 55 sekund. Przemianom tym towa-
rzyszy wyrzut cz¹stek alfa. Produktami przemiany s¹ jony, które Materia³y budowlane wykorzystywane do budowy domów maj¹ 
³¹cz¹ siê w powietrzu z cz¹steczkami aerozoli i powoduj¹ zwiêk-znaczenie w kszta³towaniu odpowiednich warunków naszego 
szenie ska¿enia powietrza.  ¿ycia. Ogólnie nale¿y stwierdziæ, ¿e zagro¿enia st¹d p³yn¹ce  

mo¿na sprowadziæ do zagro¿eñ chemicznych i fizycznych. Ma-
Badania wykonywane przez Centralne Laboratorium Ochrony 

teria³y budowlane mo¿na równie¿ podzieliæ na przyjazne dla na-
Radiologicznej wykazuj¹, ¿e rokrocznie otrzymujemy ze Ÿróde³ 

szego otoczenia i nieprzyjazne. Do materia³ów przyjaznych zali-
naturalnych i sztucznych dawki, promieniowania wynosz¹ce od 

czamy najczêœciej surowce naturalne, np.: drewno, marmury, gli-
2,024 MSv/osobê do 2,185 MSv/osobê. Okazuje siê, ¿e w ostat-

nê, s³omê, trzcinê pospolit¹. Do budowy domów od dawna wy- nich latach spada otrzymywane przez nas promieniowanie (tab. 2).
korzystywano drewno i ceg³ê, a obecnie wznosi siê je z ¿elbetu 

Okazuje siê, ¿e g³ównym Ÿród³em promieniowania jonizuj¹cego lub konstrukcji stalowych. Elewacja budynków drewnianych 
zagra¿aj¹cym nam jest promieniowanie radonu i jego pochod-sporz¹dzana by³a z desek w formie szalunku, a budynków mu-
nych. Promieniowanie dzia³aj¹ce w naszym otoczeniu nie prze-rowanych z zaprawy tynkarskiej. Dzisiejsze budownictwo wy-
kracza jednak dopuszczalnych norm. W pomieszczeniach napo-korzystuje w du¿ym stopniu materia³y zastêpcze pozyskiwane 
tykamy na inne jeszcze zagro¿enia, np. od nieodpowiednich ma-równie¿ z odpadów przemys³owych (popio³y lotne, ¿u¿le kot³o-
teria³ów wykoñczeniowych.we, wielkopiecowe i pomiedziowe), a tak¿e odpadów komunal-

nych (p³yty kartonowo–gipsowe). Doœæ powszechnie do niedaw-
Materia³y wykoñczeniowe s¹ równie¿ Ÿród³em ska¿enia œrodo-na wykorzystywano azbest i wyroby z jego dodatkiem. Obecnie 
wiska wewn¹trz pomieszczeñ. Materia³y, takie jak: farby, lakiery wykorzystanie tego surowca zosta³o zakazane z uwagi na du¿e 
wyk³adziny i ok³adziny w pomieszczeniach posiadaj¹ najwiêk-zagro¿enie dla zdrowia ludzkiego. Materia³y budowlane z odpa-
sze powierzchnie i kontakt z u¿ytkownikiem. Materia³y te zawie-dów przemys³owych i komunalnych s¹ obci¹¿one ró¿nego ro-
raj¹ zwi¹zki polimeryczne, które niekorzystnie oddzia³uj¹ na dzaju zanieczyszczeniami zarówno chemicznymi jaki i fizycz-
nasz organizm. Do materia³ów czêsto stosowanych nale¿y zali-nymi (np., niektóre z nich – promieniowaniem jonizuj¹cym).
czyæ wyroby bitumiczne stosowane do tworzenia barier przeciw-
wodnych i przeciwwilgotnoœciowych. Do nich nale¿y zaliczyæ: Wartoœæ materia³ów budowlanych nie zale¿y tylko od ich para-
papy, lepiki, sznury, uszczelki i kity. Materia³y te nie powinny za-metrów wytrzyma³oœci, ale równie¿ od stê¿enia radionuklidów 

f f wieraæ smo³y pogazowej pochodz¹cej z wêgla, gdy¿ uznane one naturalnych i wartoœci wspó³czynnika  i  w surowcach budow-1 2

zosta³y za zwi¹zki rakotwórcze. W budownictwie zu¿ywa siê lanych. Analizuj¹c stê¿enie radionuklidów w pierwiastkach na-
du¿o ró¿nych zwi¹zków chemicznych, a zw³aszcza zwi¹zków turalnych (potas – 40, rad – 226 i tor – 228) i surowcach oraz          
polimerycznych i zwi¹zków ¿ywic utwardzonych. Ze zwi¹zkóww materia³ach budowlanych, nale¿y stwierdziæ, ¿e ró¿nice te s¹ 
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Tab. 1. Stê¿enie radionuklidów i wartoœci wspó³czynnika f  i f  w wybranych surowcach i materia³ach budowlanych1 2

�ród³o: [3]
* oznaczenie odnosi siê do œrednich: potasu 40, radu 226, toru 228 oraz wspó³czynników f  i f . 1 2

Marmur

Kreda

Gips

Kamieñ wapienny

Wapno

Piasek

Margiel

Klinkier

Surowiec ilasty

Glina

£upek

Popio³y lotne

¯u¿el kot³owy

¯u¿el wielkopiecowy

¯u¿el pomiedziowy

Fosfogipsy

Cement

Beton Komórkowy

Betony inne

Ceramika budowlana

14

29

213

132

103

176

41

191

719

91

160

1930

2667

342

96

27

758

2300

50

3921

7-51

24-295

<1-297

<1-520

<1-331

<1-686

128-402

<1-534

44-1241

161-338

79-1925

20-3303

1-1260

18-1400

615-1251

<1-680

<1-680

72-1005

1-814

25-1410

29

125

68

88

44

214

252

200

683

613

630

712

570

194

897

111

227

508

404

*685

<1-10

2-43

<1-64

<1-36

1-47

<1-75

1-37

9-121

7-129

6-127

2-116

<1-395

2-482

12-351

163-518

19-643

4-154

2-200

5-171

<1-190

3

14

13

17

24

9

19

37

38

49

55

118

97

116

311

373

56

75

44

*53

<1-7

<1-14

<1-30

<1-23

1-13

<1-76

3-27

<1-41

13-144

5-127

5-219

<1-206

1-210

2-115

25-183

4-48

<1-53

3-27

8-95

<1-138

3

5

4

4

3

8

13

16

44

50

54

90

74

35

53

16

23

54

24

*48

0,01-0,03

0,04-0,18

0,01-0,35

0,01-0,26

0,01-0,46

0,10-0,30

0,07-0,47

0,23-1,16d

0,09-1,15d

0,04-1,70

0,04-1,83

0,04-1,83

0,04-2,08

0,06-1,14

0,88-2,16

0,17-1,95

0,06-0,63

0,07-0,93

0,07-0,93

0,03-1,12t

0,02

0,09

0,07

0,08

0,09

0,12

0,17

0,22

0,48

0,51

0,55

0,83

0,73

0,51

1,31

1,12

0,29

0,57

0,32

*0,53

<1-10

2-43

<1-64

<1-36

<1-47

<1-75

1-37

9-121

7-129

6-127

2-116

<1-395

2-482

2-482

163-518

19-642

4-154

2-100e

5-171

<1-171e

3

14

13

17

24

9

19

37

38

49

55

118

97

116

311

373

50

75

44

55

Surowce pochodzenia naturalnego (1980-2000)

Surowce pochodzenia przemys³owego (1980-2000)

Materia³y budowlane

Rodzaj surowca lub
materia³u 

budowlanego

Liczba 
próbek potas 40 rad 226 tor 228 f1 f2

Stê¿enie radionuklidów w Bq/kg Wartoœæ wspó³czynnika

Tabela 2. Wartoœci œrednich rocznych dawek efektywnych otrzy- œcienne, listwy, rury, tapety, okleiny do mebli i stolarki budowla-
mywanych przez mieszkañców Polski ze Ÿróde³ naturalnych   n e j.        
i sztucznych  Ÿróde³ promieniowania Wyroby miêkkie z PCV, które zawieraj¹ wiêksz¹ iloœæ plastyfi-

katorów  charakteryzuj¹ siê okreœlonym zapachem, który po-
chodzi od 2–etylo–1–heksanolu. 

Posadzki utwardzone wylewane z ¿ywic epoksydowych, polies-
trowych lub poliuretanowych (w sk³ad kompozycji epoksydo-
wych wchodz¹ pewne utwardzacze, tu nie powinny byæ stoso-
wane utwardzacze krezolowe, gdy¿ mo¿e zachodziæ emisja par 
krezoli). Wiêkszoœæ kompozycji epoksydowych zawiera rozpu-
szczalniki organiczne emituj¹ce przez d³ugi czas z utwardzonego 
pod³o¿a. 

Rozpuszczalniki u¿ywane do farb i lakierów powoduj¹ zanie-
czyszczenie powietrza w pomieszczeniach przez d³u¿szy czas. 
Dlatego obecnie rozpuszczalniki wêglowodorowe zastêpuje siê 
polarnymi hydroksyeterami i ich estrami. Natomiast tradycyjne 
emalie i lakiery alkidowe, uretanowe oraz poliestrowe zastêpuje 

�ród³o: [8] siê wyrobami wodorozcieñczalnymi.

Kleje s¹ równie¿ zwi¹zkami emituj¹cymi równie¿ opary chemi-chemicznych do niebezpiecznych nale¿y zaliczyæ polichlorek 
czne, np.: metanolu, acetaldehydu, toluenu, ksylenu i in. Poni¿ej winylu (PCV) do którego surowcem jest chlorek winylu, gaz bê-
przedstawiano zestawienie wykazu substancji szkodliwych dla d¹cy zwi¹zkiem rakotwórczym zaliczonym do kategorii 1 [5].          
zdrowia zawartych w wyrobach budowlanych (tab. 3).Z PCV produkowane s¹ wyk³adziny pod³ogowe, ok³adziny 
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Materia³y wykoñczeniowe z tworzyw sztucznych w postaci: ta- pomieszczeñ. We wczesnym okresie naszej cywilizacji, budowa-
pet, listew, pod³óg z PCV, sztucznych dywanów itp. nie powin- ne pomieszczenia charakteryzowa³y siê brakiem odpowiednich 
ny byæ stosowane w naszych domach. Dobre materia³y to ma- przystosowañ do oœwietlania wnêtrza pomieszczeñ. W nastêp-
teria³y pochodzenia naturalnego, np. marmury, drewno, skóra, nych okresach oprócz otworów wejœciowych, wprowadzano ot-
we³na naturalna, jedwab naturalny i bawe³na. wory okienne.

Do wystroju naszych pomieszczeñ nie nale¿y wprowadzaæ mebli Problemy te by³y zwi¹zane nie tylko z rozwojem kultury, ale 
wykonanych z p³yt wiórowych oklejanych plastikow¹ ok³adzin¹. równie¿ bezpieczeñstwa. W koñcu XIX i do po³owy XX wieku w 
Dobre meble to meble wykonane z drewna. klimacie umiarkowanym z uwagi na oszczêdnoœci energetyczne 

projektowano i budowano stosunkowo ma³e otwory okienne. Na piêkno i zdrowie naszego mieszkania maj¹ wp³yw nie tylko 
Nadto jeszcze budowano domy – „studnie” (wielokondygnacyj-materia³y budowlane i wykoñczeniowe, meble, ale równie¿  jego 
ne), których pomieszczenia parterowe by³y pozbawione bezpo-estetyka i dobre dzienne oœwietlenie wnêtrz.
œredniego dostêpu œwiat³a, a jedynym Ÿród³em by³a niewielka 

Rola œwiat³a naturalnego w naszym ¿yciu codziennym iloœæ œwiat³a rozproszonego. Przeprowadzone pomiary odnoœnie 
dop³ywu œwiat³a do mieszkañ po³o¿onych w budynkach – „stud-

W pomieszczeniach spêdzamy od 80 do 90 % naszego ¿ycia. Sto- niach” wykaza³y, ¿e w okresie lata przy najwy¿szym po³o¿eniu 
pieñ ich oœwietlenia œwiat³em naturalnym jest zró¿nicowany. s³oñca jego promienie docieraj¹, i to zaledwie na krótko do 2 i 1 
Przez oœwietlenie naturalne rozumiemy pochodzenie œwiat³a. Za piêtra. Do kondygnacji ni¿szych dociera jedynie promieniowa-
naturalne Ÿród³a œwiat³a uwa¿a siê: s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy.          nie rozproszone. Na ma³e podwórka dop³ywa zaledwie 5% œwia-
Z tych trzech Ÿróde³ najbardziej cenne jest promieniowanie s³o- t³a notowanego na wolnej przestrzeni, a na du¿e podwórka 7% 
neczne. To s³oñce dostarcza do powierzchni ziemi ogromnej œwiat³a [7]. 
energii, której zasoby s¹ Ÿród³em ¿ycia i niezbêdnych procesów 
w obiegu materii. ̄ ycie na ziemi zale¿ne jest od promieniowania W okresie powojennym budowano mieszkania, w których kuch-
s³onecznego i to nie tylko roœlin, które s¹ zdolne wi¹zaæ trwale t¹ nie pozbawione by³y ca³kowicie okien (œlepe kuchnie). Takie 
energiê, ale równie¿ i innych organizmów konsumenckich. Cz³o- rozwi¹zanie by³o nieszczêœciem z uwagi na brak dostêpu œwiat³a, 
wiek bez œwiat³a dziennego jest nara¿ony na wiele zagro¿eñ cho- ale i do czystego powietrza, które w pomieszczeniach kuchen-
robowych. Œwiat³o, jego jakoœæ i iloœæ wp³ywa na szybkoœæ          nych jest szczególnie po¿¹dane z uwagi na zapotrzebowanie tle-
i sprawnoœæ widzenia, rozpoznawania kszta³tów i barw, oddzia- nu przez paleniska, a tak¿e koniecznoœæ przewietrzania z uwagi 
³uje ono na higienê i bezpieczeñstwo naszej pracy. Dlatego bar- na powstawanie tlenku i dwutlenku wêgla. Wydawa³oby siê, ¿e 
dzo wa¿nym problemem jest odpowiednie oœwietlenie wnêtrza ten okres min¹³ bezpowrotnie, ¿e dostêp do œwiat³a naturalnego  
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Tabela 3. Wykaz substancji szkodliwych dla zdrowia, które podlegaj¹ ograniczeniu w wyrobach budowlanych

Akrylamit (rakotw.Kat.2; mut. Kat. 2; repro. Kat. 3)

Azbezt (rakotw. Kat. 1)

Benzen (rakotw. Kat 1; mut. Kat 2)

Rozpuszczalniki wêglowodorowe i ich pochodne chlorowane

Chlorofenole ³¹cznie z Pentachlorofenolem (rakotw. Kat. 2).

Zwi¹zki chromu CrVI (rakotw. Kat. 2)

Tetrachlorek wêgla (rakotw. Kat. 3)

Farbasol (mieszanina lotnych wêglowodorów aromatycznych)

Glikol etylowy

Pigmenty zawieraj¹ce kadm

(Lindan (pestycyd)

Metanol

Pigmenty zawieraj¹ce o³ów

Pow³oki antykorozyjne zawieraj¹ce o³ów

Smo³a, lepiki wêglowe (rakotw. Kat. 2)

Wêglowodory aromatyczne z wy³¹czeniem benzenu

Wêglowodory chlorowane z wy³¹czeniem tetrachlorku wêgla 

Nazwa substancji niedopuszczonej do stosowania

Niedopuszczalna zawartoœæ w materia³ach budowlanych

Niedopuszczalna zawartoœæ w materia³ach budowlanych

Dopuszczalna zawartoœæ w wyrobach do 0,1% masy

Niedopuszczalne w p³ynach inekcyjnych do osuszania murów

Niedopuszczalna zawartoœæ w wyrobach stosowanych wewn¹trz budynku

Niedopuszczalna zawartoœæ w wyrobach budowlanych

Niedopuszczalna zawartoœæ w wyrobach budowlanych

Niedopuszczalna zawartoœæ w  wyrobach stosowanych wewn¹trz budynków

Niedopuszczalna zawartoœæ w wyrobach stosowanych wewn¹trz budynków

Niedopuszczalna zawartoœæ w wyrobach budowlanych

Niedopuszczalna zawartoœæ w wyrobach stosowanych wewn¹trz budynków

Dopuszczalna zawartoœæ w wyrobach do 2% masy

Niedopuszczalna zawartoœæ w materia³ach budowlanych

Dopuszczalne zawartoœci w obiektach Przemys³owych 

(z wy³¹czeniem przemys³u rolno–spo¿ywczego)

Niedopuszczalne stosowanie wewn¹trz budynków

Dopuszczalna zawartoœæ w wyrobach stosowanych wewn¹trz budynków do 20% masy

Dopuszczalna zawartoœæ w wyrobach do 5% masy

Zakres ograniczenia

�ród³o: [6]



jest obecnej uwarunkowany normami prawnymi, które mówi¹, nemu wspó³dzia³aniu. Pewne kompozycje otoczenia œwietlnego 
¿e w pomieszczeniach sta³ej pracy (tak¿e i wypoczynku) nale¿y mog¹ ³agodziæ konflikty lub je aktywizowaæ.       
zapewniæ oœwietlenie dzienne, chyba ¿e jest to niemo¿liwe lub Barwy zwi¹zane z ró¿nymi formami oœwietlenia kszta³tuj¹ kli-
wskazane z uwagi na technologiê produkcji. Okazuje siê, ¿e zna- mat barwnego œrodowiska, a poszczególne grupy barw wywie-
my wiele pomieszczeñ biurowych, sal wyk³adowych pozbawio- raj¹ okreœlony psychologiczny wp³yw na mieszkañców. Zwi¹za-
nych okien, a jedynym ich oœwietleniem jest œwiat³o sztuczne.  ne to jest z wieloma czynnikami: skojarzeniami ludzi, które wy-
W pomieszczeniach tych pracuj¹ ludzie przez osiem godzin nikaj¹ z ich doœwiadczeñ ¿yciowych, obserwacji zjawisk w przy-
dziennie. rodzie lub pewnej symboliki barw. Formy oddzia³ywania barw 
Podstawowym kryterium, któremu powinno odpowiadaæ oœwie- na psychikê cz³owieka przedstawiono w tabeli 4.
tlenie naturalne w pomieszczeniu jest stosunek powierzchni 

Œwiat³o s³oneczne jest podstawowym Ÿród³em energii na naszej okien do powierzchni pod³ogi, który nie powinna byæ mniejszy 
planecie. Spe³nia równie¿ szereg wa¿nych funkcji w ¿yciu i ni¿ 1:8. [8]. Stopieñ oœwietlenia dziennego zale¿y równie¿ od 
zdrowiu cz³owieka. Dziêki promieniom s³onecznym w naszej czystoœci szyb. Zabrudzenie szyb zmniejsza warunki oœwietle-
skórze aktywizuje siê witamina D. Œwiat³o spolaryzowane prze-niowe, na skutek poch³aniania promieniowania œwiat³a. Dla za-
nika przez nasz¹ skórê i dociera do wnêtrza naszych komórek, pewnienia dobrego oœwietlenia dziennego szyby w oknach nale-
nawet na g³êbokoœæ 2,5 cm, a przez tkankê zmienion¹ zapalnie ¿y czyœciæ minimum 2 razy do roku, a optymalnie 1 raz w mie-
nawet i g³êbiej. Proces ten zachodzi na poziomie skomplikowa-si¹cu.
nych przemian biochemicznych i w konsekwencji prowadzi do 

Œwiat³o dzienne w ci¹gu doby wykazuje zmiany intensywnoœci zwiêkszenia wewn¹trz komórkowych zasobów energii [8]. Le-
oraz sk³adu widmowego. W okresie roku dla 80% godzin naszej cznicza w³aœciwoœæ œwiat³a spolaryzowanego okreœlana jest jako 
pracy, natê¿enie oœwietlenia zewnêtrznego waha siê w granicach biostymulacja. W³aœciwoœci lecznicze œwiat³a odkry³ przed 100 
5 000 lx do 35 000 lx. Minimum oœwietlenia dziennego, w któ- laty duñski lekarz Niels Ryberg Finsen, za co uzyska³ w 1903 ro-
rym mo¿na jeszcze wykonywaæ pracê, dla szerokoœci geografi- ku Nagrodê Nobla w dziedzinie medycyny. Lekarz ten skons-
cznej Polski wynosi 5 000 lx.   truowa³ urz¹dzenie do wytwarzania sztucznie zsyntezowanego 

œwiat³a podobnego do œwiat³a s³onecznego. Œwiat³o to zastoso-Odpowiednie oœwietlenie zapewnia nam wyst¹pienie stanu wi-
wa³ do leczenia pacjentów chorych na szczególny rodzaj gruŸli-dzenia, okreœlamy wygod¹ widzenia. Stan taki oznacza nasz¹ 
cy skóry i uzyska³ imponuj¹ce wyniki. Okazuje siê, ¿e pod wp³y-pe³n¹ zdolnoœæ do rozró¿niania szczegó³ów, spostrzeganie spra-
wem œwiat³a spolaryzowanego komórki chorych tkanek dynami-wne, bez nadmiernego zmêczenia i po³¹czone z pewn¹ przyjem-
cznie aktywizuj¹ siê, a proces ten prowadzi do st³umienia cho-noœci¹ [8]. Œwiat³o i jego barwa tworz¹ wraz z wnêtrzem pomie-
roby i odbudowy zniszczonych tkanek. Do schorzeñ najczêœciej szczenia i jego wyposa¿eniem otoczenie œwietlne. Otoczenie to 
leczonych tymi metodami nale¿¹: trudno goj¹ce siê rany, owrzo-jest œrodowiskiem oddzia³uj¹cym na cz³owieka fizjologicznie           
dzenia, oparzenia, rany po przebytych operacjach, bóle i zapale-i psychologicznie, które wp³ywa na jego nastrój i samopoczucie. 
nia stawów, bóle krêgos³upa  oraz  niektóre choroby dzieciêce.Oddzia³ywania te mog¹ byæ ró¿ne: mog¹ u³atwiaæ koncentracjê, 

pobudzaæ nasz¹ aktywnoœæ, a tak¿e sprzyjaæ odprê¿eniu. Obecnie wiele naukowców zajmuje siê rol¹ œwiat³a w pomiesz-
Dostosowane do potrzeb oœwietlenie mo¿e tworzyæ atmosferê czeniach. Do nich miêdzy innymi zalicza siê I. Collins, która           
motywuj¹c¹ i pobudzaj¹c¹ do dzia³ania, która sprzyja przyjem- z wykszta³cenia jest psychologiem. Jest ona pracownikiem Lon-
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silnie pobudza umys³owo, przyœpiesza oddychanie, têtno i reakcje 
miêœni, kojarzy siê z zagro¿eniem, wywo³uje nerwowoœæ

Wp³yw na odczuwanie 

Dzia³anie psychologiczne i fizjologiczne
przestrzeni ha³asuwilgotnoœcitemperatury

nastraja pogodnie, zachêca do dzia³ania, pobudza do wytrzyma³oœci, 
poprawia samopoczucie

o¿ywia, nastraja pogodnie, wzbudza aktywnoœæ, inwencjê, wzmaga 
si³ê woli, przeciwdzia³a ociê¿a³oœci fizycznej, sprzyja pracy umys³owej

dzia³a ³agodz¹co i uspakajaj¹co, wzmaga cierpliwoœæ, wp³ywa na 
wzrok koj¹co, podtrzymuje aktywnoœæ, sprzyja pracy koncepcyjnej

uspakaja, obni¿a têtno, sprzyja koncentracji umys³owej, zmniejsza 
napiêcie nerwowe

agresywna, niepokoj¹ca, zniechêcaj¹ca

pobudzaj¹ca

przybli¿aj¹cy

b. zbli¿aj¹cy

podwy¿szaj¹cy

oddalaj¹cy

oddalaj¹cy

b. zbli¿aj¹cy

b. zbli¿aj¹cy

ciep³o

ciep³o

ciep³o

ch³odno

zimno

zimno

neutralny

sucho

sucho

sucho

wilgotno

wilgotno

wilgotno

g³oœno

g³oœno

cicho

cicho

�ród³o: [9]

Barwa

Tab. 4. Dzia³anie barw na organizm ludzki 



don Medical Centre i zainteresowa³a siê depresj¹ zimow¹, która robiologii w Architekturze. Jest on równie¿  propagatorem lecze-
obejmuje rokrocznie oko³o 500 tys. osób w Wielkiej Brytanii. nia choroby Alzheimera metodami niefarmakologicznymi. Prze-
Depresjê zimow¹ spotykamy równie¿ i innych krajach: Irlandii, prowadzi³ on badania chorych (350 osób zamieszka³ych w domu 
Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, a tak¿e w Polsce. Uwa¿a w Minnoapolis) œledz¹c drogi, na których zachodzi³a specyficz-
siê, ¿e jej powodem jest biochemiczne zaburzenie równowagi    n a redukcja symptomów agresji przy pomocy czynników œrodo-
w podwzgórzu, które spowodowane jest niewystarczaj¹c¹ iloœ- wiskowych [14]. W wyniku swoich badañ uzyska³ pewne infor-
ci¹ œwiat³a dziennego (10). Collins uwa¿a, ¿e wielu ludziom bra- macje, dotycz¹ce reakcji mózgu na bodŸce zewnêtrzne. 
kuje œwiat³a dziennego równie¿ w innych porach roku, poniewa¿ 

Nie bez znaczenia jest równie¿ odpowiednie urz¹dzenie i wystrój 
przebywamy w domach o stosunkowo ma³ych oknach. Okna te 

wnêtrz. Dziêki posiadania dziœ nowoczesnej ultrasonografi 
pochodz¹ z okresu, gdy wiêksz¹ wagê przywi¹zywaliœmy do go-

(EEG) mo¿emy mierzyæ reakcjê mózgu na ró¿ne elementy wy-
spodarki cieplnej ni¿ oœwietleniowej. Badania I. Collins pozwa-

stroju wnêtrz. Mo¿emy przyjrzeæ siê temu zagadnieniu na przy-
laj¹ stwierdziæ, ¿e nadal jednym z wa¿nych i niezbêdnych pro-

k³adzie kontaktu wzrokowego z innymi ludŸmi. Ka¿dego roku 
blemów w naszych pomieszczeniach jest zwiêkszenie strumie-

buduje siê i urz¹dza na œwiecie miliony kuchni, ale tylko nie-
nia  œwiat³a. Problemy te potwierdzaj¹ równie¿ i inni badacze.

wielka ich iloœæ jest dostosowana do podstawowych komunika-
Œwiat³o jest Ÿród³em ¿ycia i naszego zdrowia, s³u¿y tak¿e jako te- cji cz³owieka. W kuchniach, w których osoba przygotowuj¹ca 
rapia w leczeniu wielu naszych schorzeñ. Doœæ czêsto zapomina- posi³ki musi staæ odwrócona ty³em do rodziny lub goœci,  utrud-
my o jego roli w naszym ¿yciu codziennym i mimo du¿ego na- nione jest komunikowanie siê z nimi. W takiej sytuacji zaczyna-
szego zainteresowania prac¹ zawodow¹, aktywnym ¿yciem co- my siê denerwowaæ, a nasz mózg rozpoczyna produkcjê adrena-
dziennym warto zastanowiæ siê nad czynnikami, które sprzyjaj¹ liny i kortyzol, czyli hormony zwi¹zane ze strachem i zdenerwo-
naszemu zdrowiu. waniem. Natomiast jeœli osoba pracuj¹ca w kuchni jest odwróco-

na przodem do domowników lub goœci, to jej mózg uwalnia 
Jakie czynniki decyduj¹ o naszym szczêœciu w zajmowanych oksytocynê, hormon mi³oœci oraz serotoninê zwi¹zana z uczu-
pomieszczeniach   ciem odprê¿enia i zadowolenia.      

Okazuje siê równie¿, ¿e w pomieszczeniach, w których znajduj¹ 
Na szczêœliwy dom sk³ada siê wiele ró¿nych czynników: odpo- siê obrazy i przedmioty o ró¿nych kolorach i fakturach nastêpuje 
wiednie posadowienie domu, piêkne otoczenie, wykonanie bu- wywo³ywanie aktywnoœæ neuronów zarówno u zwierz¹t jak           
dowli ze zdrowych materia³ów i nie ska¿onych materia³ów wy- i u ludzi [15]. F. Gage jest profesorem genetyki i zajmuje siê ba-
koñczeniowych. Na nasze dobre samopoczucie wp³ywa dobre daniem rekcji mózgu na czynniki zewnêtrzne u doros³ych ludzi. 
oœwietlenie wnêtrz, ich wysokoœæ, piêkne i gustowne wyposa¿e- Bada³ on wp³yw œrodowiskowych i fizycznych czynników na ist-
nie oraz roœliny i zwierzêta zamieszkuj¹ce z nami, a szczególnie niej¹ce i nowe komórki mózgu wywo³ane cytologicznie i mole-
czyste powietrze [11]. kularnie i stwierdzi³, ¿e do poszczególnych komórek docieraj¹ 

sygna³y chemiczne. Zajmowa³ siê równie¿ mechanizmami ba-Szczêœliwe domy to domy, które budz¹ w nas pozytywne od-
lansu i wielkoœci funkcjonalnej obszarów w mózgu [15].czucia i zwiêkszaj¹ nasze poczucie zadowolenia – J. Zeisel [12]  

z Harvard Architecture School sugeruje, ¿e nasze reakcje na ró¿- Profesor E. M. Sternberg jest specjalistk¹ od odkrywania i roz-
ne elementy wystroju mog¹ byæ wrodzone. Uwa¿a, ¿e rodzimy poznawania interakcji w mózgu i efektów stresowych na stan 
siê z genetycznie zaprogramowanymi instynktami i to one powo- zdrowia [16]. Jest ona autorem licznych prac i opracowañ ksi¹¿-
duj¹, ¿e czujemy siê odprê¿eni, widz¹c np. kwiaty, kominek, je- kowych. Pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychiczne-
dzenie i wodê,. poniewa¿ te elementy zaspokajaj¹ nasze potrze- go w USA. W swojej pracy stwierdzi³a, ¿e pomieszczenia, w któ-
by. Wnêtrza zbyt puste lub prze³adowane odbieramy jako zagro- rych znajduj¹ siê ró¿ne przedmioty, stymuluj¹ zdolnoœæ zapa-
¿enie. Okazuje siê, ¿e wysokoœæ pomieszczenia wp³ywa na roz- miêtania i wzmacniaj¹ pozytywny odbiór danego miejsca [16– 
wój naszego mózgu. Badania prof. J. Meyers–Levy z Carison 18]. Neurobiolodzy s¹ zdania, ¿e dziedzina ta mo¿e byæ pomocna 
Scool of Managment na Uniwersytecie stanu Minesota [13] wy- architektom i wspomagaæ intuicjê projektantów w rozwi¹zywa-
kaza³y, ¿e przebywanie w wysokich pomieszczeniach pobudza niu lepszych warunków naszego ¿ycia w ró¿nych pomieszcze-
obszar prawej pó³kuli mózgowej zwi¹zany z poczuciem wolno- niach, w których przebywamy. 
œci i myœlenia abstrakcyjnego. Natomiast w pomieszczeniach ni-

Szczêœliwy dom jest to kompleks czynników oddzia³uj¹cych na 
skich nasze myœlenie staje siê ograniczone. W sprawie tej nale¿y 

nas we wnêtrzach, które wywo³uj¹ ró¿ne reakcje w naszym sys-
braæ jeszcze dodatkowo pod uwagê fakt, ¿e wspó³czesne pokole-

temie mózgowym. Dobre otoczenie, czyste powietrze, dobre 
nie charakteryzuje siê znacznie wy¿szym wzrostem i w pomiesz-

dzienne oœwietlenie sprzyja wydzielaniu siê endorfiny – hormo-
czeniach 2,40–2,50m prawie dotyka g³ow¹ sufitu i nie ma nad so-

nu szczêœcia, oksytocyny – hormonu mi³oœci i serotoniny zwi¹-
b¹ dostatecznej warstwy powietrza. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wszy-

zanej z uczuciem odprê¿enia i zadowolenia. Z³e otoczenie wp³y-
stkie dostojne pomieszczenia pa³aców œwi¹tyñ charakteryzuj¹ 

wa przygnêbiaj¹co na nasze samopoczucie zwi¹zane to jest z wy-
siê du¿¹ wysokoœci¹ i przestrzennoœci¹.

twarzaniem hormonu adrenaliny i kortyzolu, które to zwi¹zki 
zwi¹zane s¹ ze strachem i zdenerwowaniem. Istnieje wiêc konie-Obecnie istnieje tendencja do szukania wzajemnych zale¿no-       
cznoœæ wspó³dzia³ania licznych specjalistów z zakresu psycho-œci zachodz¹cych miêdzy ró¿nymi czynnikami zewnêtrznymi,             
logii, neurobiologii, architektury, architektury wnêtrz i ekologii a naszym zdrowiem i samopoczuciem – szukania Ÿróde³ naszego 
wnêtrz w celu stworzenia optymalnych warunków dla naszego szczêœcia w pomieszczeniach. W dzia³alnoœci tej zintegrowa³o 
¿ycia w ró¿nych pomieszczeniach, w których spêdzamy gro na-siê szereg wa¿nych specjalizacji: neurobiologów, socjologów, 
szego ¿ycia. Szczêœliwe mieszkanie – to zdrowe mieszkanie.           architektów i architektów wnêtrz. Jednym z prekursorów tego 
Z zagadnieniem tym wi¹¿¹ siê jeszcze komponenty biotyczne kierunku jest prof. J. Zeisel, który przewodniczy Akademii Neu-
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Kalendarium ekologa

WRZESIEÑ

Wrzesieñ miesi¹cem miodu

! 16 wrzeœnia Miêdzynarodowy Dzieñ Ochrony Warstwy Ozonowej
! 18 wrzeœnia Miêdzynarodowy Dzieñ Geologa
! 18 wrzeœnia Miêdzynarodowy Dzieñ Turystyki
! 19 wrzeœnia Dzieñ Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
! 16 - 22 wrzeœnia Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu
! 22 wrzeœnia Europejski Dzieñ bez Samochodu
! 23 wrzeœnia Pierwszy Dzieñ Jesieni
! 24 wrzeœnia Sprz¹tanie Œwiata
! 26 wrzeœnia Europejski Dzieñ Ptaków
! 27 wrzeœnia Œwiatowy Dzieñ Turystyki
! 28 wrzeœnia Dzieñ Morza

PA�DZIERNIK

PaŸdziernik miesi¹cem Dobroci dla Zwierz¹t

! 1 paŸdziernika Œwiatowy Dzieñ Ptaków
! 2 paŸdziernika Europejski Dzieñ Ptaków
! 2 paŸdziernika Œwiatowy Dzieñ Zwierz¹t Hodowlanych
! 3 paŸdziernika Œwiatowy Dzieñ Siedlisk
! 4 paŸdziernika Œwiatowy Dzieñ Franciszka - Patrona Ekologów
! 4 paŸdziernika Dzieñ Europejskiego Protestu Przeciw GMO
! 4 - 11 paŸdziernika Œwiatowy Tydzieñ Zwierz¹t
! 10 paŸdziernika Dzieñ Drzewa
! 13 paŸdziernika Dzieñ Zapobiegania Klêskom ¯ywio³owym
! 14 paŸdziernika Miêdzynarodowy Dzieñ Zmniejszania Skutków Klêsk ¯ywio³owych
! 14 paŸdziernika Dzieñ Edukacji Narodowej
! 14 - 15 paŸdziernika Dni edukacji leœnej
! 16 paŸdziernika Œwiatowy Dzieñ ¯ywnoœci i Walki z G³odem
! 17 paŸdziernika Miêdzynarodowy Dzieñ Likwidowania Nêdzy
! 18 paŸdziernika Œwiatowy Dzieñ Monitoringu Wód
! 20 paŸdziernika Œrodkowoeuropejski Dzieñ Drzewa
! 25 paŸdziernika Dzieñ Ustawy o Ochronie Zwierz¹t
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